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Exames de sangue minimamente invasivos para
detecção precoce e monitorização do cancro

bioprognos

Teste minimamente invasivo no sangue e 
urina para ajudar no diagnóstico diferencial 

em homens com suspeita de malignidade 
na próstata, bem como nos homens de alto 

risco que podem ter cancro não detetado, 
num resultado negativo de biópsia anterior.

OncoPROSTATE Dx
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O QUE É O ONCOPROSTATE DX? 

• Inovador: Algoritmo de Atividade de Múltiplos Biomarcadores 
de Doenças (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithm) 
desenvolvido com um software de Inteligência Artificial (IA).

• Minimamente invasivo: Primeiro teste baseado numa simples 
amostra de sangue e urina que analisa um painel que consiste 
em vários marcadores tumorais com outros valores bioquímicos 
gerais.

• Preciso: Elevada capacidade para confirmar ou descartar 
achados suspeitos anteriores.

• Eficaz: Solução para ajudar no Diagnóstico Diferencial do 
Cancro da Próstata (como adjuvante de achados suspeitos), 
a fim de reduzir o tempo de resposta para a confirmação 
do diagnóstico, bem como o número de biópsias de tecido 
desnecessárias.

• Validado: Declaração de Conformidade CE alcançada (De 
acordo com o Anexo VII da Diretiva de Dispositivos Médicos 
93/42/EEC).

FINALIDADES

• Confirmar ou descartar o Cancro da Próstata em achados 
suspeitos.

PARA QUEM? 

• Homens com mais de 40, 45 ou 50 anos (de acordo com o risco 
de cada paciente), com níveis séricos de PSA superiores a 4 
ng/mL ou achados anormais no toque retal.

• Homens com achados de imagem suspeitos de Cancro da 
Próstata que devem ser submetidos a biópsia para confirmar 
ou descartar a sua malignidade.

• Homens com biópsia de tecido com resultado negativo que 
podem ser portadores de cancro não detectado.

SAIBA MAIS 

• Peça mais informações ao seu médico ou visite o nosso site 
para saber tudo sobre o OncoPROSTATE Dx.

PROGNÓSTICO DO CANCRO DA PRÓSTATA

Para o Cancro da Próstata nos estadios I e II - localizado (onde não há 
sinal de que o cancro se espalhou para fora da próstata), bem como nos 
estadios III e IV (em que o cancro se espalhou da próstata para áreas 
próximas), a taxa de sobrevida em 5 anos (percentagem de pessoas 
que vivem pelo menos 5 anos após o diagnóstico) é de quase 100%. 
No entanto, assim que o cancro se espalha para os gânglios linfáticos, 
ossos ou outros órgãos - distante, a possibilidade de sobreviver nos 5 
anos seguintes, diminui drasticamente para apenas 28%, portanto, um 
diagnóstico precoce pode salvar vidas.

No entanto, apesar de todos os programas de rastreio recomendarem 
o teste anual de PSA e o exame de toque rectal aos 40, 45 ou 50 anos 
(segundo o risco de cada paciente), o Cancro da Próstata é a segunda 
principal causa de morte por cancro em homens, nos Estados Unidos.
Atualmente, o diagnóstico de Cancro da Próstata é feito por uma 
biópsia da próstata (teste para extrair pequenas amostras de tecido 
prostático para serem examinadas ao microscópio). A biópsia da 
próstata é geralmente solicitada quando um teste de PSA apresenta 
níveis elevados, bem como depois de um exame de toque rectal em que 
se encontra uma próstata anormal ou um nódulo.

Taxa de sobrevida em 5 anos de acordo com o SEER 18 (Programa Surveillance,
Epidemiology and End Results, baseado na distribuição de fases entre 2007-2013)


