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Para utilização apenas com o analisador Sofia 

 

USO PRETENDIDO 
O Sofia S. pneumoniae FIA utiliza imunofluorescência para deteção qualitativa de antigénio de 
Streptococcus pneumoniae em amostras de urina de doentes com pneumonia e em amostras de líquido 
cefalorraquidiano (LCR) de doentes com meningite. Os resultados dos testes destinam-se a ser usados 
como auxílio no diagnóstico de pneumonia pneumocócica e meningite pneumocócica. Um resultado 
negativo não exclui infeções por Streptococcus pneumoniae. Os resultados dos testes destinam-se a ser 
usados juntamente com informações obtidas a partir da avaliação clínica do doente e outros 
procedimentos diagnósticos. 
 

RESUMO E EXPLICAÇÃO 
A Streptococcus pneumoniae (SPN) é a principal causa de pneumonia adquirida na comunidade.1, 2 A SPN 
pode causar um amplo espectro de doenças desde infeção do trato respiratório até doença 
pneumocócica invasiva. A infeção por SPN também está associada a elevada mortalidade – estima-se 
que morrem cerca de 1,6 milhões de pessoas devido a doenças pneumocócicas cada ano no mundo 
inteiro e que aproximadamente 1 milhão dessas mortes são em crianças com menos de cinco anos de 
idade.³  
 
Os pneumococos também causam mais de 50% dos casos de meningite bacteriana nos Estados Unidos.4 
A meningite bacteriana é contagiosa e geralmente grave, levando a complicações tais como danos 
cerebrais, perda de audição ou dificuldades de aprendizagem. O tratamento antibiótico para a 
meningite bacteriana pode ser eficaz e deve ser iniciado o mais rapidamente possível. O tratamento 
antibiótico adequado dos tipos mais comuns de meningite bacteriana deverá reduzir o risco de morte 
por meningite.5 

 

PRINCÍPIO DO TESTE 
O Sofia S. pneumoniae FIA é um teste cromatográfico de fluxo lateral baseado em imunofluorescência 
para uso com o analisador Sofia. O teste utiliza anticorpos policlonais de coelho purificados específicos 
para antigénio de polissacarídeo da parede celular (CWPS, cell wall polysaccharide) tipo 1 e 2 de 
Streptococcus pneumoniae, para capturar e detetar os antigénios de CWPS. Os antigénios de CWPS 
foram escolhidos para garantir uma ampla especificidade em todos os serotipos de Streptococcus 
pneumoniae.  
 
Para realizar o teste, uma amostra de urina ou de líquido cefalorraquidiano é recolhida e dispensada no 
poço de amostras da cassete de teste. A cassete de teste é colocada dentro do analisador Sofia durante 
um tempo de desenvolvimento definido automaticamente (modo AUTOMÁTICO) ou pré-incubada na 
bancada antes de a introduzir no analisador Sofia (modo LEITURA IMEDIATA). O analisador Sofia 
posteriormente examina a tira-teste e analisa o sinal fluorescente usando algoritmos específicos do 
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método. Em seguida, o analisador Sofia exibe o resultado do teste (positivo, negativo ou inválido) no 
ecrã e, opcionalmente, imprime os resultados na impressora integrada. 
 

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS 
Kit de 25 testes:  
 Cassetes de teste embaladas individualmente (25): Anticorpo policlonal de coelho anti-

Streptococcus pneumoniae  

 Pipetas de volume fixo, 120 μL (25) 
 Controlo positivo de Streptococcus pneumoniae (1): a solução contém um tampão com antigénio de 

Streptococcus pneumoniae não infecioso 
 Controlo negativo (1): a solução contém um tampão e antigénio de Streptococcus C  
 Folheto Informativo (1) 
 Instruções de Referência Rápida (1) 
 Cartão de CQ (fornecido na caixa do kit) 
 Papel de impressora (1) 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS NO KIT 
 Analisador Sofia 
 Cassete de Calibração (fornecida com o Pacote de Instalação do analisador Sofia) 
 Pacote de Instalação 
 Cronómetro ou relógio para uso no modo de LEITURA IMEDIATA 
 Recipiente de amostras 

 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
 Para uso em diagnóstico in vitro. 
 Não utilize o conteúdo do kit após a data de validade impressa na parte exterior da caixa. 
 Tome precauções apropriadas na recolha, manuseamento, armazenamento e eliminação de 

amostras de doentes e do conteúdo usado do kit.6 
 Recomenda-se o uso de luvas de nitrilo ou latex (ou equivalente) para manusear as amostras dos 

doentes.6 
 Elimine os recipientes e conteúdo un utilizado de acordo com os requisitos federais, estatais e 

requisitos regulamentares locais. 
 Não reutilize a cassete de teste usada nem as pipetas de volume fixo usadas.  
 O utilizador nunca deve abrir a bolsa de papel de alumínio da cassete de teste, expondo-a ao 

ambiente, até a cassete de teste estar pronta para uso imediato. 
 Descarte e não use qualquer cassete de testeou material danificado. 
 Para obter resultados precisos, devem ser seguidas as instruções do Folheto Informativo. 
 A Cassete de Calibração deve ser conservada entre utilizações selada dentro da bolsa de 

armazenamento de papel de alumínio fornecida. 
 A inadequada ou inapropriada recolha, armazenamento e transporte de amostras poderá originar 

resultados falsos. 
 Os procedimentos de recolha e manuseamento de amostras exigem formação e orientação 

específicas. 
 Não escreva sobre o código de barras da cassete de teste. Este código é usado pelo analisador Sofia 

para identificar o tipo de teste a ser realizado. 
 Não tente examinar uma cassete mais do que uma vez. O código de barras na cassete de teste 

contém um identificador único que impedirá que o analisador Sofia realize uma segunda leitura 
numa cassete previamente examinada. Será exibida uma mensagem de erro se uma cassete for 
examinada mais do que uma vez. 
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 Uma vez que o reagente de deteção é um composto fluorescente, não se formarão resultados 
visíveis na tira-teste. Tem de usar-se o analisador Sofia para a interpretação dos resultados. 

 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. 

 
 

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DO KIT 
Armazene o kit à temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C (entre 59°F e 86°F), afastado da luz solar 
direta. O conteúdo do kit é estável até à data de validade impressa na caixa exterior. Não congele. 

CONTROLO DE QUALIDADE 
Há três tipos de Controlo de Qualidade para o analisador Sofia e para a cassete de teste: 
Procedimento de Verificação da Calibração do analisador Sofia, Funções de Controlo de 
Procedimentos Integradas e Controlos Externos.  

Procedimento de Verificação da Calibração do analisador Sofia 

O Procedimento de Verificação da Calibração é uma função necessária que verifica os sistemas óticos e 
de cálculo do analisador Sofia usando uma Cassete de Calibração específica. A Cassete de Calibração é 
fornecida com o Pacote de Instalação do analisador Sofia.  

Importante: Certifique-se de que a Cassete de Calibração é armazenada entre utilizações dentro da 
bolsa de armazenamento fornecida a fim de protegê-la da exposição à luz.  

1. Para verificar a calibração do analisador Sofia, selecione «Calibração» a partir do Menu 
principal.  

 

2. Seguindo as instruções, insira a Cassete de Calibração no analisador Sofia e feche a gaveta. O 
analisador Sofia realiza a Verificação de Calibração automaticamente sem necessidade de 
qualquer introdução de dados por parte do utilizador. 
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O analisador Sofia indica quando a Verificação de Calibração está concluída. Selecione OK para voltar ao 
Menu principal. 

NOTA: se não passar a Verificação de Calibração, notifique o supervisor no local e o Suporte Técnico da 
Quidel para assistência de segunda a sexta-feira das 07:00 às 17:00. horário do Pacífico, através do 
800.874.1517 (nos EUA); 858.552.110 (fora dos EUA); fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com 
(Serviço de Apoio ao Cliente); technicalsupport@quidel.com (Suporte Técnico); ou entre em contacto 
com o seu distribuidor local. 

Controlos de Procedimento Integrados 
O Sofia S. pneumoniae FIA contém uma função de controlo de procedimento integrada. Cada vez que é 
realizado um teste, a área de controlo de procedimento é examinada pelo analisador Sofia e o resultado 
é exibido no ecrã do analisador Sofia.  

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

Um resultado válido obtido a partir do controlo de procedimento demonstra que o teste decorreu 
corretamente e que a integridade funcional da cassete de teste foi mantida. O controlo de 
procedimento é interpretado pelo analisador Sofia após a cassete de teste desenvolver durante 10 
minutos. Se o teste não decorrer corretamente, o analisador Sofia irá indicar que o resultado é 
inválido. Se isto ocorrer, reveja o procedimento e repita o teste com uma nova amostra do doente e 
uma nova cassete de teste. 

   

Controlo de Qualidade Externo 
Os Controlos Externos são usados para demonstrar que os reagentes e o procedimento do ensaio 
funcionam corretamente. É recomendável que os controlos sejam testados uma vez para cada novo 
operador inexperiente, uma vez para cada nova remessa de kits – desde que se teste cada lote diferente 
recebido na remessa – e conforme se considere necessário adicionalmente pelos seus procedimentos de 

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado inválido. 

mailto:customerservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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controlo de qualidade internos e de acordo com os regulamentos locais, estatais e federais ou com os 
requisitos de acreditação. 
 
Para testar os controlos externos, siga as instruções deste Folheto Informativo (indicadas em seguida), 
do Manual do Utilizador do analisador Sofia e do pacote de controlos externos.  
 
PROCEDIMENTO DE TESTE DE CONTROLO DE QUALIDADE EXTERNO 
1. No menu principal, selecione Executar CQ. 

 

2. Seguindo as instruções no ecrã, examine o Cartão de CQ (fornecido na caixa do kit). 
3. O analisador Sofia pedirá ao utilizador para selecionar o modo pretendido (AUTOMÁTICO ou 

LEITURA IMEDIATA) e, em seguida, para executar os Controlos Externos. 
4. Use o seguinte procedimento para testar cada uma das soluções de controlo. O Controlo Positivo 

deve ser executado primeiro, seguido do Controlo Negativo.  
a. Prepare uma Cassete de Controlo Positivo adicionando 3 gotas da solução de Controlo Positivo a 

um poço de amostra da Cassete de teste. Em seguida, siga as instruções no ecrã do analisador 
Sofia para desenvolver e analisar a Cassete de Controlo Positivo. 

b. Prepare uma Cassete de Controlo Negativo adicionando 3 gotas da solução de Controlo Negativo 
a um poço de amostra da Cassete de teste. Em seguida, siga as instruções no ecrã do analisador 
Sofia para desenvolver e analisar a Cassete de Controlo Negativo. 

5. Depois de os Controlos Positivo e Negativo serem executados, os resultados serão apresentados 
como «Passou» ou «Falhou». 
 

Não realize testes de doentes nem comunique resultados de testes de doentes se qualquer um dos 
resultados dos testes de CQ falhar. Repita o teste ou entre em contacto com o Suporte Técnico da 
Quidel antes de testar amostras de doentes. Se falharem ambos os Controlos Positivo e Negativo, repita 
os testes com ambos os Controlos Positivo e Negativo uma segunda vez. Se falhar apenas um único 
controlo, o utilizador tem a opção de repetir ambos os Controlos Positivo e Negativo OU repetir apenas 
o controlo que falhou. O utilizador poderá selecionar «Saltar» no ecrã do analisador Sofia para saltar o 
teste de controlo que passou anteriormente. Os resultados de CQ irão apresentar um teste de controlo 
não realizado como «desconhecido». 
 
Poderão obter-se separadamente Controlos Externos adicionais, entrando em contacto com o Serviço 
de Apoio ao Cliente através do 800.874.1517 (nos EUA) ou do 858.552.1100 (fora dos EUA). 

 

RECOLHA E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS DE URINA  
As amostras de urina devem ser recolhidas em recipientes padrão para amostras. Poder-se-á usar ácido 
bórico como conservante. Se as amostras não puderem ser testadas logo após a recolha, poderão ser 
armazenadas à temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e testadas no prazo de 24 horas após a 
recolha. Alternativamente, as amostras poderão ser refrigeradas entre 2°C e 8°C ou congeladas a -20°C e 
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Urina LCR 

testadas a qualquer momento após até 15 dias. Certifique-se de descongelar totalmente as amostras 
congeladas antes de as testar.  
 

RECOLHA E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO  
As amostras de líquido cefalorraquidiano devem ser recolhidas em recipientes padrão para amostras. Se 
as amostras não puderem ser testadas logo após a recolha, poderão ser armazenadas à temperatura 
ambiente (entre 15°C e 30°C) e testadas no prazo de 24 horas após a recolha. Alternativamente, as 
amostras poderão ser refrigeradas entre 2°C e 8°C e testadas a qualquer momento após até 7 dias. 

 
PROCEDIMENTO DE TESTE (URINA E LÍQUIDO CEFALORRAQUINDIANO) 

Precauções 
NÃO abra a bolsa de papel de alumínio que contém a cassete de teste até estar pronta para testar a 
amostra. Coloque a cassete de teste sobre uma superfície limpa e nivelada. 
 
Todas as amostras devem estar à temperatura ambiente antes de iniciar o ensaio. 
Verifique a data de validade em cada embalagem individual dos testes ou na caixa exterior antes de 
usar. Não utilize nenhum teste após a data de validade indicada no rótulo. 
1. Verifique que o analisador Sofia está configurado para o modo pretendido: AUTOMÁTICO ou  

LEITURA IMEDIATA. Consulte a seção «Usar o analisador Sofia» para obter mais informações. 
 
  

2. Encha a pipeta de volume fixo fornecida com a amostra do doente.  
 
Para encher a pipeta de volume fixo com a amostra do doente: 
a) Aperte FIRMEMENTE o bulbo superior.  
b) Ainda a apertar, coloque a ponta da pipeta na amostra. 
c) Com a ponta da pipeta ainda na amostra líquida, alivie  

a pressão no bulbo para encher a pipeta. 
 
 
3. Aperte firmemente o bulbo superior para esvaziar o conteúdo da 

pipeta de volume fixo no poço de amostras da cassete de teste. Não 
há problema se houver líquido extra no bulbo de transbordo.  
 
NOTA: a pipeta de volume fixo foi concebida para recolher e dispensar a 
quantidade correta de amostra líquida. Descarte a pipeta nos resíduos de 
risco biológico. 
 

4. Prossiga para a próxima secção, «Usar o analisador Sofia», para concluir o 
teste. 

 

USAR O ANALISADOR SOFIA 
Modos AUTOMÁTICO/LEITURA IMEDIATA 
Consulte o Manual do Utilizador do analisador Sofia para obter instruções de funcionamento.  
O analisador Sofia pode ser configurado para dois modos diferentes (AUTOMÁTICO e LEITURA 
IMEDIATA). Os procedimentos para cada modo são descritos abaixo. 
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Modo AUTOMÁTICO 
No modo AUTOMÁTICO, o utilizador insere imediatamente a cassete de teste no analisador Sofia. O 
utilizador, posteriormente, volta passados 10 minutos para obter o resultado do teste. Neste modo, o 
analisador Sofia irá temporizar automaticamente o tempo de desenvolvimento do teste antes de 
examinar e apresentar o resultado do teste. 
 
Modo LEITURA IMEDIATA 

Incube o teste durante 10 minutos completos ANTES de o colocar no analisador Sofia. 

 
O utilizador deve primeiro colocar a cassete no balcão ou bancada durante 10 minutos (fora do 
analisador Sofia) e temporizar manualmente o tempo deste passo de desenvolvimento. Em seguida, o 
utilizador insere a cassete de teste no analisador Sofia. No modo LEITURA IMEDIATA, o analisador Sofia 
irá examinar e apresentar o resultado do teste dentro de 1 minuto. Nota: os resultados permanecerão 
estáveis durante um período adicional de 10 minutos após o tempo de desenvolvimento recomendado 
de 10 minutos. 
   

Executar o teste  
1. Introduza a ID de utilizador usando o digitalizador de códigos de barras ou insira manualmente os 

dados usando o teclado. 
 
NOTA: se por engano digitalizar o código de barras incorreto, use as teclas de setas no teclado do 
analisador Sofia para selecionar o campo. Em seguida, simplesmente digitalize novamente usando o 
código de barras correto, sendo o anterior substituído pelo código de barras correto. 

 
  

2. Introduza a ID do doente ou o número do pedido usando o digitalizador de códigos de barras ou 
insira manualmente os dados usando o teclado. 
  

     

 
3. Pressione Iniciar o Teste e a gaveta do analisador Sofia abrirá automaticamente.  
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4. Verifique que foi selecionado o modo de desenvolvimento correto, AUTOMÁTICO ou LEITURA 
IMEDIATA. Insira a cassete de teste do doente preparada na gaveta do analisador Sofia e feche a 
gaveta com cuidado. 
 

 

5. O analisador Sofia iniciará automaticamente e apresentará o progresso. No modo AUTOMÁTICO, os 
resultados do teste serão apresentados no ecrã dentro de 10 minutos. No modo LEITURA 
IMEDIATA, os resultados do teste serão apresentados no ecrã dentro de 1 minuto. Veja a secção 
Interpretação de Resultados. 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 
Quando o teste terminar, os resultados serão apresentados no ecrã do analisador Sofia. Os resultados 
serão automaticamente impressos na impressora integrada se esta opção estiver selecionada. As linhas 
de teste, que são fluorescentes, não podem ser vistas a olho nu. 
 
O ecrã do analisador Sofia apresentará os resultados dos controlos de procedimento como «válidos» ou 
«inválidos» e fornecerá um resultado positivo ou negativo para a deteção de Streptococcus pneumoniae. 
Se os controlos de procedimento forem «inválidos», teste novamente a amostra do doente com uma 
cassete de teste nova. 

Por exemplo: este ecrã indica que faltam 
9 minutos e 44 segundos para o teste no modo 
AUTOMÁTICO. O analisador Sofia irá ler e 
apresentar os resultados após 10 minutos. 
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Resultados positivos: 

  

Resultados negativos:  

  

Resultados inválidos:  

 

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 
 O não cumprimento do procedimento de teste poderá afetar negativamente o desempenho do 

teste e/ou invalidar o resultado do mesmo. 
 Se não for usada uma medição precisa da amostra do doente, poderá não ser obtido um resultado 

preciso. 
 O conteúdo deste kit destina-se a ser usado para a deteção qualitativa de antigénio de 

Streptococcus pneumoniae em amostras de urina e de LCR. 
 Este teste deteta Streptococcus pneumoniae viável (viva) e não viável. O desempenho do teste 

depende da quantidade de antigénio na amostra. 

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado inválido. 
 

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado positivo válido para Streptococcus 
pneumoniae.  

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado negativo válido para Streptococcus 
pneumoniae. 
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 Um resultado negativo poderá ocorrer se o nível de antigénio numa amostra estiver abaixo do limite 
de deteção do teste ou se a amostra tiver sido recolhida ou transportada inadequadamente. 

 O não cumprimento do procedimento de teste poderá afetar negativamente o desempenho do 
teste e/ou invalidar o resultado do mesmo. 

 Os resultados dos testes devem ser avaliados juntamente com outros dados clínicos à disposição do 
médico. 

 Os resultados positivos não excluem coinfeções por outros agentes patogénicos. 
 Os resultados positivos não identificam serogrupos específicos de Streptococcus pneumoniae. 
 Os resultados negativos não pretendem admitir outras infeções bacterianas ou virais não causadas 

por Streptococcus pneumoniae. 
 O desempenho deste teste ainda não foi avaliado para uso em doentes sem sinais e sintomas de 

infeção. 
 Os valores preditivos positivos e negativos são altamente dependentes da prevalência. Os falsos 

negativos são mais prováveis durante o pico de atividade, quando a prevalência da doença é 
elevada. Os falsos positivos são mais prováveis durante períodos de baixa atividade de 
Streptococcus pneumoniae, quando a prevalência é moderada a baixa. 
 

VALORES ESPERADOS 
A taxa de positividade observada em testes de Streptococcus pneumoniae irão variar de acordo com o 
manuseamento de amostras, o método de deteção utilizado, a época do ano e a prevalência da doença. 
 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 

O desempenho do Sofia S. pneumoniae FIA com amostras clínicas e concentradas 

O desempenho do Sofia S. pneumoniae FIA foi comparado com teste de antigénio de Streptococcus 
pneumoniae disponível no mercado usando um painel em ocultação de 251 amostras de urina positivas 
e negativas adquiridas na clínica. Cada amostra foi avaliada usando o Sofia S. pneumoniae FIA segundo 
as instruções do Folheto Informativo e o teste de comparação segundo as instruções do Folheto 
Informativo. Os resultados são apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1 
O desempenho do Sofia S. pneumoniae FIA comparado com um teste  

qualitativo disponível no mercado 
Amostras de urina 

 
Teste de 

comparação Concordância de positivo = 100% (15/15) 

 Pos. Neg.  (IC de 95% = 76-100%) 

Sofia Pos. 15 10* Concordância de negativo = 95,8% (226/236) 

Sofia Neg. 0 226  (IC de 95% = 92-98%) 

Total 15 236 
Concordância global = 96% (241/251) 

(IC de 95% = 93-98%) 

 
* As 10 amostras que foram positivas segundo o Sofia S. pneumoniae FIA e 
negativas segundo o teste de comparação foram concentrados por filtração e 
testados novamente no teste de comparação. Todas as 10 amostras foram 
positivas segundo o teste de comparação. Com a resolução dos resultados 
discrepantes: percentagem de concordância de negativos = 100% (226/226). 
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O desempenho do Sofia S. pneumoniae FIA foi comparado com teste de antigénio de Streptococcus 
pneumoniae disponível no mercado usando um painel de 30 amostras de LCR negativas com adição de 
Streptococcus pneumoniae intacta para obter uma concentraçção aproximada de 1,48E+03 UFC/mL. Os 
resultados são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 
O desempenho do Sofia S. pneumoniae FIA comparado com um teste  

qualitativo disponível no mercado 
Amostras de LCR 

 
Teste de 

comparação   

 Pos. Neg.   

Sofia Pos. 29 1 Concordância de positivo = 100% (29/29) 

Sofia Neg. 0 0  (IC de 95% = 86-100%) 

Total 29 1   

 

Estudos de reprodutibilidade 
A reprodutibilidade do Sofia S. pneumoniae FIA foi avaliado em dois locais diferentes. Dois operadores 
em cada local testaram uma série de amostras artificiais codificadas, preparadas numa matriz de urina 
negativa, incluindo amostras negativas, positivas baixas e positivas moderadas. A concordância inter e 
intralaboratorial para todas as amostras foi de 100% (180/180). 
 

Limite de deteção 
O limite de deteção (LD) para o Sofia S. pneumonia FIA foi determinado usando antigénio purificado de 
polissacarídeos da parede celular (CWPS) de Streptococcus pneumoniae testado em urina e três estirpes 
de Streptococcus pneumoniae testadas em LCR (Tabelas 3 e 4). 

Tabela 3 
Limite de deteção com CWPS em urina 

 Limite de deteção 
(pg/mL) 

Antigénio de CWPS 55 

 

Tabela 4 
Limite de deteção com estirpes bacterianas em LCR 

 Limite de deteção 
(UFC/mL) 

Serotipo 3 3,02E+02 

Serotipo 14 9,00E+02 

Serotipo 23F 4.93E+02 

 
 

Inclusão analítica 
A inclusão analítica foi demonstrada usando 91 serogrupos de Streptococcus pneumoniae. Todas as 
estirpes foram detetadas nas concentrações listadas abaixo (Tabela 5). 
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Tabela 5 
Níveis de deteção de serotipos 

 

Serotipo Nível de deteção 

1 5,00E+03 UFC/mL 

2 5,00E+03 UFC/mL 

3 5,00E+03 UFC/mL 

4 5,00E+03 UFC/mL 

5 5,00E+03 UFC/mL 

6A 3,00E+04 UFC/mL 

6B 5,00E+03 UFC/mL 

6C 5,00E+03 UFC/mL 

7F 5,00E+03 UFC/mL 

7A 5,00E+03 UFC/mL 

7B 5,00E+03 UFC/mL 

7C 5,00E+03 UFC/mL 

8 5,00E+03 UFC/mL 

9A 5,00E+03 UFC/mL 

9L 5,00E+03 UFC/mL 

9N 5,00E+03 UFC/mL 

9V 5,00E+03 UFC/mL 

10F 8,99E+03 UFC/mL 

10A 5,00E+03 UFC/mL 

10B 5,00E+03 UFC/mL 

10C 5,00E+03 UFC/mL 

11F 5,00E+03 UFC/mL 

11A 1,80E+04 UFC/mL 

11B 5,00E+03 UFC/mL 

11C 5,00E+03 UFC/mL 

11D 5,00E+03 UFC/mL 

12F 5,00E+03 UFC/mL 

12A 5,00E+03 UFC/mL 

12B 5,00E+03 UFC/mL 

13 5,00E+03 UFC/mL 

14 5,00E+03 UFC/mL 

15F 5,00E+03 UFC/mL 

15A 5,00E+03 UFC/mL 

15B 5,00E+03 UFC/mL 

15C 5,00E+03 UFC/mL 

16F 5,00E+03 UFC/mL 

16A 5,00E+03 UFC/mL 

17F 5,00E+03 UFC/mL 

17A 5,00E+03 UFC/mL 

18F 5,00E+03 UFC/mL 

18A 5,00E+03 UFC/mL 

18B 5,00E+03 UFC/mL 

18C 5,00E+03 UFC/mL 

19F 5,00E+03 UFC/mL 

19A 5,00E+03 UFC/mL 
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19B 1,20E+04 UFC/mL 

19C 5,00E+03 UFC/mL 

20 5,00E+03 UFC/mL 

21 5,00E+03 UFC/mL 

22F 1,00E+04 UFC/mL 

22A 5,00E+03 UFC/mL 

23F 5,00E+03 UFC/mL 

23A 1,00E+04 UFC/mL 

23B 5,00E+03 UFC/mL 

24F 5,00E+03 UFC/mL 

24A 5,00E+03 UFC/mL 

24B 5,00E+03 UFC/mL 

25F 5,00E+03 UFC/mL 

25A 5,00E+03 UFC/mL 

27 1,00E+04 UFC/mL 

28F 5,00E+03 UFC/mL 

28A 5,00E+03 UFC/mL 

29 5,00E+03 UFC/mL 

31 5,00E+03 UFC/mL 

32F 1,00E+04 UFC/mL 

32A 5,00E+03 UFC/mL 

33F 5,00E+03 UFC/mL 

33A 5,00E+03 UFC/mL 

33B 5,00E+03 UFC/mL 

33C 5,00E+03 UFC/mL 

33D 5,00E+03 UFC/mL 

34 5,00E+03 UFC/mL 

35F 5,00E+03 UFC/mL 

35A 5,00E+03 UFC/mL 

35B 5,00E+03 UFC/mL 

35C 5,00E+03 UFC/mL 

36 5,00E+03 UFC/mL 

37 5,00E+03 UFC/mL 

38 5,00E+03 UFC/mL 

39 5,00E+03 UFC/mL 

40 5,00E+03 UFC/mL 

41F 5,00E+03 UFC/mL 

41A 5,00E+03 UFC/mL 

38 5,00E+03 UFC/mL 

39 5,00E+03 UFC/mL 

40 5,00E+03 UFC/mL 

41F 5,00E+03 UFC/mL 

41A 5,00E+03 UFC/mL 

42 5,00E+03 UFC/mL 

43 5,00E+03 UFC/mL 

44 5,00E+03 UFC/mL 

45 5,00E+03 UFC/mL 

46 5,00E+03 UFC/mL 

47F 5,00E+03 UFC/mL 
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47A 5,00E+03 UFC/mL 

48 5,00E+03 UFC/mL 

 

Especificidade analítica 
Reatividade cruzada 
O Sofia S. pneumoniae FIA foi avaliado quanto ao desempenho na presença de organismos 
potencialmente com reatividade cruzada e potencialmente interferentes encontrados normalmente em 
amostras de urina. Este estudo demonstrou que os organismos e as concentrações listadas abaixo não 
afetam o desempenho do Sofia S. pneumoniae FIA (Tabela 6). 

 

Tabela 6 
Especificidade analítica e reatividade cruzada 

Organismo/Vírus 
Concentração 

UFC/mL (Bactérias), 
TCID50/mL (Vírus) 

Acinetobacter baumannii (2) 1,0E+06 

Acinetobacter lwoffii 1,0E+06 

Acinetobacter sp 1,0E+06 

Adenovirus 3 1,0E+05 

Alcaligenes faecalis 1,0E+06 

Bacillus subtilis 1,0E+06 

Blastomyces dermatitidis diluição 1:200 a partir do stock* 

Bordetella pertussis 1,0E+06 

Moraxella catarrhalis 1,0E+06 

Candida albicans (3) 1,0E+06 

Candida albicans stellatoides 1,0E+06 

Corynebacterium diphtheriae 1,0E+06 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum 1,0E+06 

Corynebacterium striatum 1,0E+06 

Enterobacter cloacae (4) 1,0E+06 

Enterococcus avium 1,0E+06 

Enterococcus durans 1,0E+06 

Enterococcus faecalis (6) 1,0E+06 

Escherichia coli (7) 1,0E+06 

Escherichia hermannii (2) 1,0E+06 

Flavobacterium meningosepticum 1,0E+06 

Flavobacterium sp 1,0E+06 

Gardnerella vaginalis 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, tipo a 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, tipo b 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, tipo c 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, tipo d 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, tipo e 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, tipo f 1,0E+06 

Haemophilus influenzae, não tipável (4) 1,0E+06 

Haemophilus parahaemolytica 1,0E+06 

Klebsiella oxytoca (2) 1,0E+06 

Klebsiella pneumonia (3) 1,0E+06 

Lactobacillus casei 1,0E+06 
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Organismo/Vírus 
Concentração 

UFC/mL (Bactérias), 
TCID50/mL (Vírus) 

Lactobacillus plantarum 1,0E+06 

Lactobacillus acidophilus 1,0E+06 

Lactobacillus fermentum 1,0E+06 

Lactobacillus leichmanni 1,0E+06 

Legionella pneumophila 1,0E+06 

Listeria monocytogenes 1,0E+06 

Micrococcus luteus (2) 1,0E+06 

Moraxella osloensis 1,0E+06 

Morganell morganii 1,0E+06 

Mycobacterium kansasii 1,0E+06 

Mycobacterium tuberculosis 1,0E+06 

Mycoplasma bovis 1,0E+06 

Mycoplasma pneumoniae 1,0E+06 

Neisseria cinerea 1,0E+06 

Neisseria gonorrhoeae (3) 1,0E+06 

Neisseria lactamica 1,0E+06 

Neisseria meningitidis 1,0E+06 

Neisseria ploysaccharea 1,0E+06 

Neisseria subflava 1,0E+06 

Nocardia farcinica diluição 1:200 a partir do stock* 

Paracoccidiodes brasiliensis diluição 1:200 a partir do stock* 

Parainfluenzae 1 1,0E+05 

Parainfluenzae 4a 1,0E+05 

Proteus mirabilis (2) 1,0E+06 

Proteus vulgaris (2) 1,0E+06 

Providencia stuartii 1,0E+06 

Pseudomonas aeruginosa (4) 1,0E+06 

Pseudomonas fluorescens 1,0E+06 

Pseudomonas stutzeri 1,0E+06 

Vírus sincicial respiratório 1,0E+05 

Rinovirus 1,0E+05 

Salmonella enterica (3) 1,0E+06 

Salmonella enterica subsp arizonae 1,0E+06 

Serratia marcescens 1,0E+06 

Sphingobacterium multivorum 1,0E+06 

Staphylococcus aureus (6) 1,0E+06 

Staphylococcus epidermidis 1,0E+06 

Staphylococcus haemolyticus 1,0E+06 

Staphylococcus intermedius 1,0E+06 

Staphylococcus saprophyticus 1,0E+06 

Staphylococcus warneri 1,0E+06 

Staphylococcus xylosus 1,0E+06 

Staphylococcus sciuri 1,0E+06 

Staphylococcus lentus 1,0E+06 

Stenotrophomonas maltophilia 1,0E+06 

Streptococcus anginosus 1,0E+06 
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Organismo/Vírus 
Concentração 

UFC/mL (Bactérias), 
TCID50/mL (Vírus) 

Streptococcus bovis 1,0E+06 

Streptococcus pyogenes (2) 1,0E+06 

Strep Grupo B (7) 1,0E+06 

Streptococcus agalactiae (Grp B) 1,0E+06 

Strep Grupo C 1,0E+06 

Strep Grupo F 1,0E+06 

Strep Grupo G 1,0E+06 

Streptococcus mutans 1,0E+06 

Streptococcus parasanginis 1,0E+06 

Streptococcus sanguinis 1,0E+06 

Trichomonas vaginalis 1,0E+06 
  * elevada quantidade de ag., fungos em forma de hifas 

 

Substâncias interferentes 
Determinou-se que as seguintes substâncias normalmente encontradas na urina não afetam o 
desempenho do Sofia S. pneumoniae FIA nas concentrações listadas abaixo (Tabela 7). 
 

Tabela 7 
Substâncias não interferentes 

Substância Concentração 

Ácido acetilsalicílico 3,62 mmol/L 

Amoxicilina 206 µmol/L 

Ácido ascórbico 100 mg/dL 

Bilirrubina 20 mg/dL 

Ciprofloxacina 0,22 mg/mL 

Eritromicina 0,067 mg/mL 

Glicose 2000 mg/dL 

Hemoglobina 1000 µg/dL 

Ibuprofeno 2,425 mmol/L 

Minociclina 34 µmol/L 

Penicilina 2 µg/mL 

Proteína – BSA 500 mg/dL 

Rifampicina 0,09 mg/mL 

Tetraciclina 34 µmol/L 

Triglicerídeos 37 mmol/L 

Ureia 2000 mg/dL 

Urina pH 5 a 9 

 
ASSISTÊNCIA 
Se tiver alguma questão sobre o uso deste produto ou se pretender comunicar um problema de sistema 
de teste, ligue para o número do Suporte Técnico da Quidel, 800.874.1517 (nos EUA) ou 858.552.1100, 
de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 17h00, horário do Pacífico. Se estiver fora dos Estados Unidos, 
contacte o seu distribuidor local ou technicalsupport@quidel.com. 

 

mailto:technicalsupport@quidel.com
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