
Diagnóstico de CUP

O diagnóstico de CUP é feito quando todos os outros tipos de cancro primário
foram excluídos através de uma investigação diagnóstica completa - é um
diagnóstico de exclusão. Daí a eventual necessidade de realizar muitos exames.

No seu caso, pode querer falar com o seu médico sobre… 
• os diferentes tipos de exames que pode ter que realizar;
• outras possibilidades de diagnóstico;
• a necessidade de pedir uma segunda opinião;
• a possibilidade de realizar um estudo genómico.

Tratamento de CUP

Tal como no cancro em geral, o tratamento do CUP, pode ser aplicado com 
diferentes objectivos, como eliminar as células cancerígenas do organismo; 
desacelerar o crescimento do tumor ou controlar sintomas.
 
No seu caso, pode querer falar com o seu médico sobre…
• as opções de tratamento para a sua situação individual;
• os objectivos do tratamento escolhido;
• os efeitos adversos do seu tratamento e opções com menos efeitos adversos; 
• os tipos de cuidados de suporte disponíveis;
• a possibilidade de participar num ensaio clínico.

Crie uma pasta 
Nessa pasta pode compilar 
a informação que recebe, os 
seus documentos e as suas 
questões. Leve essa pasta 
às consultas médicas, assim 
terá todas as informações 
necessárias sempre à mão.

Leve um 
familiar/amigo
Peça a um membro da
família, a um amigo ou ao
seu cuidador para o
acompanhar à consulta
médica. Eles também podem
ter questões relevantes para
adicionar à discussão.

Tire notas
Tente tirar notas durante 
a discussão com o 
médico - isso vai tornar a 
pesquisa mais fácil e 
ajudar a lembrar os 
termos técnicos.

Pergunte ao seu médico

Informação de apoio para doentes com 
CUP
Caro doente,
É normal ter perguntas adicionais sobre a sua doença. Por favor, não hesite em falar ao seu médico dessas
questões. Este documento apresenta exemplos de tópicos que pode querer discutir com o seu médico.
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