PARA UTILIZAÇÃO COM OS ANALISADORES SOFIA E SOFIA 2
Para utilização em diagnóstico In Vitro.

USO PRETENDIDO

O Sofia Legionella FIA utiliza imunofluorescência para deteção qualitativa do antigénio de Legionella
pneumophila do serogrupo 1 em amostras de urina humana. É concebido para testar amostras de doentes
com sintomas de pneumonia. Os resultados dos testes devem ser utilizados como auxílio no diagnóstico da
infeção por Legionella pneumophila do serogrupo 1. Um resultado negativo não exclui a infeção por
Legionella pneumophila do serogrupo 1. Os resultados dos testes destinam-se a ser usados juntamente com
informações obtidas a partir da avaliação clínica do doente e outros procedimentos diagnósticos.
O Sofia Legionella FIA pode ser utilizado com os analisadores Sofia ou Sofia 2.

RESUMO E EXPLICAÇÃO

A Legionella pneumophila (L. pneumophila) é uma bactéria aeróbica gram-negativa obrigatória que constitui
o agente causador da doença dos legionários nos seres humanos.1,2 A doença dos legionários é uma forma
de pneumonia grave que recebeu o seu nome na sequência do surto ocorrido em Filadélfia, no verão de
1976, e que resultou em 221 casos, dos quais 34 foram fatais.3 A L. pneumophila também pode ocasionar
uma doença semelhante à gripe designada por febre de Pontiac.1,2 Os doentes que tenham a doença dos
legionários podem sofrer uma variedade de sintomas, incluindo febre, tosse não produtiva, cefaleia, diarreia
e delírio.1
A L. pneumophila é uma de cerca de 50 espécies de bactérias do género Legionella e da família
Legionellaceae. Além disso, existem pelo menos 15 serogrupos distintos da espécie da L. pneumophila.1,3,4
Estruturalmente, as bactérias Legionella são cocobacilares, medindo entre 2-20 µm de comprimento e 0,30,9 µm de largura. A forma infeciosa da bactéria é móvel devido a um único flagelo.3,5 A água é o ambiente
natural de todas as bactérias Legionella, com exceção da L. longbeachae, que é frequentemente isolada da
terra para vasos. Cerca de 20 espécies de Legionella foram notificadas como patogénicas nos seres humanos,
sendo que a L. pneumophila apresenta a maior percentagem de infeções humanas atingindo os 80%. Outros
contribuintes de menos peso incluem: L. longbeachae, 3,2%; L. bozemanae, 2,4%; e L. dumoffii e L. feeleii
combinadas atingindo os 2,2%.6 Há alguma variação no contributo das diferentes espécies para a infeção
global; por exemplo, nos Estados Unidos, 90% das infeções por Legionella derivam da L. pneumophila do
serogrupo 1 e, na Austrália, cerca de 30% devem-se a infeção pela L. longbeachae.3,7

PRINCÍPIO DO TESTE

O teste Sofia Legionella FIA utiliza a tecnologia da imunofluorescência, que é utilizada nos analisadores Sofia
ou Sofia 2, para a rápida deteção do antigénio de Legionella pneumophila do serogrupo 1.
A amostra de urina do doente é adicionada à Cassete do Teste. Os antigénios de Legionella pneumophila do
serogrupo 1, se estiverem presentes, ligam-se às partículas de deteção. Quando a amostra migrar na tira de
teste, avançando até à linha de teste, o complexo antigénio-conjugado liga-se ao anticorpo de captura,
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formando uma linha fluorescente. Se não estiverem presentes antigénios, as micropartículas fluorescentes
não ficam presas pelos anticorpos de captura nem são detetadas pelos analisadores Sofia ou Sofia 2.
Uma linha de controlo interno ajuda a assegurar que o teste foi devidamente realizado, que o desempenho
dos reagentes do kit foi adequado e que ocorreu um fluxo adequado na tira de teste durante a execução de
um teste. Sempre que uma amostra ou um controlo forem testados, outra linha fluorescente deverá formarse na posição de controlo da tira de teste. Se não for detetada uma linha de controlo, o teste é registado
como inválido pelo analisador Sofia ou como pelo analisador Sofia 2.
Nota: Dependendo da escolha do utilizador, a Cassete de Teste é introduzida no analisador Sofia ou Sofia 2
para um desenvolvimento automaticamente temporizado (modo AUTOMÁTICO) ou colocada na bancada
para um desenvolvimento manualmente temporizado e depois colocada no analisador Sofia ou no Sofia 2
para ser lida (modo LEITURA IMEDIATA). O modo LEITURA IMEDIATA permite a realização de testes por lote.
O analisador Sofia ou Sofia 2 lê a tira de teste e mede o sinal fluorescente ao processar os resultados com
algoritmos específicos do método. O analisador Sofia ou Sofia 2 apresenta os resultados do teste (Positivo,
Negativo ou Inválido) no ecrã.

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS
Kit de 25 testes:

 Cassetes de Teste embaladas individualmente (25): anticorpo policlonal de coelho anti-Legionella
 Pipetas de volume fixo de 120 µL, pequenas e transparentes (25)
 Controlo Positivo de Legionella (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 de CQ (fornecido na caixa do kit)
 Papel de impressora (1)

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS COM O KIT





Cronómetro ou relógio para utilizar no modo LEITURA IMEDIATA
Analisador Sofia ou Sofia 2
Recipiente de amostras
Cassete de Calibração (fornecida com o Pacote de Instalação do analisador Sofia ou Sofia 2)

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 colheita, manuseamento, conservação e eliminação de amostras de
doentes e do conteúdo usado do kit.8
 Recomenda-se o uso de luvas de nitrilo ou látex (ou equivalente) para manusear as amostras dos
doentes.8
 Não reutilize a Cassete de Teste usada nem as pipetas de volume fixo usadas.
 O utilizador nunca deve abrir a bolsa de folha de alumínio da Cassete de Teste, expondo-a ao ambiente,
enquanto a Cassete de Teste não estiver pronta para uso imediato.
 Deite fora e não utilize qualquer Cassete de Teste ou material danificados.
 Para obter resultados precisos, devem ser seguidas as instruções do Folheto Informativo.
 A Cassete de Calibração deve ser conservada selada, entre utilizações, dentro da bolsa de
armazenamento de papel de alumínio fornecida.
 A inadequada ou inapropriada recolha, armazenamento e transporte de amostras poderá originar
resultados falsos.
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 Os procedimentos de recolha e manuseamento de amostras exigem 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, recomendase aquecer a amostra de urina a uma temperatura de 95 °C a 100 °C durante 5 minutos, seguido de uma
etapa de centrifugação de 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 de Teste. Este código é usado pelo analisador Sofia ou
Sofia 2 para identificar o tipo de teste a ser realizado.
 Não tente fazer a leitura de uma Cassete de Teste mais de uma vez. O código de barras na Cassete de
Teste contém um identificador único que impedirá que o analisador Sofia ou Sofia 2 realize uma segunda
leitura numa cassete previamente lida. Aparece uma mensagem de erro se uma Cassete de Teste for lida
mais de uma vez.
 Uma vez que o reagente de deteção é um composto fluorescente, não se formarão resultados visíveis na
tira de teste. É necessário utilizar o analisador Sofia ou Sofia 2 para a interpretação dos resultados.
 Os testes devem ser realizados num local com ventilação adequada.
 Elimine recipientes e conteúdos não usados de acordo com os requisitos regulamentares federais,
estatais e locais.
 Use roupa de proteção, luvas e proteção ocular/facial adequada quando 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 (59 °F e 86 °F), afastado da luz direta do sol. 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 ou Sofia 2 e para a Cassete de Teste:
Procedimento de Verificação da Calibração, funções de Controlos de Procedimento Integrados 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.
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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.

O analisador Sofia indica quando a Verificação de Calibração está concluída. Selecione OK para voltar ao
Menu principal.
NOTA: Se a Verificação da Calibração não tiver um resultado positivo, notifique o supervisor no local e o
Suporte Técnico da Quidel para obter assistência, de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 17h00, Hora do
Pacífico, através do 800.874.1517 (nos EUA); 858.552.1100 (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.

Procedimento de Verificação da Calibração do analisador Sofia 2

O Procedimento de Verificação da Calibração deve ser realizado a cada 30 dias. O analisador Sofia 2 pode ser
definido para lembrar o utilizador de realizar o Procedimento de Verificação da Calibração.
A Verificação da Calibração é uma função necessária que verifica os sistemas óticos e de cálculo do
analisador Sofia 2 usando uma Cassete de Calibração específica. Essa Cassete de Calibração é fornecida com
o analisador Sofia 2. Consulte o Manual do Utilizador do analisador Sofia 2 para obter informações sobre o
Procedimento de Verificação da Calibração.
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 2,
selecione «Executar calibração» no menu principal.

2. Seguindo as instruções, insira a Cassete de
Calibração no analisador Sofia 2 e feche a
gaveta. O analisador Sofia 2 realiza a Verificação
da Calibração automaticamente, num período de
um minuto, sem necessidade de qualquer
introdução de dados por parte do utilizador.
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O analisador Sofia 2 indica quando a Verificação da Calibração está concluída. Selecione
ecrã de execução do teste.

para voltar ao

NOTA: Se a Verificação da Calibração não tiver um resultado positivo, notifique o supervisor no local e o
Suporte Técnico da Quidel para obter assistência, de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 17h00, Hora do
Pacífico, através do número 800.874.1517 (nos
Estados Unidos) ou do número 858.552.1100 (fora dos Estados Unidos); 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 Legionella FIA contém uma função de controlos de procedimento integrados. Sempre que um teste
for realizado, a área de controlo de procedimento é lida pelo analisador Sofia ou Sofia 2 e o resultado é
apresentado no ecrã do analisador Sofia ou Sofia 2.
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 ou Sofia 2 com cada resultado de teste.
Um resultado válido obtido com o controlo de procedimento demonstra que o teste decorreu corretamente
e que a integridade funcional da Cassete de Teste se manteve. O controlo de procedimento é interpretado
pelo analisador Sofia ou Sofia 2 depois de a Cassete de Teste se ter desenvolvido durante 10 minutos. Se
o teste não decorrer corretamente, o analisador Sofia ou Sofia 2 indica 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.

Por exemplo: Este ecrã apresenta um
resultado inválido no analisador Sofia.

Por exemplo: Este ecrã apresenta um
resultado inválido no analisador Sofia 2.

Controlo de Qualidade Externo

Os Controlos Externos são usados para demonstrar que os reagentes e o procedimento do ensaio funcionam
corretamente. A Quidel recomenda a execução de Controlos Positivos e Negativos Externos:
 Uma vez por cada novo operador sem formação
 Uma vez por cada nova remessa de kits – desde que cada lote recebido com a remessa seja testado
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 Conforme seja considerado necessário como complemento dos procedimentos de controlo de
qualidade internos e em conformidade com os regulamentos locais, estatais e federais ou requisitos
de acreditação
Para informações sobre como obter mais Controlos Externos, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Quidel,
através do número 800.874.1517 (nos Estados Unidos) ou do número 858.552.1100 (fora dos Estados Unidos),
ou entre em contacto com o seu distribuidor local.
Para testar os Controlos Externos, siga as instruções deste Folheto Informativo (indicadas a seguir) ou do
Manual do Utilizador do analisador Sofia ou Sofia 2.
PROCEDIMENTO DE TESTE DE CONTROLO DE QUALIDADE EXTERNO
1. No menu principal, selecione Executar CQ.
2. Seguindo as instruções no ecrã, leia o Cartão de CQ (fornecido na caixa do kit).
3. O analisador Sofia ou Sofia 2 pede 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 ou
Sofia 2 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
ou Sofia 2 para desenvolver e analisar a Cassete de Controlo Negativo.
5. Depois de os Controlos Positivo e Negativo serem executados, os resultados são apresentados como
«Passou» ou «Falhou» no analisador Sofia ou como ou no analisador Sofia 2.
Não realize testes de doentes nem comunique resultados de testes de doentes se qualquer um dos
resultados dos testes de CQ falhar. Se falharem ambos os Controlos Positivo e Negativo, repita os testes com
novos 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 «Ignorar» no ecrã do analisador Sofia ou
no ecrã do analisador Sofia 2 para
ignorar o controlo que já tinha passado o teste. Os resultados do CQ apresentam um teste de controlo
ignorado como «desconhecido» no analisador Sofia ou como no analisador Sofia 2.
Repita o teste ou entre em contacto com o Suporte Técnico da Quidel através do número 800.874.1517 (nos
Estados Unidos) ou do número 858.552.1100 (fora dos Estados Unidos).

COLHEITA E CONSERVAÇÃO DAS AMOSTRAS

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 colheita, poderão ser
armazenadas à temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C) e testadas no prazo de 24 horas após a colheita.
Em alternativa, as amostras poderão ser refrigeradas entre 2 °C e 8 °C e testadas a qualquer momento até
14 dias após a colheita. Uma conservação mais prolongada a -20 °C é aceitável até um máximo de 20 dias.
Certifique-se de que descongela totalmente as amostras congeladas antes de as testar.

Sofia Legionella FIA

Página 6 de 22

PROCEDIMENTO DO TESTE

O utilizador nunca deve abrir a bolsa de folha de alumínio da Cassete de Teste, expondo-a ao ambiente,
enquanto a cassete não estiver pronta para uso imediato.
Prazo de validade: Verifique a data de validade em cada embalagem individual dos testes ou na caixa
exterior antes de os utilizar. Não utilize nenhum teste após a data de validade indicada no rótulo.
1. Certifique-se de que o analisador Sofia ou Sofia 2 está configurado no modo
pretendido: AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA. Consulte a secção «Utilizar
os analisadores Sofia e Sofia 2» para obter mais informações.
2. Encha a pipeta de volume fixo de 120 μL, pequena, transparente e fornecida
com o kit, com a amostra de urina 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 amostra 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. Deite fora a pipeta juntamente com os
resíduos de risco biológico.

4. Avance para a secção seguinte, «Utilizar os analisadores Sofia e Sofia 2», para
concluir o teste.

UTILIZAR OS ANALISADORES SOFIA E SOFIA 2
Modos AUTOMÁTICO/LEITURA IMEDIATA

Consulte o Manual do Utilizador do analisador Sofia ou Sofia 2 para obter instruções de funcionamento.
Os analisadores Sofia e Sofia 2 podem ser configurados para dois modos diferentes (AUTOMÁTICO e
LEITURA IMEDIATA). Os procedimentos para cada modo são descritos abaixo.

Modo AUTOMÁTICO
No modo AUTOMÁTICO, o utilizador insere imediatamente a Cassete de Teste no analisador Sofia ou Sofia 2.
O utilizador volta passados 10 minutos para obter o resultado do teste. Neste modo, o analisador Sofia ou
Sofia 2 temporiza automaticamente o tempo de desenvolvimento do teste antes de fazer a leitura do teste e
de apresentar o resultado do teste.
Modo LEITURA IMEDIATA
Deixe o teste desenvolver-se durante os 10 minutos completos ANTES de o colocar no analisador Sofia ou
Sofia 2.
O utilizador deve primeiro colocar a Cassete de Teste na bancada durante 10 minutos (fora do analisador
Sofia ou Sofia 2) e temporizar manualmente o tempo desta etapa de desenvolvimento. Em seguida, o
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utilizador insere a Cassete de Teste no analisador Sofia ou Sofia 2. No modo LEITURA IMEDIATA, o
analisador Sofia ou Sofia 2 faz a leitura do teste e apresenta o resultado do teste num período 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 COM O ANALISADOR SOFIA

1. Introduza o ID de utilizador usando o leitor 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 o ID do doente ou o número do pedido usando o leitor 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.

Por exemplo: Este ecrã indica que faltam
7 minutos e 13 segundos para o teste no modo
AUTOMÁTICO. O analisador Sofia irá ler e
apresentar os resultados após 10 minutos.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS UTILIZANDO O ANALISADOR SOFIA

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 apresenta os resultados dos controlos de procedimento como «válidos» ou
«inválidos» e fornece um resultado positivo ou negativo para a deteção de Legionella pneumophila do
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serogrupo 1. Se os controlos de procedimento forem «inválidos», teste novamente a amostra do doente
com uma nova Cassete de Teste.

Resultados positivos:

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

Resultados negativos:

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

Resultados inválidos:

Por exemplo: Este ecrã apresenta um
resultado inválido.

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.
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EXECUTAR O TESTE COM O ANALISADOR SOFIA 2

1. Introduza o ID de utilizador utilizando o leitor de códigos de barras ou introduza os dados manualmente
utilizando o teclado no ecrã.
NOTA: Se fizer a leitura do código de barras incorreto por engano, selecione novamente o campo para o
realçar. Em seguida, simplesmente digitalize novamente usando o código de barras correto, sendo o
anterior substituído pelo código de barras correto.

2. Introduza o ID do doente ou o número de pedido, se aplicável, utilizando o leitor de códigos de barras ou
introduza os dados manualmente utilizando o teclado no ecrã.

3. Verifique que foi selecionado o modo de desenvolvimento correto, AUTOMÁTICO ou LEITURA
IMEDIATA. Prima e abra a gaveta do analisador Sofia 2.
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4. Insira a Cassete de Teste do doente preparada na gaveta do analisador Sofia 2 e feche a gaveta com
cuidado.

5. O analisador Sofia 2 inicia-se automaticamente e apresenta o progresso, conforme ilustrado no exemplo
abaixo. 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.

Por exemplo: Este ecrã indica que faltam
7 minutos e 34 segundos para o teste no
modo AUTOMÁTICO. O analisador Sofia 2
faz a leitura do teste e apresenta os
resultados após 10 minutos.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NO ANALISADOR SOFIA 2

Quando o teste terminar, os resultados são apresentados no ecrã do analisador Sofia 2. As linhas de teste,
que são fluorescentes, não podem ser vistas a olho nu.
O ecrã do analisador Sofia 2 apresenta os resultados dos controlos de procedimento como ou e
fornece um resultado ou para a deteção de Legionella pneumophila. Se os controlos de procedimento
forem , teste novamente a amostra do doente com uma nova Cassete de Teste.

Resultados positivos:

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

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

Resultados inválidos:

Este ecrã apresenta um resultado inválido.
Se o teste for inválido, deve ser realizado um
novo teste, a partir do passo 1, com uma
nova Cassete de Teste.

LIMITAÇÕES

 O conteúdo deste kit destina-se a ser usado para a deteção qualitativa do 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 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 Legionella pneumophila.
 Os resultados negativos não pretendem admitir outras infeções bacterianas ou virais não causadas por
Legionella pneumophila.
 O desempenho deste teste ainda não foi avaliado para uso em doentes sem sinais e sintomas de infeção
respiratória.
 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 L. pneumophila, quando a
prevalência é moderada a baixa.
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VALORES ESPERADOS

A taxa de positividade observada em testes de Legionella pneumophila varia de acordo com o
manuseamento das amostras, o método de deteção utilizado, a época do ano e a prevalência da doença.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DO SOFIA LEGIONELLA FIA NO ANALISADOR SOFIA
Desempenho do Sofia Legionella FIA vs. teste de comparação

O desempenho do Sofia Legionella FIA foi comparado com um teste rápido de antigénio de Legionella
pneumophila do serogrupo 1 disponível no mercado usando um painel em ocultação de 149 amostras de
urina positivas e negativas adquiridas na clínica. Cada amostra foi avaliada utilizando (1) o Sofia Legionella
FIA de acordo com as instruções do Folheto Informativo, (2) o teste de comparação de acordo com as
instruções do Folheto Informativo e interpretada durante o tempo de leitura indicado de 15 minutos e (3) o
teste de comparação durante um segundo tempo de leitura de 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 disponível no mercado
Teste de comparação
Teste de comparação
(tempo de leitura de 15 (tempo de leitura de 60
minutos)
minutos)
Sofia Legionella FIA
(tempo de leitura de 10
minutos)

Sensibilidade

38/38 = 100%
(IC de 95% = 91-100%)

47/47 = 100%
(IC de 95% = 92-100%)

Especificidade

93/112 = 83%
(IC de 95% = 75-89%)

93/102 = 91%*
(IC de 95% = 84-96%)

* Dos 9 resultados que foram positivos com o Sofia Legionella FIA e negativos com o teste de comparação, 2 amostras
resultaram positivas com um segundo teste rápido de antigénio de Legionella pneumophila do serogrupo 1 disponível no
mercado. Com uma resolução de resultados discrepantes, a sensibilidade = 100% (49/49) e a especificidade = 93% (93/100).

Estudos de reprodutibilidade

A reprodutibilidade do Sofia Legionella FIA foi avaliada em dois centros diferentes. Dois operadores
diferentes em cada centro testaram uma série de amostras artificiais codificadas, preparadas numa matriz
clínica negativa, variando desde amostras negativas a positivas moderadas para L. pneumophila. Os testes
foram realizados em 5 dias diferentes, durante um período aproximado de 1 semana. A concordância
interlaboratorial (Tabela 2) para as amostras negativas foi de 100% e de 100% para as amostras positivas. A
concordância intralaboratorial (Tabela 3) para todas as amostras foi de 100%.
Tabela 2
Concordância interlaboratorial do estudo de reprodutibilidade do Sofia Legionella FIA

Centro laboratorial

Sem bactérias
Negativa*

Legionella
Neg Alta*
(0,3x LdD)

Legionella
Pos Baixa**
(1-3x LdD)

Legionella
Pos
Moderada**
(5-10x LdD)

1

30/30

30/30

30/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

30/30

Total
%
de concordância
global com o
resultado esperado
(IC de 95%)

60/60

60/60

60/60

60/60

100%
(94-100%)

100%
(94-100%)

100%
(94-100%)

100%
(94-100%)
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* A concordância percentual para esta amostra foi o número de amostras que resultaram negativas a dividir pelo
número de amostras negativas conhecidas.
** A concordância percentual para esta amostra foi o número de amostras que resultaram positivas a dividir pelo
número de amostras positivas conhecidas.

Tabela 3
Concordância intralaboratorial do estudo de reprodutibilidade do Sofia Legionella FIA
Centro Sem bactérias
laborat Negativa*
orial

Legionella
Neg Alta*
(0,3x LdD)

Legionella
Pos Baixa**
(1-3x LdD)

Legionella
Pos
Moderada**
(5-10x LdD)

% de
concordância
global com o
resultado
esperado
(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 concordância percentual para esta amostra foi o número de amostras que resultaram negativas a dividir pelo
número de amostras negativas conhecidas.
** A concordância percentual para esta amostra foi o número de amostras que resultaram positivas a dividir
pelo número de amostras positivas conhecidas.

Limite de deteção

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

Estirpe

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

Reatividade analítica

A reatividade analítica foi demonstrada utilizando um total de 5 estirpes adicionais de Legionella
pneumophila do serogrupo 1 e também de Legionella pneumophila dos serogrupos 3, 4 e 6. (Tabela 5). O
Sofia Legionella FIA detetou todas as estirpes examinadas.
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Tabela 5
Limite de deteção com isolados humanos de Legionella pneumophila dos serogrupos 1, 3, 4 e 6
Pontiac/Não
Pontiac

Nível mínimo detetável
(UFC/mL)*

L. pneumophila do serogrupo 1, estirpe
Allentown (ATCC 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

Estirpe

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

Especificidade analítica
Reatividade cruzada

O Sofia Legionella FIA foi avaliado com um total de 29 microrganismos bacterianos e fúngicos e 6 isolados
virais. Os isolados bacterianos e fúngicos foram avaliados em 1x108 UFC/mL. Os isolados virais foram
avaliados em concentrações de 1,40x106-1,40x107 TCID50/mL. Nenhum dos organismos ou vírus examinados
mostrou qualquer sinal de reatividade cruzada no ensaio (Tabela 6). O fluxo da amostra e a deteção da linha
de controlo pelo analisador Sofia também não foram afetados.
Tabela 6
Especificidade analítica e reatividade cruzada
Organismo/Vírus

Concentração*

Resultado

Acaligenes faecalis

1x10 UFC/mL

Negativo

Bacillus cereus

1x10 UFC/mL

Negativo

Bacillus subtilis

1x108 UFC/mL

Negativo

Candida albicans

1x10 UFC/mL

Negativo

Candida parapsilosis

1x10 UFC/mL

Negativo

Citrobacter freundii

1x10 UFC/mL

Negativo

Enterobacter aerogenes

1x10 UFC/mL

Negativo

Enterobacter cloacae

1x108 UFC/mL

Negativo

Enterococcus faecalis (Streptococcus do Grupo D)

1x10 UFC/mL

Negativo

Enterococcus faecium

1x10 UFC/mL

Negativo

Escherichia coli

1x10 UFC/mL

Negativo

Haemophilus influenza

1x10 UFC/mL

Negativo

Klebsiella pneumoniae

1x108 UFC/mL

Negativo

Moraxella osloensis

1x10 UFC/mL

Negativo
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Organismo/Vírus

Concentração*

Resultado

Morganella morganii

1x10 UFC/mL

Negativo

Nocardia asteroides

1x10 UFC/mL

Negativo

Proteus mirabilis

1x10 UFC/mL

Negativo

Proteus vulgaris

1x108 UFC/mL

Negativo

Pseudomonas aeruginosa

1x10 UFC/mL

Negativo

Serratia liquefaciens

1x10 UFC/mL

Negativo

Serratia marcescens

1x10 UFC/mL

Negativo

Staphylococcus aureus

1x10 UFC/mL

Negativo

Staphylococcus epidermidis

1x108 UFC/mL

Negativo

Staphylococcus saprophyticus

1x10 UFC/mL

Negativo

Streptococcus pyogenes (Grupo A)

1x10 UFC/mL

Negativo

Streptococcus agalactiae (Grupo B)

1x10 UFC/mL

Negativo

Streptococcus anginosis (Grupo F)

1x10 UFC/mL

Negativo

Streptococcus dysgalactiae (Grupo G)

1x108 UFC/mL

Negativo

Streptococcus pneumoniae

1x10 UFC/mL

Negativo

Adenovírus

1,40x10 TCID50/mL

Negativo

Coxsackievírus

1,40x10 TCID50/mL

Negativo

Influenza A

1,40x10 TCID50/mL

Negativo

Influenza B

1,40x107 TCID50/mL

Negativo

Vírus parainfluenza

1,40x10 TCID50/mL

Negativo

Vírus sincicial respiratório

1,40x10 TCID50/mL

Negativo

8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8

8

7
7
7

6
7

* Os níveis de bactérias/fungos foram determinados com diluições limitadas, cultura e contagem de colónias para
obter o valor das UFC/mL (UFC=unidade formadora de colónias). As concentrações do vírus foram determinadas por
cultura de células virais e DFA para obter o valor das UFP/mL (UFP=unidade formadora de placas). O valor das
UFP/mL foi convertido em TCID50/mL de acordo com as conversões ATCC (TCID50/mL=dose infeciosa para 50% da
cultura de tecido).

Substâncias interferentes

As seguintes substâncias normalmente encontradas na urina foram avaliadas e não interferiram no Sofia
Legionella FIA nos níveis testados (Tabela 7).
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

Biotin
Cafeína purificada

< 714 ng/mL
0,4% v/v

Clorofila

0,81 mg/mL

Ciprofloxacina

0,22 mmol/L

Eritromicina

0,067 mmol/L
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Substância

Concentração

Glicose

20 mg/mL

Itraconazol

0,22 mmol/L

Miconazol

5% v/v

Ácido oxálico
Prednisona

0,01% v/v
0,22 mmol/L

Proteína (BSA)
Rifampicina

5 mg/mL
0,09 mmol/L

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
Fator reumatoide*

10% v/v
0,012 unidades/mL

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

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DO SOFIA LEGIONELLA FIA NO ANALISADOR SOFIA 2
Comparação de métodos analíticos do Sofia Legionella FIA com os analisadores Sofia e Sofia 2
Desempenho comparativo

O desempenho do Sofia Legionella FIA quando utilizado com o analisador Sofia vs. analisador Sofia 2 foi
comparado utilizando um painel de amostras de urina num único centro. Amostras de urina negativas foram
agrupadas e aditivadas com diferentes concentrações de solução-mãe de controlo positivo de Legionella. Os
membros do painel abrangiam uma grande amplitude de amostras negativas e positivas distribuídas pelo
intervalo dinâmico do ensaio.
Os resultados da comparação entre o analisador Sofia e o analisador Sofia 2 são apresentados na Tabela 8
abaixo. A concordância de positivos foi de 96,0% e a concordância de negativos foi de 100%.
Tabela 8
Sofia Legionella FIA – comparação entre o analisador Sofia e o analisador Sofia 2
Analisador Sofia
Pos.
Neg.
Concordância de positivos = 96,0% (121/126)
Pos.
121
0
(IC de 95% = 91 - 98%)
Sofia 2
Concordância de negativos = 100% (34/34)
Neg.
5
34
(IC de 95% = 90 - 100%)
Concordância global = 91,1% (155/170)
Total
126
34
(IC de 95% = 86% - 95%)

Desempenho do Sofia Legionella FIA vs. dois testes de comparação
O desempenho do Sofia Legionella FIA foi comparado com dois testes rápidos do antigénio de Legionella
disponíveis no mercado utilizando um painel de 102 amostras clínicas de arquivo congeladas de 49 positivos
conhecidos e 53 negativos conhecidos. Cada amostra foi avaliada utilizando o Sofia Legionella FIA segundo
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as instruções do Folheto Informativo e as instruções do Folheto Informativo dos testes de comparação. Os
resultados são apresentados nas Tabelas 9 e 10.
Tabela 9
Desempenho do Sofia Legionella FIA comparado com um teste qualitativo disponível no mercado
Teste de
comparação 1

Sofia Legionella

Pos.

Neg.

Pos.

49

2*

Neg.

0

51

Total

49

53

Concordância de
positivos =
Concordância de
negativos =
Concordância global =

100% (49/49)
(IC de 95% = 93% 100%)
96,2% (51/53)
(IC de 95% = 87%-99%)
98,0% (100/102)
(IC de 95% = 93%-99%)

* Houve 2 resultados discordantes positivos do Sofia 2/negativos do Sofia que se aproximavam das amostras de cutoff.

Tabela 10
Desempenho do Sofia Legionella FIA comparado com um teste qualitativo disponível no mercado
Teste de
comparação 2
Pos.
Neg.

Sofia Legionella

Pos.

50

1*

Concordância de
positivos =

Neg.

0

51

Concordância de
negativos =

Total

50

52

Concordância global =

100% (50/50)
(IC de 95% = 92% 100%)
98,1% (51/52)
(IC de 95% = 90% 100%)
99,0% (101/102)
(IC de 95% = 95%-100%)

* Houve 1 resultado discordante positivo do Sofia 2/negativo do Sofia que se aproximava da amostra de cutoff.

Estudos de reprodutibilidade

A reprodutibilidade do Sofia Legionella FIA foi avaliada em dois centros diferentes. Dois operadores em cada
centro testaram uma série de amostras artificiais codificadas, preparadas numa matriz de urina negativa,
incluindo amostras negativas, positivas baixas e positivas moderadas. Os testes foram realizados em 5 dias
diferentes, durante um período aproximado de 1 semana. A concordância interlaboratorial (Tabela 11) para
as amostras negativas foi de 100% e de 100% para as amostras positivas. A concordância intralaboratorial
para todas as amostras foi de 100%.
Tabela 11
Concordância interlaboratorial do estudo de reprodutibilidade do Sofia Legionella FIA
Centro laboratorial
1
2
Total
% de concordância global com o resultado esperado
(IC de 95%)

Negativo*
15/15
30/30
45/45
100%
(92 – 100)

1x LdD**
15/15
30/30
45/45
100%
(92 – 100)

3x LdD**
15/15
30/30
45/45
100%
(92 – 100)

* A concordância percentual para esta amostra foi o número de amostras que resultaram negativas a dividir pelo
número de amostras negativas conhecidas.
** A concordância percentual para esta amostra foi o número de amostras que resultaram positivas a dividir pelo número de
amostras positivas conhecidas.
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Tabela 12
Concordância intralaboratorial do estudo de reprodutibilidade do Sofia Legionella FIA
Centro laboratorial

Negativo*

1x LdD**

3x LdD**

1

15/15

15/15

15/15

2

30/30

30/30

30/30

% de concordância global
com o resultado esperado
(IC de 95%)
100%
(45/45)
(92 – 100%)
100%
(90/90)
(96 – 100%)

* A concordância percentual para esta amostra foi o número de amostras que resultaram negativas a dividir pelo
número de amostras negativas conhecidas.
** A concordância percentual para esta amostra foi o número de amostras que resultaram positivas a dividir pelo
número de amostras positivas conhecidas.

ASSISTÊNCIA

Se tiver alguma questão sobre a utilização deste produto, ligue para o número do Suporte Técnico da Quidel
800.874.1517 (nos Estados Unidos) ou 858.552.1100, de segunda a sexta, das 7h00 às 17h00, Hora do
Pacífico, EUA. Se estiver fora dos Estados Unidos, contacte o seu distribuidor local ou
technicalsupport@quidel.com.
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