
Sofia Legionella FIA Página 1 de 16 

 
 
 

PARA UTILIZAÇÃO APENAS COM O SOFIA 

UTILIZAÇÃO PREVISTA 
O Sofia Legionella FIA utiliza imunofluorescência para a deteção qualitativa de antigénio de Legionella 
pneumophila do serogrupo 1 em amostras de urina humana. Foi concebido para testar amostras de doentes 
com sintomas de pneumonia. Os resultados dos testes são utilizados como um auxiliar do diagnóstico de 
infeção por Legionella pneumophila  do serogrupo 1. Um resultado negativo não exclui infeção por 
Legionella pneumophila  do serogrupo 1. Os resultados do teste destinam-se a ser utilizados juntamente com 
a informação obtida da evolução clinica do doente e outros procedimentos de diagnóstico.   

RESUMO E EXPLICAÇÃO 
Legionella pneumophila (L. pneumophila) são bactérias Gram-negativo, aeróbias obrigatórias que são os 
agentes causadores da doença dos legionários em humanos.1,2 A doença dos legionários é uma forma de 
pneumonia grave que foi assim batizada após o surto que ocorreu em Filadélfia no verão de 1976, 
resultando em 221 casos dos quais 34 foram fatais.3 A L. pneumophila também pode originar uma patologia 
semelhante à gripe, referida como febre de Pontiac.1,2 Os doentes com doença dos legionários podem 
experienciar uma variedade de sintomas incluindo febre, tosse seca, dores de cabeça, diarreia e delírios.1  

A L. pneumophila é uma de aproximadamente 50 espécies de bactérias dentro do género Legionella e da 
família Legionellaceae; além disso, existem pelo menos 15 serogrupos distintos dentro da espécie L. 
pneumophila.1,3,4 Estruturalmente, as bactérias Legionella são cocobacilos com 2-20 µm de comprimento e 
0,3-0,9 µm de largura; a forma infeciosa da bactéria é móvel devido a um único flagelo.3,5A água é o 
ambiente natural de todas as bactérias Legionella com a exceção da L. longbeachae, que é frequentemente 
isolada em terra para vasos. Cerca de 20 espécies de Legionella foram relatadas como sendo patogénicas 
para humanos, com a L. pneumophila a ser responsável pela maior percentagem (80%) das infeções em 
humanos; outros contribuidores menores incluem: L. longbeachae, 3,2%; L. bozemanae, 2,4%; e L. dumoffii e 
L. feeleii combinadas a 2,2%.6 Existe alguma variação na contribuição das diferentes espécies para a infeção 
global; por exemplo, nos Estados Unidos, 90% das infeções por Legionella são causados pela L. pneumophila  
do serogrupo 1 e na Austrália, aproximadamente 30% devem-se a infeção por L. longbeachae.3,7 

PRINCÍPIO DO TESTE 
O teste Sofia Legionella FIA emprega tecnologia de imunofluorescência que é utilizada com O Sofia (Sofia) 
para a deteção rápida de antigénio de Legionella pneumophila do serogrupo 1. 

A amostra de urina do doente é adicionada à cassete de teste.  Os antigénios de Legionella pneumophila  do 
serogrupo 1, se presentes, ligam-se às partículas de deteção.  Quando a amostra migra ao longo da tira-teste 
até à Linha de Teste, o complexo antigénio-conjugado liga-se ao anticorpo de captura, formando uma linha 
fluorescente.  Se não existirem antigénios, as micropartículas fluorescentes não serão retidas pelos 
anticorpos capturados nem detetadas pelo analisador. 
 
Uma linha de controlo interno ajuda a garantir que o teste foi executado corretamente, que os reagentes do 
kit estão a funcionar apropriadamente, e que ocorreu fluxo adequado através da tira-teste durante a 
execução do teste. Deve surgir outra linha fluorescente na posição de Controlo na tira-teste sempre que 
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uma amostra ou controlo é testado. Se não for detetada nenhuma linha de controlo, o teste será registado 
como inválido pel O Sofia.  
 
Nota:  Dependendo do modo selecionado pelo utilizador, a cassete será colocada dentro do Sofia para 
desenvolvimento cronometrado automaticamente (modo AUTÓNOMO) ou colocado em cima da bancada 
para desenvolvimento cronometrado manualmente e colocada, em seguida, no Sofia para ser lida (modo de 
LEITURA MEDIATA). O modo de LEITURA MEDIATA permite testes por lotes. 

O Sofia irá ler a tira-teste e medir o sinal fluorescente, processando os resultados através de algoritmos 
específicos do método.  O Sofia irá apresentar os resultados do teste (Positivo, Negativo ou Inválido) no ecrã.  
Os resultados podem ser impressos automaticamente numa impressora integrada se esta opção estiver 
selecionada. 

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS 
Kit de 25 testes:  
 Cassetes embaladas individualmente (25): Anticorpo anti-Legionella policlonal de coelho 
 Pipetas de Volume Fixo (25) 
 Legionella Controlo positivo (1): A solução contém um tampão com antigénio de Legionella não infecioso 
 Controlo negativo (1):  A solução contém um tampão com antigénio de Streptococcus C não infecioso 
 Folheto informativo (1) 
 Instruções de Consulta Rápida (1) 
 Cartão CQ (incluida na caixa do kit) 
 Papel para a impressora (1) 

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS NO KIT 
 Cronómetro ou relógio para utilizar no modo de LEITURA MEDIATA 
 Sofia 
 Recipiente da amostra 
 Cassete de Calibração (fornecida com o pacote de instalação do Sofia) 
 Pacote de instalação 

AVISOS E PRECAUÇÕES 
 Para utilização em diagnóstico in vitro. 
 Não utilize o conteúdo do kit para além da data de validade impressa na parte exterior da caixa. 
 Tome as precauções apropriadas durante a colheita, manuseamento, armazenamento e eliminação de 

amostras de doentes e conteúdo utilizado do kit.8 
 Recomenda-se a utilização de luvas de nitrilo ou látex (ou equivalente) durante o manuseamento de 

amostras de doentes.8 
 Não reutilize a cassete utilizada ou as Pipetas de Volume Fixo.   
 O utilizador nunca deve abrir a bolsa de papel de alumínio da cassete de teste expondo-a à temperatura 

ambiente até estar pronto para a utilizar de imediato. 
 Elimine e não utilize qualquer cassete ou material danificado. 
 Para obter resultados exatos, tem de seguir as instruções do Folheto informativo. 
 A Cassete de Calibração deve ser mantida selada na bolsa de armazenamento de papel de alumínio 

fornecida, quando não estiver a ser utilizada. 
 A colheita, armazenamento e transporte inadequados ou inapropriados de amostras podem gerar 

resultados de teste falsos. 
 Os procedimentos de colheita e manuseamento de amostras requerem formação e orientação 

específicas. 
 Os fatores tipo reumatoide foram associados à ocorrência de falsos positivos com imunoensaios para a 

deteção do antigénio para Legionella na urina. Quando existir suspeita de um falso positivo, recomenda-
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se aquecer a amostra de urina a 95 °C a 100 °C durante 5 minutos seguido de uma etapa de 
centrifugação durante 15 minutos (1000 X g), e repetir o teste com a amostra processada no ensaio 
Sofia.9,10 

 Não escreva sobre o código de barras da cassete. Este é utilizado pelo Sofia para identificar o tipo de 
teste a ser executado. 

 Não tente ler uma cassete mais do que uma vez. O código de barras da cassete contém um identificador 
único que irá impedir que o Sofia realize uma segunda leitura numa cassete que já tenha sido lida. Será 
apresentada uma mensagem de erro se a cassete for lida mais do que uma vez. 

 Uma vez que o reagente de deteção é um composto fluorescente, a tira-teste não apresentará quaisquer 
resultados visíveis. O Sofia tem de ser utilizado na interpretação de resultados. 

 Os testes devem ser realizados numa área com ventilação adequada. 
 Elimine os recipientes e conteúdo não utilizado de acordo com federais, estatais e requisitos 

regulamentares locais. 
 Usar vestuário adequado, luvas e protecção de rosto e olhos sempre que manusear o conteúdo deste 

kit. 
 Lave bem as mãos após o manuseamento. 
 Para obter informações adicionais sobre os símbolos de perigo, segurança, o manuseamento e a 

eliminação dos componentes contidos neste kit, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) 
disponível em quidel.com. 

ESTABILIDADE E ARMAZENAMENTO DO KIT 
Armazene o kit à temperatura ambiente, 15°C a 30°C (59°F a 86°F), afastado da luz solar direta. Os 
componentes do kit são estáveis até à data de validade impressa na caixa exterior. Não congele.  

CONTROLO DE QUALIDADE 
Existem três tipos de Controlo da Qualidade para o Sofia e para a cassete: procedimento de verificação da 
calibração do Sofia, funcionalidades de controlo de procedimento integradas e controlos externos. 

Procedimento de verificação da calibração do Sofia 
Nota: Este é um procedimento de “Verificação da calibração”. 

O procedimento de verificação da calibração deve ser realizado a cada 30 dias. O Sofia está configurado para 
lembrar o utilizador para realizar o Procedimento de verificação da calibração. 

A Verificação da calibração é uma função necessária que verifica os sistemas de cálculo e a ótica do Sofia 
mediante a utilização de uma cassete de calibração específica. Esta cassete de calibração é fornecida com o 
Sofia. Consulte o manual do utilizador do Sofia para obter informações relativamente ao procedimento de 
verificação de calibração.  

Importante: Certifique-se de que a cassete de calibração é guardada na bolsa de armazenamento fornecida 
entre utilizações para a proteger contra a exposição à luz.  

1. Para verificar a calibração do Sofia, selecione “Calibração” no Menu principal.  
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2. Seguindo as instruções, introduza a cassete de calibração no Sofia e feche a gaveta. O Sofia realiza 
automaticamente a Verificação da calibração sem que o utilizador tenha de introduzir quaisquer dados. 

 

O Sofia indica quando o procedimento de Verificação da calibração está concluído. Selecione OK para 
regressar ao Menu Principal. 

NOTA: Se a Verificação da calibração não for efetuada com êxito, informe o supervisor local ou contacte a 
Assistência Técnica da Quidel para obter ajuda das 7:00-17:00, Hora padrão do Pacífico, através do 
800.874.1517 (nos EUA); 858.552.1100 (fora dos EUA); Fax: 858.455.4960; endereço de e-mail 
customerservice@quidel.com (Assistência ao Cliente); technicalsupport@quidel.com (Assistência Técnica) 
ou contacte o seu distribuidor local. 

Controlos de procedimento integrados: 
O Sofia Legionella FIA contém uma funcionalidade de controlo de procedimento integrada. Sempre que um 
teste é realizado, a área de controlo de procedimento é lida pelo Sofia e o resultado é exibido no ecrã do 
analisador.   

A recomendação do fabricante para o controlo diário é documentar os resultados destes controlos de 
procedimento integrados para a primeira amostra testada a cada dia. Esta informação é registada 
automaticamente no Sofia com cada resultado de teste.  

Um resultado válido obtido através dos controlos de procedimento demonstra que o teste foi realizado 
corretamente e que a integridade funcional da cassete foi mantida. O controlo de procedimento é 
interpretado pelo Sofia após a cassete ter sido desenvolvida durante 10 minutos.  Se o teste não for 
corretamente realizado, o Sofia irá indicar que o resultado é inválido. Se tal ocorrer, reveja o procedimento 
e repita o teste com uma nova amostra do doente e uma nova cassete de teste.  
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Controlo de qualidade externo  
Os controlos externos também podem ser utilizados para demonstrar que os reagentes e o procedimento de 
ensaio funcionam corretamente.  

A Quidel recomenda a realização de controlos externos positivos e negativos:  

 um para cada operador sem formação; 

 uma vez para cada nova remessa de kits - desde que cada lote diferente da remessa seja testado; e  

 consoante seja considerado adicionalmente necessário pelos seus procedimentos de controlo de 
qualidade internos e de acordo com requisitos de acreditação ou regulamentações locais, estatais e 
federais. 

O utilizador tem primeiro de selecionar Executar CQ no Menu Principal do Sofia e, em seguida, quando lhe 
for solicitado, ler o Cartão de CQ (localizado na caixa do kit). Este cartão fornece informações específicas do 
lote do kit, incluindo o número do lote e a data de validade.   

O Sofia solicitará ao utilizador que selecione o modo desejado (AUTÓNOMO ou LEITURA MEDIATA) e, de 
seguida, executa os controlos externos.  

As soluções de controlo externo positivo e negativo são fornecidos no kit e devem ser utilizados como se 
segue.  

1. Prepare uma Cassete de Controlo positivo adicionando 3 gotas da solução de Controlo positivo a um 
poço de amostra da cassete de teste. De seguida, siga as instruções do ecrã do analisador para 
desenvolver e analisar a cassete de Controlo positivo. 

2. Prepare uma Cassete de Controlo negativo adicionando 3 gotas da solução de Controlo negativo a 
um poço de amostra da cassete de teste. De seguida, siga as instruções do ecrã do Sofia para 
desenvolver e analisar a cassete de Controlo negativo. 

Quando o teste de CQ estiver concluído, cada resultado será apresentado como “Aprovado” ou “Reprovado” 
para o Controlo positivo e para o Controlo negativo. 

Não realize testes de doentes ou comunique resultados de testes de doentes se qualquer um dos testes de 
CQ não produzir os resultados previstos. Repita o teste ou contacte a Assistência Técnica da Quidel antes de 
testar amostras de doentes se tiver obtido um resultado “reprovado” com os controlos externos. 

Podem ser obtidos controlos externos adicionais separadamente contactando os serviços de Assistência ao 
Cliente da Quidel através do 800.874.1517 (nos EUA) ou  858.552.1100 (fora dos EUA). 

Por exemplo: Este ecrã apresenta um 
resultado inválido. 
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COLHEITA DE AMOSTRAS E ARMAZENAMENTO 
As amostras de urina devem ser colhidas em recipientes de amostra normais. Pode ser utilizado ácido bórico 
como conservante. Se as amostras não poderem ser testadas logo após a colheita, podem ser armazenadas à 
temperatura ambiente (15°C a 30°C) e testadas dentro de 24 horas após a colheita. Alternativamente, as 
amostras podem ser refrigeradas a 2°C a 8°C e testadas a qualquer momento num período máximo de 14 
dias. É aceitável um armazenamento mais prolongado a  –20°C num período máximo de 20 dias. Certifique-
se de que descongela por completo as amostras congeladas antes de as testar.  

PROCEDIMENTO DE TESTE 

O utilizador nunca deve abrir a bolsa de papel de alumínio da cassete de teste expondo-a à temperatura 
ambiente até estar pronto para a utilizar de imediato. 

Data de validade: Verifique a data de validade em cada pacote de teste individual ou na caixa 
exterior antes de utilizar. Não utilize qualquer teste com a data de validade expirada. 

1. Certifique-se de que o Sofia está definido no modo pretendido: AUTÓNOMO ou 
LEITURA MEDIATA. Consulte a secção "Utilizar o Sofia" para obter mais 
informações. 

2. Encha a Pipeta de Volume Fixo fornecida com a amostra de urina do doente.  
 
Para encher a Pipeta de Volume Fixo com a amostra do doente: 

a. Aperte FIRMEMENTE a cabeça da Pipeta.  

b. Continuando a apertar, coloque a ponta da Pipeta na amostra de 
urina. 

c. Com a ponta da Pipeta ainda dentro da amostra de líquido, solte a 
pressão na cabeça para encher a Pipeta. 
 
 
 

3. Aperte firmemente a cabeça da Pipeta para esvaziar o conteúdo da 
pipeta de volume fixo para dentro do poço de amostra da cassete.  Não 
há qualquer problema se o excesso de líquido entrar na cabeça.  
 
NOTA: A Pipeta de Volume Fixo foi concebida pata recolher e dispensar 
a quantidade correta de amostra líquida. Elimine a Pipeta nos seus 
resíduos de risco biológico.  
 
 

4. Avance para a secção seguinte “Utilizar o Sofia” para realizar o teste.  

UTILIZAR O SOFIA 
Modos AUTÓNOMO/LEITURA MEDIATA 

Consulte o manual do utilizador do Sofia para obter instruções de funcionamento.  

O analisador pode estar definido em dois modos diferentes (AUTÓNOMO e LEITURA MEDIATA). Em seguida 
são descritos os procedimentos relativos a cada modo. 
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Modo AUTÓNOMO 

No modo AUTÓNOMO, o utilizador introduz de imediato a cassete no Sofia.  De seguida, o utilizador aguarda 
10 minutos para ter o resultado do teste.  Neste modo, o Sofia irá cronometrar automaticamente o tempo 
de desenvolvimento do teste antes de ler e apresentar o resultado do teste. 

Modo de LEITURA MEDIATA 

Deixe que o teste se desenvolva durante os 10 minutos completos ANTES de o colocar no Sofia. 

Primeiro o utilizador tem de colocar a cassete em cima da bancada durante 10 minutos (fora do Sofia) e 
cronometrar manualmente a fase de desenvolvimento. Em seguida, o utilizador introduz a cassete no Sofia.  
No modo LEITURA MEDIATA, o Sofia irá ler e apresentar o resultado do teste no prazo de 1 minuto.   

É de importância crítica, que o utilizador nunca abra a bolsa de papel de alumínio, expondo assim a cassete 
de teste ao ambiente, até estar pronto para a utilização imediata. 

Realizar o teste  

1. Introduza a ID de utilizador utilizando o leitor de códigos de barras ou introduza os dados manualmente 
utilizando o teclado.  
 
NOTA: Se ler o código de barras errado por engano, utilize as teclas de seta do Sofia para realçar 
novamente o campo.  Em seguida, basta ler novamente o código de barras correto e o anterior será 
substituído pelo correto. 
 

  

 
2. Introduza a ID do doente ou o n.º de pedido através do leitor de códigos de barras ou introduza os dados 

manualmente utilizando o teclado. 
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3. Pressione Iniciar teste e a gaveta do Sofia irá abrir-se automaticamente.  

 

 

 
4. Certifique-se de que o modo de desenvolvimento correto, AUTÓNOMO ou LEITURA MEDIATA, foi 

selecionado. Insira a cassete de teste preparada do doente na gaveta do Sofia e feche cuidadosamente a 
gaveta. 
 

 

5. O Sofia irá iniciar automaticamente e apresentar o progresso, tal como se vê no exemplo seguinte. No 
Modo AUTÓNOMO, os resultados do teste serão apresentados no ecrã em aproximadamente 10 
minutos. No modo LEITURA MEDIATA, os resultados do teste serão apresentados no ecrã no prazo de  
1 minuto. Consulte a secção Interpretação de resultados.  

 

  

Por exemplo: Este ecrã mostra que faltam 7 
minutos e 13 segundos para que o teste em 
Modo AUTÓNOMO seja concluido. O Sofia irá 
ler e apresentar os resultados após 10 minutos 
para Legionella pneumophila do serogrupo 1.  
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INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 
Quando o teste estiver concluído, os resultados serão apresentados no ecrã do Sofia.  Os resultados podem 
ser impressos automaticamente na impressora integrada se esta opção estiver selecionada. As linhas de 
teste, que são fluorescentes, não são visíveis a olho nu. 

O ecrã do Sofia apresentará resultados para o controlo do procedimento como sendo "válido" ou "inválido", 
e fornecerá um resultado positivo ou negativo para a deteção de Legionella pneumophila  do serogrupo 1. Se 
o controlo de procedimento for “inválido”, efetue um novo teste com uma nova amostra do doente e uma 
nova cassete. 

Resultados positivos: 

 
 

Resultados negativos:  

 
 

Resultados inválidos: 

 

Por exemplo: Este ecrã apresenta um 
resultado negativo válido para hCG. 

Por exemplo: Este ecrã apresenta um 
resultado inválido. 
 

Por exemplo: Este ecrã apresenta um 
resultado positivo válido para Legionella 
pneumophila do serogrupo 1.  

Por exemplo: Este ecrã apresenta um 
resultado negativo válido para Legionella 
pneumophila do serogrupo 1.  
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Resultados inválidos: Se o teste for inválido, deve ser realizado um novo teste com uma nova amostra do 
doente e uma nova cassete de teste. 

LIMITAÇÕES 
 Os componentes deste kit destinam-se a ser utilizados para a deteção qualitativa de antigénio de 

Legionella pneumophila do serogrupo 1 em amostras de urina. 
 Este teste deteta Legionella pneumophila  do serogrupo 1 viável (viva) e não viável.  O desempenho do 

teste depende da quantidade de antigénio na amostra. 
 Um resultado de teste negativo pode ocorrer se o nível de antigénio numa amostra for inferior ao limite 

de deteção do teste ou se a amostra tiver sido colhida ou transportada de forma inadequada. 
 O não-cumprimento do procedimento de teste pode afetar negativamente o desempenho do teste e/ou 

invalidar o resultado do teste. 
 Os resultados do teste têm de ser avaliados em conjunto com outros dados clínicos à disposição do 

médico. 
 Os resultados de teste positivos não excluem co-infeções com outros patogénios. 
 Os resultados de teste positivos não identificam serogrupos de Legionella pneumophila específicos. 
 Os resultados de teste negativos não se destinam a excluir outras infeções víricas ou bacterianas não 

causadas por Legionella pneumophila. 
 O desempenho deste teste não foi avaliado quanto à utilização em doentes sem sinais ou sintomas de 

infeção respiratória. 
 Os valores preditivos positivos e negativos dependem em grande medida da prevalência. A ocorrência 

de resultados de teste falsos negativos é mais provável durante o pico de atividade quando a prevalência 
da doença é elevada. A ocorrência de resultados de teste falsos positivos é mais provável durante 
períodos de baixa atividade da L. pneumophila quando a prevalência é moderada a baixa. 

VALORES PREVISTOS 
A taxa de positividade observada nos testes de Legionella irá variar dependendo do manuseamento das 
amostras, método de deteção utilizado, altura do ano e prevalência da doença. 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
Desempenho do Sofia Legionella FIA vs. comparador 
O desempenho do Sofia Legionella FIA foi comparado com um teste rápido de antigénio de Legionella 
pneumophila do serogrupo 1 comercial, utilizando um painel cego de 149 amostras de urina positivas e 
negativas adquiridas clinicamente.  Cada amostra foi avaliada utilizando (1) o Sofia Legionella FIA de acordo 
com as instruções do folheto informativo, (2) o teste comparador de acordo com as instruções do folheto 
informativo e interpretada no tempo de leitura indicado aos 15 minutos, e (3) o teste comparador num 
segundo tempo de leitura aos 60 minutos. Os resultados são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 
Sofia Legionella FIA comparado com um teste rápido de antigénio de Legionella pneumophila do 

serogrupo 1 comercial 

 
 

Teste comparador  
(leitura aos 15 minutos) 

Teste comparador  
(leitura aos 60 minutos) 

Sofia Legionella 
FIA (leitura aos 

10 minutos) 

Sensibilidade 
38/38 = 100% 

(95% IC = 91-100%) 
47/47 = 100% 

(95% IC = 92-100%) 

Especificidade 
93/112 = 83% 

(95% IC = 75-89%) 
93/102 = 91%* 

(95% IC = 84-96%) 

*Dos 9 resultados positivos com o Sofia Legionella FIA e negativos com o teste comparador, duas dessas amostras 
foram positivas com um segundo teste comercial rápido de antigénio Legionella pneumophila do serogrupo 1. Com 
a resolução de resultados discrepantes, obteve-se uma Sensibilidade = 100% (49/49) e uma Especificidade = 93% 
(93/100). 
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Estudos de reprodutibilidade 
A reprodutibilidade do Sofia Legionella FIA foi avaliada em dois locais diferentes. Dois operadores diferentes 
em cada local testaram uma série de amostras codificadas, inventadas, preparadas numa matriz clinica 
negativa, variando a L. pneumophila de negativo a positivo moderado. Os testes foram efetuados em 5 dias 
diferentes, ao longo de um período de aproximadamente 1 semana. A concordância interlaboratorial (Tabela 
2) para amostras negativas foi de 100% e de 100% para amostras positivas. A concordância interlaboratorial 
(Tabela 3) para todas as amostras foi de 100%. 

Tabela 2 
Concordância interlaboratorial do estudo de reprodutibilidade do Sofia Legionella FIA 

Laboratório 
Sem bactérias  

Negativo* 

Legionella 
Neg Alto* 
(0,3x LOD) 

Legionella  
Pos Baixo**  
(1-3x LOD) 

Legionella  
Pos Mod**  
(5-10x LOD) 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 

Total 60/60 60/60 60/60 60/60 

% de concordância 
global com o resultado 

previsto 
(IC de 95%) 

100% 
(94-100%) 

100% 
(94-100%) 

100% 
(94-100%) 

100% 
(94-100%) 

*A percentagem de concordância para esta amostra era o número de testes negativos a dividir pelo número de negativos 
conhecidos. 

**A percentagem de concordância para esta amostra era o número de testes positivos a dividir pelo número de positivos 
conhecidos. 

Tabela 3 
Concordância interlaboratorial do estudo de reprodutibilidade do Sofia Legionella FIA 

Lab.  
Sem bactérias  

Negativo* 

Legionella 
Neg Alto* 
(0,3x LOD)  

Legionella 
Pos Baixo**  
(1-3x LOD)  

Legionella 
Pos Mod**  
(5-10x LOD)   

% de concordância 
global com o 

resultado previsto 
(IC de 95%) 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 
100%  

(120/120) 
(96-100%) 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 
100%  

(120/120) 
(96-100%) 

*A percentagem de concordância para esta amostra era o número de testes negativos a dividir pelo número de negativos 
conhecidos. 

**A percentagem de concordância para esta amostra era o número de testes positivos a dividir pelo número de positivos 
conhecidos. 

Limite de Deteção 
O limite de deteção (LdD) para o Sofia Legionella FIA foi determinado utilizando duas estirpes de Legionella 
pneumophila do serogrupo 1 (Tabela 4). 
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Tabela 4 
Limite de deteção com isolados humanos de Legionella pneumophila 

Estirpe Pontiac/não Pontiac Nível mínimo detetável (ufc/ml)* 

L. pneumophila do serogrupo 1, estirpe 
Knoxville 

Pontiac 2,31x103 

L. pneumophila do serogrupo 1, estirpe 
Camperdown 

Não Pontiac 8,43x104 

*Os níveis de bactérias foram determinados com diluições limitadas, cultura bacteriana e contagem de colónias para obter 
o valor de ufc/ml (ufc=unidade formadora de colónias). 

Reatividade analítica 
A reatividade analítica foi demonstrada utilizando um total de 5 estirpes adicionais de Legionella 
pneumophila serogrupo 1 e também de Legionella pneumophila serogrupos 3, 4 e 6. (Tabela 5). 

Tabela 5 
Limite de deteção com isolados humanos de Legionella pneumophila 

Estirpe Pontiac/não Pontiac 
Nível mínimo detetável 

(ufc/ml)* 

L. pneumophila do serogrupo 1, estirpe Allentown 
(ATC 43106) 

Pontiac 7,43x104 

L. pneumophila do serogrupo 1, estirpe France 
5811 (ATCC 43112) 

Pontiac 1,95x104 

L. pneumophila do serogrupo 1, estirpe Heysham 
(ATCC 43107) 

Não Pontiac 1,68x104 

L. pneumophila do serogrupo 1, estirpe 
Philadelphia (ATCC 33152) 

Pontiac 6,93x103 

L. pneumophila do serogrupo 1, estirpe Pontiac 
(ATCC 13395) 

Pontiac 6,94x104 

L. pneumophila Serogrupo 3, (CCUG 30657) – 9,00 x 104 

L. pneumophila Serogrupo 4, (CCUG 13398T) – 7,60 x 107 

L. pneumophila Serogrupo 6, (CCUG 13440) – 7,40 x 105 

*Os níveis de bactérias foram determinados com diluições limitadas, cultura bacteriana e contagem de colónias para 
obter o valor de ufc/ml (ufc=unidade formadora de colónias). 

Especificidade analítica 
Reatividade cruzada 
O Sofia Legionella FIA foi avaliado com um total de 29 bactérias e fungos e 6 isolados víricos. Os isolados 
bacterianas e fúngicos foram avaliados para 1x108 ufc/ml. Os isolados víricos foram avaliados para 
concentrações de 1,40x106-1,40x107 TCID50/ml.  Nenhum dos organismos ou vírus examinados apresentaram 
qualquer sinal de reatividade cruzada no ensaio (Tabela 6). O fluxo da amostra e a deteção da Linha de 
Controlo pelo Sofia também não foram afetados.   

Tabela 6  
Especificidade analítica e reatividade cruzada 

Organismo/vírus Concentração* Resultado 

Acaligenes faecalis 1x108 ufc/ml Negativo 

Bacillus cereus 1x108 ufc/ml Negativo 
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Organismo/vírus Concentração* Resultado 

Bacillus subtilis 1x108 ufc/ml Negativo 

Candida albicans  1x108 ufc/ml Negativo 

Candida parapsilosis 1x108 ufc/ml Negativo 

Citrobacter freundii  1x108 ufc/ml Negativo 

Enterobacter aerogenes 1x108 ufc/ml Negativo 

Enterobacter cloacae  1x108 ufc/ml Negativo 

Enterococcus faecalis (estreptococos do grupo D)  1x108 ufc/ml Negativo 

Enterococcus faecium 1x108 ufc/ml Negativo 

Escherichia coli  1x108 ufc/ml Negativo 

Haemophilus influenza  1x108 ufc/ml Negativo 

Klebsiella pneumoniae  1x108 ufc/ml Negativo 

Moraxella osloensis 1x108 ufc/ml Negativo 

Morganella morganii 1x108 ufc/ml Negativo 

Nocardia asteroides 1x108 ufc/ml Negativo 

Proteus mirabilis  1x108 ufc/ml Negativo 

Proteus vulgaris 1x108 ufc/ml Negativo 

Pseudomonas aeruginosa  1x108 ufc/ml Negativo 

Serratia liquefaciens 1x108 ufc/ml Negativo 

Serratia marcescens  1x108 ufc/ml Negativo 

Staphylococcus aureus  1x108 ufc/ml Negativo 

Staphylococcus epidermidis   1x108 ufc/ml Negativo 

Staphylococcus saprophyticus 1x108 ufc/ml Negativo 

Streptococcus pyogenes (Grupo A) 1x108 ufc/ml Negativo 

Streptococcus agalactiae (Grupo B) 1x108 ufc/ml Negativo 

Streptococcus anginosis (Grupo F) 1x108 ufc/ml Negativo 

Streptococcus dysgalactiae (Grupo G) 1x108 ufc/ml Negativo 

Streptococcus pneumoniae 1x108 ufc/ml Negativo 

Adenovírus 1,40x107 TCID50/ml Negativo 

Coxsackievírus 1,40x107 TCID50/ml Negativo 

Influenza A 1,40x107 TCID50/ml Negativo 

Influenza B 1,40x107 TCID50/ml Negativo 

Vírus Parainfluenza 1,40x106 TCID50/ml Negativo 

Vírus sincicial respiratório 1,40x107 TCID50/ml Negativo 

*Os níveis de bactérias/fungos foram determinados com diluições limitantes, cultura e contagem de colónias 
para obter o valor de ufc/ml (ufc=unidade formadora de colónias).  As concentrações dos vírus foram 
determinadas por cultura celular viral e DFA para obter o valor de ufp/ml (ufp=unidade formadora de placas). 
Ufp/ml foi convertido em TCID50/ml através de conversões ATCC (TCID50/ml=dose infectante para 50% das 
culturas de tecidos). 

Substâncias interferentes 

As substâncias a seguir, encontradas normalmente na urina, foram avaliadas e não interferiram com o Sofia 
Legionella FIA para os níveis testados (Tabela 7). 
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Tabela 7 
Substâncias não interferentes 

Substância Concentração 

Anfotericina  B  0,055 mg/ml 

Ácido Ascórbico  1,0 mg/ml 

Beterraba  0,01% v/v 

Bilirrubina  0,2 mg/ml 

Cafeína, purificada  0,4% v/v 

Clorofila  0,81 mg/ml 

Ciprofloxacina  0,22 mg/ml 

Eritromicina   0,067 mg/ml 

Glicose  20 mg/ml 

Itraconazol   0,22 mg/ml 

Miconazol  5% v/v 

Ácido oxálico  0,01% v/v 

Prednisona   0,22 mg/ml 

Proteína (BSA)  5 mg/ml 

Rifampicina   0,09 mg/ml 

Ureia  20 mg/ml 

Gel contracetivo vaginal com nonoxinol-9, 4%  0,05% v/v 

Lubrificante íntimo à base de água (KY Jelly)  2,5% v/v 

Eritrócitos   106/ml 

Leucócitos  1,25x105/ml 

Tabaco 0,40% v/v 

Sangue total 10% v/v 

Fator reumatoide 0,012 unidades/mL 

*O fator reumatoide interferiu em concentrações >0,025 unidades/mL. Consulte a Secção 
de Advertências e Precauções deste Folheto informativo. 

 

ASSISTÊNCIA 

Se tiver quaisquer dúvidas relativamente à utilização deste produto, contacte  a Assistência Técnica da 
Quidel através do número 800.874.1517 (nos EUA) ou 858.552.1100, de segunda a sexta-feira, entre as 7:00 
e as 17:00, horário do Pacífico dos EUA. Caso se encontre fora dos EUA, contacte o seu distribuidor local ou 
envie um e-mail para technicalsupport@quidel.com. 
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