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Tamanho do nódulo Indicação da punção

<5 mm Não indicada

≥5 mm Em pacientes com alto risco clínico de 

 malignidade ou nódulo suspeito à US1

≥10 mm Em nódulos sólidos hipoecoicos2

≥15 mm Em nódulos sólidos iso ou hiperecoicos2

≥20 mm Em nódulos complexos ou espongiformes2

Nódulo com aparente  Em todos os casos

invasão extratiroidiana 

Linfonodo suspeito à US Puncionar o linfonodo

Benigno

VPN >94%

Suspeito

VPP    40%

Maligno

PAAF guiada por US

Suspeito de 

malignidade
Lesão folicularBenignoNão diagnóstica

Categoria I

Classificação de Bethesda

Categoria II
AUS/FLUS

Categoria III

SFN-FN

Categoria IV
Categoria V Categoria VI

Perfil de expressão gênica

Afirma® teste

Legenda:

AUS = atipia de significado indeterminado; FLUS = lesão folicular de significado indeterminado; 

SFN-FN = suspeito para neoplasia folicular-neoplasia folicular; VPN = valor preditivo negativo; VPP = valor preditivo positivo.
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1 Para nódulo <10 mm, sem invasão aparente ou linfonodos suspeitos, o 

 acompanhamento com US, adiando a PAAF, é uma conduta aceitável.
2  Mesmo sem achados suspeitos à US.

Quando indicar a PAAF

Roteiro diagnóstico de investigação de nódulo de tiroide com o perfil de expressão gênica

Um centro só para nódulos de tiroide

O Fleury criou um espaço dedicado exclusivamente à in-

vestigação dessas lesões – o Centro Avançado Diagnóstico 

de Nódulo de Tiroide. Nesse local, ultrassonografistas e pa-

tologistas especializados trabalham em conjunto, sempre 

acompanhados pela equipe de endocrinologistas. Essa in-

teração agiliza a definição diagnóstica e a própria entrega 

dos resultados para o médico solicitante, facilitando a to-

mada de decisões. O espaço funciona na Unidade Repúbli-

ca do Líbano III, em São Paulo.

do estudo citológico seguem os critérios da Classifi-

cação de Bethesda, de 2009, que, além de qualificar 

os achados em seis categorias diferentes, sugere uma 

conduta para cada uma delas. 

A participação da genética

Com risco de malignidade que varia de 5% a 30%, a 

maior parte dos casos das categorias intermediárias 

de Bethesda (III e IV) – que representam 15-30% dos 

resultados da PAAF – poderia ser seguida clinicamen-

te, sem necessidade de procedimento invasivo, com 

o uso de um painel de expressão gênica, a exemplo 

do Afirma® teste. Desde 2011, estudos demonstram a 

utilidade clínica da pesquisa de rearranjos e mutações 

em genes-alvo da carcinogênese e de marcadores de 

expressão gênica na avaliação dos nódulos tiroidianos. 

Na prática, esse exame mede a expressão de 167 

genes e é justamente recomendado para pacientes 

com nódulos classificados como Bethesda III ou IV, 

permitindo a reclassificação da lesão como benigna ou 

suspeita. Um nódulo em uma dessas categorias com 

resultado benigno no teste molecular pode, a critério 

clínico, ser seguido com métodos de imagem, dispen-

sando a cirurgia, visto que o valor preditivo negativo do 

perfil de expressão gênica supera os 94%, o que signi-

fica uma queda no risco de malignidade da lesão para 

aproximadamente 6%. Por outro lado, um resultado 

suspeito no perfil, para a mesma categoria citológica, 

aumenta o risco de malignidade para cerca de 40%.


