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RESULTADO FINAL
Exame de classificação molecular de nódulo de tireoide indeterminado | mir-thype®
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RESULTADO FINAL

O perfil de expressão dos microRNAs da amostra enviada foi
classificado pelo nosso algoritmo que avaliou o seu
comportamento molecular para malignidade como:

COMENTÁRIOS ADICIONAIS

O exame mir-thype® é indicado apenas para pacientes com nódulos de tireoide indeterminados, ou
seja, que na análise citológica da(s) lâmina(s) de PAAF tiveram classificação no Sistema de Bethesda categorias
III, IV ou V. O exame analisa a expressão de 11 microRNAs e, através de um algoritmo proprietário, auxilia de
forma acurada na classificação de nódulos de tireoide indeterminados (classificação de Bethesda categorias III,
IV e V) avaliando o comportamento molecular da amostra para malignidade em “positivo” ou “negativo”. A
performance do exame foi calculada com base em um estudo de validação que comparou os resultados obtidos

pelo mir-thype® utilizando o material genético extraído de amostras de lâminas de citologia de PAAF de
pacientes com nódulos de tireoide indeterminados, com os resultado do exame histológico pós-cirurgico dos
mesmos nódulos (pelo consenso de pelo menos dois citopatologistas independentes). O algoritmo de
classificação não foi treinado com amostras de nódulos de tireoide com classificãção de Bethesda I, II ou VI ou de
outros tipos de tumores e amostras biológicas. Os resultados obtidos com o uso deste exame devem ser
interpretados em conjunto e no contexto com outros achados diagnósticos e clínicos para decisão sobre a
conduta médica/clínica a ser seguida, especialmente sobre a necessidade ou não de qualquer procedimento
cirurgico, incluindo a remoção total ou parcial da glândula tireoide. Os resultados obtidos com o uso deste
exame são relevantes apenas para o nódulo que foi analisado.

SOBRE O EXAME

96% 76%

94% 81%

Performance do exame1

Valor Preditivo 
Negativo

Valor Preditivo 
Positivo

Sensibilidade Especificidade

_______________Dr. Marcos Tadeu dos Santos
CRBio n° 113094/01-D

Responsável Técnico Resultado enviado por e-mail para:

Paciente Responsável legal Médico solicitante

¹Santos MT, et al. 2018. Arch. Endocrinol. Metab 62(1): S9 (abst. 65827)

/     /2018

NEGATIVO

Nota 1: Exame desenvolvido e validado internamente (in-house).
Nota 2: Todos os controles de qualidade, pré-teste e pós teste foram 
considerados de acordo com os parâmetros esperados e aprovados.


