DIAGNÓSTICO OU
SUSPEITA DE
CANCRO DO
TESTÍCULO

1ª CONSULTA DE
ESPECIALIDADE
(UROLOGIA)

- Referenciação .

- História clínica;
- História
familiar;
- Exame físico;
- Avaliação da
necessidade de
MCDTs
específicos;
- Colheita de
marcadores
tumorais;
- Pedido de
criopreservação
de gametas.

Será
informado(a) da
data da consulta
de Urologia.

Será informado(a)
sobre:
- Diagnóstico
provável;
- Necessidade de
cirurgia e a sua
marcação em 5
dias uteis;
- Necessidade de
MCDT’S;
- Possibilidade da
criopreservação
de gâmetas;

CIRURGIA
(ORQUIDECTOMIA
RADICAL)

-Intervenção
cirúrgica;
- Internamento.

Será informado(a)
sobre:
- Aspetos
relacionados com a
cirurgia e
solicitado o seu
consentimento por
escrito;
- Funcionamento
do serviço de
internamento
(Urologia);
- Informação sobre
cuidados pósoperatórios.

ESTADIAMENTO
CLÍNICO

- Reavaliação
clínica;
- Avaliação e
interpretação dos
resultados dos
MCDTs.

Será informado (a)
sobre:
- Diagnóstico;
- Necessidade de
MCDT’S para
estadiamento e
definição do
tratamento ideal;
- Necessidade de
discussão em grupo
oncológico;
- Prognóstico da
doença;

REUNIÃO
MULTIDISCIPLINAR
DE GRUPO
ONCOLÓGICO

- Discussão do caso
clínico;
- Decisão do
tratamento ideal.

Os seus dados
clínicos e MCDTs
serão alvo de
discussão por equipa
multidisciplinar:
- Urologistas
- Oncologistas
- Radioncologistas
- Medicina Nuclear
- Anatomia
patológica

TRATAMENTO
COMPLEMENTAR

- Quimioterapia;
- Radioterapia;
- Linfadenectomia
retroperitoneal;
- Terapia combinada.

Ser-lhe-á comunicada
a decisão clínica e
orientação terapêutica.
A decisão final será
acordada com o
doente.
Será informado(a)
sobre o(s)
tratamento(s)
decidido(s) e
solicitado o seu
consentimento e
possibilidade solicitar
uma segunda opinião.

EM QUALQUER ETAPA DO PROCESSO ASSISTENCIAL ESCLAREÇA TODAS AS SUAS DÚVIDAS

FOLLOW-UP

- Consulta de
Urologia;
- Consulta de
Oncologia;
- Consulta de
radioterapia;
- Consulta do
Grupo Oncológico;
- Outras

Receberá:
- Seguimento ou
follow-up da sua
doença, em
consulta de
urologia e
combinada com
consultas de
especialidade mais
adequada à sua
situação clínica;
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INFORMAÇÃO AO UTENTE

TAPAS DO PROCESSO ASSISTENCIAL

ROTEIRO DE INFORMAÇÃO

