
ThyroSeq® v.3:
A nova versão aprimorada do 

teste que você já conhece.
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INOVAÇÃO, SEGURANÇA E PRECISÃO EM UM ÚNICO TESTE: 
ThyroSeq® v.3

É o teste molecular recomendado para 
os casos de citologia indeterminada da 
tireóide, que usa avançada tecnologia 
do next-generation sequencing (NGS) 
para sequenciamento do DNA e 
RNA, analisando 112 genes, fornecendo 
informações em mais de 12.000 pontos 
de mutações e mais de 120 tipos de fusões 
genéticas, além de detectar alterações 
nos genes de expressão e variações no 
número de cópias dos genes (CNV).1
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*Lesão folicular de signifi cado indeterminado/atipia de signifi cado indeterminado.

Performance do teste2

FLUS/AUS*

S = 91%

VPP = 64%
E = 85%

VPN = 97%

NEOPLASIA FOLICULAR

S = 97%

VPP = 68%
E = 75%

NPV = 98%

Neste estudo multicêntrico, a performance 
clínica do teste detectou todos os principais 
tipos de câncer da tireóide, incluindo 
Carcinoma de células de Hürthle e todos os 
nódulos hiperplásicos foram classifi cados 
como negativos.2
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PROGNÓSTICO
Uma característica única do Thyroseq v.3, quando  
comparado com outros testes moleculares para
punção aspirativa de tireóide, é que em 
adição à utilidade diagnóstica, ele fornece 
informação que ajuda no prognóstico do câncer 
pré-operatoriamente (estratifi cação do risco 
de câncer).3


