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Leia estas instruções antes da utilização. Para utilização exclusiva por parte de funcionários de laboratório formados 
e certificados ou profissionais de saúde formados e certificados.



P-score Web Service (PWS)  
Instruções de utilização

Descrição do utilizador

O utilizador típico do P-score Web Service (PWS) tem 
formação académica e é um profissional de saúde 
autorizado (por exemplo, técnico, patologista, urologista), 
que é responsável pela verificação da exatidão dos 
dados introduzidos, incluindo os parâmetros clínicos. 

O PWS tratará dos parâmetros de entrada para 
pacientes recém-diagnosticados com cancro da 
próstata, realizará cálculos e criará o resultado da 
pontuação de risco e classificação de risco.

O P-score Web Service está integrado com Secure 
Mailbox.

A Prostatype Genomics AB fabrica, comercializa e 
vende o PWS. Ao fazer uma avaliação exaustiva da 
agressividade do cancro da próstata, o PWS ajuda 
médicos e pacientes a melhorar a tomada de decisão 
relativamente ao tratamento. O sobretratamento e 
subtratamento do cancro da próstata podem ser 
minimizados, a qualidade de vida do paciente pode ser 
melhorada e as despesas gastas pelo setor de saúde 
podem ser reduzidas.

2

Se necessitar de assistência ou tiver dúvidas sobre o P-score Web Service:
Envie a sua mensagem para support@prostatypegenomics.com ou ligue +46 8 20 87 00

Descrição do produto e utilização prevista 

PWS calcula a pontuação de risco de pacientes com cancro da 
próstata (P-score) para prognóstico de doença ao utilizar um 
algoritmo que contém os dados dos genes Prostatype juntamente 
com outros parâmetros clínicos. Esse P-score é calculado em 
números inteiros de 0 a 15 e categorizado em grupos de risco: 
baixo, intermediário e alto risco. Cada P-score está também 
associada a uma mortalidade específica por cancro da próstata 
de 10 anos.

PWS é um produto que se destina à avaliação de prognóstico 
de pacientes recém-diagnosticados com cancro da próstata 
localizado/não metastático.

Através de um teste RT-qPCR, dados clínicos e um algoritmo, o 
produto oferece um melhor apoio à tomada de decisão a respeito 
da escolha de tratamento para cada paciente. O relatório do 
PWS só pode ser utilizado por profissionais de saúde em conjunto 
com outros parâmetros clínicos utilizados atualmente para o 
prognóstico do cancro da próstata. O PWS NÃO se destina ao 
diagnóstico do cancro da próstata. A decisão final de gestão do 
paciente depende sempre da decisão conjunta de um urologista/
oncologista especializado e o paciente com base noutras 
informações relevantes de diagnóstico e/ou prognóstico.



Criar conta
Processo de autenticação
O primeiro passo para utilizar o 
P-score Web Service e configurar 
uma conta, concluir um processo 
de autenticação e escolher uma 
palavra-passe pessoal. As imagens 
seguintes servirão de orientação ao 
longo de cada passo de criação de 
uma conta suportada pelo serviço 
Secure Mailbox.

Um novo utilizador pode contactar support@
prostatypegenomics.com para obter acesso 
ao PWS. São necessários um e-mail e um 
número de telefone válidos para receber um 
convite para o PWS. Receberá um convite 
nosso para criar uma conta. Será enviada 
uma notificação para o seu endereço de 
e-mail. Clique em “Read the message” (Ler a 
mensagem) para avançar.

Siga as instruções e verifique o código enviado 
para o seu telemóvel. 

O seu número de telefone será utilizado 
unicamente para fins de identificação. Este 
passo só é necessário uma vez.

Se não receber o código de verificação por 
SMS, clique em “Open the message” (Enviar um 
novo código).
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Aceitar o convite e obter acesso
Ativar a conta PWS
Quando entrar na Secure Mailbox, 
localize e abra a mensagem que 
enviámos com um convite para um 
grupo.

Clique em “Sim” para obter acesso 
ao P-score Web Service.

Só terá de fazer este procedimento 
uma vez. Depois de ter escolhido 
uma palavra-passe pessoal, 
verificado a sua conta e aceitado 
o convite de grupo, a autenticação 
está concluída. 

Agora pode iniciar sessão 
diretamente no PWS em  
p-score.prostatypegenomics.com  
ou na nossa página principal  
www.prostatype.se 
(consulte a página 5, página 
seguinte)

4



Página de  
início de sessão
Encontrará o botão para iniciar sessão no menu  
superior em www.prostatype.se (escolha o seu idioma  
no menu pendente na página inicial) ou em  
p-score.prostatypegenomics.com

Se for um novo utilizador, clique em “Para médicos” para 
solicitar acesso ao PWS.

Clique em “Login con Secure Mailbox” e utilize o nome 
de utilizador e a palavra-passe que escolheu durante o 
processo de autenticação (página 3).
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O PWS também está 
disponível em dispositivos 
móveis. Basta utilizar o 
navegador web e aceder 
ao PWS no menu que se 
encontra no canto superior 
direito do website www.
prostatype.se

1
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1  Ligação para o P-score 
Web Service em  
www.prostatype.se

2  Botão de início de sessão

3  Início de sessão de 
autenticação com o seu 
SecureAppbox eID  
(consulte a página 3)



A minha página
Assim que iniciar sessão no PWS, verá uma 
visão geral de todos os relatórios anteriores 
e atuais. Esta visão geral também mostra a 
data em que o relatório foi criado, o número de 
identificação e se o risco é baixo, intermédio 
ou elevado.

Clique em “Calcular P-score” se quiser criar um 
novo relatório.
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Calcular P-score
Preencha o formulário com os dados do paciente: 
data de nascimento, pontuação Gleason, fase do 
tumor e nível PSA.

Adicione os dados de expressão RNA do teste 
Prostatype® Os campos de entrada são obrigatórios, 
incluindo decimais. 

Adicione o ID de lote do Prostatype® Kit. Introduza 
corretamente o ID de lote do Prostatype Kit para 
garantir a identificação correta.

Confirme que o paciente deu consentimento e 
verifique os seus valores. 

Clique em “Como calcular a P-score” para criar um 
relatório de P-score.
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AVISO:  
os resultados dependem da qualidade 
e exatidão dos dados introduzidos. 
Dados de paciente incorretos resultarão 
num resultado incorreto. Assim, para 
não perder nenhum teste, confirme que 
introduziu os dados corretos em todos 
os campos.



Relatório da P-score
O relatório da P-score apresenta o valor de 
P-score e explica o risco de mortalidade. 

Pode adicionar comentários ao resultado que 
será impresso no PDF.

Também é possível enviar o relatório com Secure 
Mailbox. Se introduzir o e-mail e número de 
telefone do destinatário, este será convidado 
para o Secure Mailbox e receberá o relatório.

1  Adicionar comentário ao relatório: 
é aberto um campo de texto onde 
pode escrever um comentário. O 
comentário será impresso no relatório 
da P-score por baixo do gráfico.

2  Imprimir: é descarregado um PDF 
com o resultado e o seu comentário.

3  Enviar com Secure Mailbox: é 
aberta uma caixa onde adicionar 
o e-mail e número de telefone do 
destinatário.
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Armazenamento seguro e distribuição 
do relatório da P-score
Os seus dados no P-score Web Service são armazenados na 
Secure Appbox no seu próprio cofre. Tem acesso aos dados 
depois de a sua identidade ser verificada através da sua 
conta Secure Mailbox.

A plataforma P-score Web Service está integrada  
com Secure Mailbox e, assim, oferece aos médicos um 
ambiente de colaboração seguro e adequado, não apenas 
internamente mas também para os pacientes sem colocar 
em causa a segurança. Clique no botão “Enviar com Secure 
Mailbox” se pretender enviar o relatório de P-score de forma 
segura e em conformidade.

P-score Web Service

Cientista biomédicoUrologista

Relatórios de P-score Relatórios de P-score Relatórios de P-score

Paciente

Secure MailboxSecure Mailbox
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Informação de contacto

O PWS é fabricado pela: 
Prostatype Genomics AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, Suécia

Para obter mais informações e assistência, envie-nos um e-mail para support@prostatypegenomics.com ou ligue +46 (0) 8-20 87 00.

Fazer uma cópia de segurança dos dados do paciente: é  
aconselhado fazer uma fazer regularmente uma cópia de  
segurança dos relatórios do paciente num local seguro.

Nota: é aconselhado terminar sessão no PWS após a utilização. 
Não é necessária manutenção para manter o PWS funcional.

Este IFU é válido para todas as versões PWS 1.4 (por exemplo, 1.4.1, 1.4.2, etc.). Quaisquer alterações significativas que afetem a utilização do 
PWS serão acompanhadas por um IFU atualizado (por exemplo, PWS versão 1.5). 
Última utilização do IFU: 15/11/2022


