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PARA UTILIZAÇÃO COM SOFIA E SOFIA 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Apenas para utilização no diagnóstico in vitro.                 
 

UTILIZAÇÃO PREVISTA 
O imunoensaio de fluorescência Sofia RSV utiliza a imunofluorescência para detecção do antígeno da 
nucleoproteína do vírus sincicial respiratório (RSV) nas amostras do Swab nasofaríngeo e por 
aspiração/lavagem nasofaríngea retiradas diretamente de pacientes sintomáticos. Este teste qualitativo 
destina-se a ser utilizado como auxiliar no diagnóstico rápido de infecções agudas por RSV em pacientes 
pediátricos. Os resultados negativos não excluem infecções causadas pelo VSR e não devem ser utilizados 
como única base para o tratamento ou para outras decisões relativas à gestão de pacientes. Um resultado 
negativo é provável, e recomenda-se que estes resultados sejam confirmados com uma cultura do vírus ou um 
ensaio molecular de RSV  aprovado  

O imunoensaio de fluorescência Sofia RSV pode ser utilizado com o Sofia ou o Sofia 2. 

RESUMO E EXPLICAÇÃO 
O RSV  é um agente causador de infecções virais agudas altamente contagiosas do trato respiratório em 
populações pediátricas e idosas. O vírus sincicial respiratório é um vírus RNA de cadeia única.1 Quase 50% das 
crianças são infectadas por RSV  no seu primeiro ano de vida. É também a principal causa viral de doença 
nosocomial em crianças já hospitalizadas por outros motivos.2 Nos Estados Unidos, estima-se que o RSV  seja 
anualmente responsável por 73.400 a 126.300 hospitalizações devido apenas a bronquiolite e pneumonia 
entre crianças com menos de 1 ano.3 Numa análise aos dados de mortalidade e vigilância de vírus nos EUA, 
constatou-se que o vírus sincicial respiratório (RSV ) é a causa viral de morte mais comum em crianças com 
menos de 5 anos quando comparado com o influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B.4Entre as 
crianças hospitalizadas devido a infecções causadas pelo RSV , estima-se que a taxa de mortalidade seja tão 
baixa como de 0,3% a 1,0%3, 5 e de 2,5% a 4,0% para crianças com uma doença cardíaca ou pulmonar 
subjacente.3, 5, 6 

PRINCÍPIO DO TESTE 
O teste de imunoensaio de fluorescência para VSR Sofia utiliza tecnologia de imunofluorescência que é 
utilizada com o Sofia e Sofia 2 para conseguir a rápida detecção de antígenos de RSV. O teste de imunoensaio 
de fluorescência  Sofia RSV envolve a desagregação do vírus e a detecção de nucleoproteínas dentro do vírus. 
A amostra do doente é colocada no tubo de reagente, período durante o qual as partículas do vírus na amostra 
são desagregadas, expondo nucleoproteínas virais internas. Após a desagregação, a amostra é colocada no 
poço de amostra da cassete de teste. Do poço de amostra, a amostra migra através de uma tira-teste que 
contém vários ambientes químicos únicos. Se os antígenos virais de RSV estiverem presentes, serão retidos 
numa localização específica. 

Dependendo do modo selecionado pelo usuário, a cassete de teste será colocada dentro do Sofia ou Sofia 2 
para um desenvolvimento cronometrado automaticamente (modo AUTOMÁTICO) ou no balcão ou bancada 
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para um desenvolvimento cronometrado manualmente e, em seguida, colocada no Sofia ou Sofia 2 para ser 
examinada (modo de LEITURA IMEDIATA). 

O Sofia e Sofia 2 irá examinar a tira-teste e medir o sinal fluorescente, processando os resultados através de 
algoritmos específicos do método. O Sofia e Sofia 2 irá apresentar os resultados do teste (Positivo, Negativo ou 
Inválido) no monitor.  

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS 
Kit de 25 testes:  

◼ Cassetes de testes embaladas individualmente (25): anticorpo monoclonal anti-RSV de ratos 
◼ Tubos de reagente (25): tampão liofilizado com detergentes e agentes redutores 
◼ Solução reagente (25): ampolas com solução salina 
◼ Swabs nasofaríngeos esterilizados (25) 
◼ Pipetas de volume fixo pequenas (120 µL) transparentes (25) 
◼ Pipetas de volume fixo grandes (250 µL) cor-de-rosa (25) 
◼ Swab de controle  positivo de RSV (1): o Swab está coberto com antígeno de VSR  

não infeccioso 
◼ Swab de controle  negativo (1): o Swab está coberto com antígeno de Streptococcus C não infeccioso 

ativado pelo calor 
◼ Folheto informativo (1) 
◼ Instruções de Consulta Rápida (1) 
◼ Cartão CQ (localizado na caixa do kit) 
◼ Papel para a impressora (1) 

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS NO KIT 
◼ Sofia ou Sofia 2 
◼ Cassete de calibração (fornecida com o pacote de instalação do Sofia ou Sofia 2) 
◼ Cronômetro ou relógio para utilizar no modo de Leitura imediata 
◼ Recipiente de amostra 
◼ Solução salina esterilizada para a coleta de amostras por aspiração ou lavagem nasofaríngea 
◼ Equipamento utilizado para a coleta de amostras por aspiração ou lavagem nasofaríngeas 

AVISOS E PRECAUÇÕES 
◼ Não utilize o conteúdo do kit para além da data de validade impressa na parte exterior da caixa. 
◼ Tome as precauções apropriadas durante a  coleta ,  manuseio, armazenamento e eliminação de amostras 

de pacientes e conteúdo utilizado do kit.7 
◼ Recomenda-se a utilização de luvas de nitrilo ou látex (ou equivalente) durante o manuseio de amostras de 

pacientes.7 
◼ Não reutilize a cassete de teste, pipetas de volume fixo, tubos de reagentes, soluções ou swabs de controle  

utilizados. 
◼ As cassetes de teste  devem permanecer lacradas na embalagem metálica até que estejam prontas para o 

usoElimine e não utilize qualquer cassete de teste ou material danificado. 
◼ Descarte e não use nenhum cassete de teste e material que esteja danificado ou 

que tenha caído.  
◼ A solução reagente contém uma solução salina. Se a solução entrar em contato com a pele ou olhos, lave 

abundantemente com água. 
◼ Para obter resultados exatos, seguir as instruções do Folheto informativo. 
◼ A cassete de calibração tem de ser conservada na bolsa de armazenamento fornecida entre utilizações. 
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◼ A coleta, armazenamento e transporte desadequados ou inapropriados de amostras podem gerar 
resultados de teste falsos. 

◼ Os procedimentos de coleta e manuseio de amostras requerem formação e orientação específicas.  
◼ Para obter resultados exatos, utilize o meio de transporte viral (VTM) recomendado neste Folheto 

informativo. 
◼ Quando recolher uma amostra obtida através de  swab nasofaríngeo, utilize o  swab nasofaríngeo 

fornecido no kit. 
◼ Utilize a pipeta de volume fixo apropriada de acordo com os procedimentos de teste: 

 Apenas a pipeta de volume fixo pequena transparente de 120 µL deve ser utilizada para adicionar a 
amostra do paciente na cassete de teste. 

 Apenas a pipeta de volume fixo grande cor-de-rosa de 250 µL deve ser utilizada com o procedimento 
de teste de meio de transporte viral ou aspiração/lavagem quando transferir a amostra do paciente do 
copo de coleta para o tubo de reagente. 

◼ Não verta amostras do tubo de reagente para o poço de amostra da cassete de teste. Utilize a pipeta de 
volume fixo pequena transparente de 120 µL fornecida quando adicionar a amostra à cassete de teste. 

◼ Não escreva sobre o código de barras da cassete de teste. Este é utilizado pelo Sofia e Sofia 2 para 
identificar o tipo de teste que está a ser realizado e a cassete de teste individual para evitar uma segunda 
leitura da cassete de teste pelo mesmo Sofia ou Sofia 2. 

◼ Não tente examinar uma cassete de teste mais do que uma vez. O código de barras da cassete de teste 
contém um identificador único que irá impedir que o Sofia e Sofia 2 realize uma segunda leitura numa 
cassete de teste anteriormente examinada. Será apresentada uma mensagem de erro se a cassete de teste 
for examinada mais do que uma vez. 

◼ Uma vez que o reagente de detecção é um composto fluorescente, a tira-teste não apresentará quaisquer 
resultados visíveis. O Sofia ou Sofia 2 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 comos requisitos  federais, estatais  e locais. 
◼ Usar vestuário adequado, luvas e proteção de rosto e olhos sempre que manusear o conteúdo deste kit. 
◼ Lave bem as mãos após o manuseio. 
◼ 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, 15-30 °C (59-86 °F), afastado da luz solar direta. Os conteúdos do kit 
são estáveis até à data de validade impressa na caixa exterior. Não congele.  

CONTROLE  DE QUALIDADE 
Existem três tipos de Controle  de Qualidade para o Sofia ou Sofia 2 e para a cassete de teste: procedimento 
de verificação da calibração do Sofia, funções de controle  de procedimento integradas e controle s 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 pode ser configurado de 
forma a lembrar o usuário que tem de realizar este procedimento. 

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

 

 

 

 

 

2. Seguindo as instruções, introduza a cassete de calibração  
no Sofia e feche a gaveta. O Sofia realiza a verificação da  
calibração automaticamente em 2 minutos sem 
necessidade de nenhuma entrada de usuário. 

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 corretamente, informe o supervisor local ou contacte a 
Assistência Técnica da Quidel para obter ajuda de segunda a sexta-feira, das 7:00-17:00, fuso horário do 
Pacífico, através do número 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. 

Procedimento de verificação da calibração do Sofia 2 
O procedimento de verificação da calibração deve ser realizado a cada 30 dias. O Sofia 2 pode ser configurado 
de forma a lembrar o usuário que tem de 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 2 mediante 
a utilização de uma cassete de calibração específica. Esta cassete de calibração é fornecida com o Sofia 2. Consulte o 
manual do usuário do Sofia 2 para obter informações relativamente ao procedimento de verificação da 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.  
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1. Para verificar a calibração do Sofia 2, selecione 
"Calibração" no Menu Principal. 
 

 
 

 

 

 

2. Seguindo as instruções, introduza a cassete de 
calibração no Sofia 2 e feche a gaveta. O Sofia 2 
realiza a verificação da calibração automaticamente 
no prazo de um minuto, sem necessidade de 
nenhuma ação por parte do usuário. 

 
 

O Sofia 2 indica quando o procedimento de verificação 
da calibração está concluído. Selecione  para 
regressar ao monitor "Executar teste". 

NOTA: se a Verificação da calibração não for efetuada corretamente, informe o supervisor local ou contacte a 
Assistência Técnica da Quidel para obter ajuda de segunda a sexta-feira, das 7:00-17:00, fuso horário do 
Pacífico, através do número 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. 

Controle s de procedimento integrados 
O imunoensaio de fluorescência para  RSV  Sofia ou Sofia 2 contém funcionalidades de controle  processual de 
procedimento integradas. Sempre que um teste é realizado no Sofia ou Sofia 2, a zona de controle  de 
procedimento é examinada pelo Sofia ou Sofia 2 e o resultado é apresentado no seu monitor.   

A recomendação do fabricante para o controle  diário é documentar os resultados destes controles de 
procedimento integrados para a primeira amostra testada a cada dia. Esta documentação é automaticamente 
registada no Sofia ou Sofia 2 com cada resultado de teste.  

Um resultado válido obtido através dos controles de procedimento demonstra que o teste foi realizado 
corretamente e que a integridade funcional da cassete de teste foi mantida. Os controles de procedimento 
são interpretados pelo  Sofia ou Sofia 2 após a cassete de teste ter funcionado durante 15 minutos. Se o 
teste não for corretamente realizado, o Sofia ou Sofia 2 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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Controle  de qualidade externo  
Os controles externos também podem ser utilizados para demonstrar que os reagentes e o procedimento de 
ensaio funcionam corretamente.  

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

◼ um para cada operador sem formação;  

◼ uma vez para cada envio de kits - desde que cada lote diferente recebido no envio seja testado;  

◼  Sempre que for considerado necessário pelos seus procedimentos de controle  de qualidade internos 
e de acordo com os requisitos de acreditação ou regulamentações locais, estatais e federais. 

Para testar Controles externos, o usuário deve primeiro selecionar Executar CQ no Menu principal do Sofia ou 
Sofia 2. Em seguida, quando lhe for solicitado, digitalizar o Cartão de CQ (situado na caixa do kit). Este cartão 
fornece informações específicas do lote do kit, incluindo o número do lote e a data de validade.  

O usuário selecionará o modo pretendido (AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA) e, em seguida, realize a 
análise dos  swabs de Controle  externo.  

Os swabs de controle  externo positivos e negativos são fornecidos no kit e devem ser testados mediante a 
utilização do Procedimento de teste de  fornecido no Folheto informativo ou nas Instruções de referência 
rápida. O teste de Controle  positivo tem de ser realizado antes do teste de controle  negativo.  

Uma vez concluído o CQ, cada resultado é apresentado como "Aprovado" ou "Reprovado" no Sofia ou com a 
indicação  ou  no Sofia 2, para o controle  positivo e para o controle  negativo. 

Por exemplo: esta    tela apresenta um 
resultado inválido no Sofia. 

Por exemplo: esta tela  apresenta um 
resultado inválido no Sofia 2. 
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Não realize testes  de pacientes nem comunique resultados de testes de pacientes se qualquer um dos 
resultados do teste de CQ for reprovado. Repita o teste ou contate o Suporte Técnico da Quidel antes de testar 
as amostras do paciente. 

No Sofia, se ambos os controle s positivo e negativo falharem, repita uma segunda vez com novos controle s 
positivo e negativo. Se apenas falhar um controle , o usuário tem a opção de repetir ambos os controle s 
positivo e negativo OU repetir apenas o controle  que falhou. O usuário pode selecionar “Omitir” no monitor 
do Sofia para omitir o teste de controle  aprovado anteriormente. Os Resultados do CQ irão mostrar um teste 
de controle  omitido como “desconhecido”. 
 
Swabs de controle  externo adicionais podem ser obtidos separadamente contactando os serviços de 
Assistência ao Cliente da Quidel através do (800) 874-1517 (nos EUA) ou (858) 552-1100. 

COLETA E MANUSEAMENTO DE AMOSTRAS 
 

COLETA DE AMOSTRAS  

Amostra obtida através de esfregaço nasofaríngeo 
Utilize o swab nasofaríngeo fornecido no kit. 
Para recolher uma amostra obtida através de swab nasofaríngeo, introduza cuidadosamente o swab na narina 
que apresentar a maior secreção através de inspeção visual. Mantenha o swab próximo do seio nasal 
enquanto empurra suavemente o  para dentro da nasofaringe posterior. Rode o swab várias vezes e depois 
retire-o da nasofaringe. 

Amostra obtida por aspiração/lavagem nasofaríngea 
Siga o protocolo da sua instituição para obter amostras por aspiração/lavagem nasofaríngea. Utilize a 
quantidade mínima de solução salina que o procedimento permitir. Alternativamente, se a sua instituição 
não fornecer um protocolo, tenha em consideração os procedimentos seguintes que são utilizados por 
médicos. 

Para recolher uma amostra por aspiração nasofaríngea: introduza algumas gotas de solução salina 
esterilizada na narina que vai ser aspirada. Introduza o tubo de plástico flexível ao longo do seio nasal, 
paralelamente ao palato. Depois de entrar na nasofaringe, aspire as secreções enquanto retira o tubo. O 
procedimento deve ser repetido para a outra narina se não forem obtidas secreções adequadas da primeira 
narina. 

Para recolher uma amostra por lavagem nasofaríngea: a criança deve sentar-se ao colo do pai ou da mãe com 
o rosto voltado para a frente, com a cabeça encostada ao peito do pai ou da mãe. Encha a seringa ou bulbo de 
aspiração com a quantidade mínima de solução salina necessária para o tamanho e idade do sujeito. Introduza 
a solução salina numa narina enquanto a cabeça se encontra inclinada para trás. Aspire a amostra por lavagem 
novamente para dentro da seringa ou bulbo. A amostra aspirada por lavagem deverá ter um volume de cerca 
de 1 cc (1 mL). 

Alternativamente, a seguir à introdução de solução salina, incline a cabeça para a frente e deixe a solução 
salina sair para um copo de coleta limpo.  

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS  
As amostras devem ser testadas o mais brevemente possível após a coleta. Contudo, se for necessário o 
transporte de amostras, recomenda-se uma diluição mínima da amostra, dado que a diluição pode causar uma 
redução da sensibilidade do teste. Sempre que possível, é melhor utilizar 1 mililitro ou menos para evitar a 
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diluição excessiva da amostra do doente. Os seguintes meios de transporte viral apresentados na Tabela 1 
foram testados com o imunoensaio de fluorescência para Sofia RSV e o analisador Sofia, tendo demonstrado 
ser compatíveis: 

Tabela 1 
Meios de transporte viral recomendados 

Meio de transporte viral (VTM) 

Condições de armazenamento 
recomendadas 

2 °C a 8 °C 25 °C 

Meio de transporte universal Copan 24 horas 24 horas 

Solução salina equilibrada de Hank 24 horas 24 horas 

Meio de transporte de líquidos Amies 24 horas 24 horas 

M4 24 horas 24 horas 

M4-RT 24 horas 24 horas 

M6 24 horas 24 horas 

Meio de transporte de líquidos 
modificados Stuarts 

24 horas 24 horas 

Solução salina 24 horas 24 horas 

Starplex Multitrans 24 horas 24 horas 

Solução salina tamponada de fosfato 24 horas 24 horas 

 
Nota: quando utilizar um meio de transporte viral (VTM), é importante assegurar que o VTM que contém a amostra 
é aquecido à temperatura ambiente. As amostras frias não irão fluir corretamente e podem dar origem a 
resultados errôneos ou inválidos. Serão necessários vários minutos para que uma amostra fria atinja a temperatura 
ambiente. O tempo necessário depende da temperatura ambiente pré-existente, do volume da amostra, do 
tipo de recipiente que contém a amostra e de outros fatores. O operador é encorajado a determinar o tempo 
necessário experimentalmente, utilizando o VTM frio que seja utilizado mais habitualmente no laboratório em 
causa. Deve evitar-se a utilização de amostras frias. 

PROCEDIMENTO DE TESTE 
Todas as amostras, incluindo amostras em VTM, têm de estar à temperatura ambiente antes do ensaio ser 
iniciado. 

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

Procedimento de teste com   esfregaço  nasofaríngeo 

1. Certifique-se de que o Sofia ou Sofia 2 está definido no modo pretendido:  
AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA. Consulte a seção "Utilizar o Sofia e Sofia 2" 
para obter mais informações. 

2. Prepare o Reagente: 
a) Sacuda ou agite o frasco de solução reagente para baixo de modo a que todo o 

fluido fique no bulbo. 
b) Desenrosque a lingueta. 
c) Distribua lentamente toda a solução reagente no tubo de reagente.  
d) Gire suavemente o tubo de reagente para dissolver o seu conteúdo. 
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3. Coloque a amostra do doente obtida através de swab no tubo de reagente. Rode o  

swab pelo menos 3 vezes enquanto pressiona a cabeça contra a parte inferior e 
lateral do tubo de reagente. 
 
Deixe o  swab no tubo de reagente durante um 1 minuto. 
 
 

 

4. Rode a cabeça do swab em volta da parte interior do tubo de reagente à medida 
que o retira. Elimine o swab utilizado nos seus resíduos de risco biológico.  
  

5. Encha a pipeta de volume fixo pequena transparente de 120 µL fornecida com a 
amostra do paciente a partir do tubo de reagente.  
 
Para encher a pipeta de volume fixo com a amostra dopaciente : 
a) Aperte FIRMEMENTE o bulbo superior.  
b) Continuando a apertar, coloque a ponta da pipeta na amostra do doente. 
c) Com a ponta da pipeta ainda na amostra do doente, liberte lentamente a 

pressão do bulbo para encher a pipeta. 
 

Nota: Utilizar a pipeta fornecida para transferir a amostra do doente 
para a cassete de teste. 

 
 
6. Aperte firmemente o bulbo superior para esvaziar o conteúdo da pipeta de 

volume fixo pequena transparente de 120 µL no poço de amostra da cassete 
de teste. O excesso de líquido restante no bulbo deve ser deixado para trás. 
NOTA: a pipeta de volume fixo foi concebida para recolher e administrar a 
quantidade correta de amostra do doente. Elimine a pipeta nos seus resíduos 
de risco biológico.  

7. Avance imediatamente para a seção seguinte “Utilizar o Sofia e Sofia 2” para 
realizar o teste. 

__________________________________________________________________________________________ 

Procedimento de teste de amostras por aspiração/lavagem nasofaríngea em meio de 
transporte viral  

1. Certifique-se de que o Sofia ou Sofia 2 está definido no modo pretendido: 
AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA. Consulte a seção "Utilizar o Sofia e Sofia 2" 
para obter mais informações. 
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2. Prepare o Reagente: 
a) Sacuda ou agite o frasco de solução reagente para baixo de modo a que  

todo o fluido fique no bulbo.  
b) Desenrosque a lingueta. 
c) Distribua lentamente toda a solução reagente no tubo de reagente.  
d) Gire suavemente o tubo de reagente para dissolver o seu conteúdo. 

 

 

3. Encha a pipeta de volume fixo grande cor-de-rosa de 250 µL com a amostra do 
paciente  a partir do copo de coleta.  

Para encher a pipeta de volume fixo com a amostra:  
a) Aperte FIRMEMENTE o bulbo superior. 
b) Continuando a apertar, coloque a ponta da pipeta na amostra do doente. 
c) Com a ponta da pipeta ainda na amostra , liberte lentamente a pressão do 

bulbo para encher a pipeta. 
 

4. Aperte firmemente o bulbo superior para esvaziar o conteúdo da pipeta de 
volume fixo grande cor-de-rosa de 250 µL para o tubo de reagente. O excesso de 
líquido restante no bulbo deve ser deixado para trás. Gire suavemente o tubo do 
reagente para misturar. 
 
NOTA: a pipeta de volume fixo foi concebida para recolher e administrar a 
quantidade correta de amostra do doente. Elimine a pipeta nos seus resíduos de 
risco biológico. 
 
 

5. Encha a pipeta de volume fixo pequena transparente de 120 µL com a amostra do 
paciente  do tubo de reagente, libertando lentamente a pressão no bulbo. 

Nota: TEM de utilizar a pipeta fornecida para transferir a amostra do doente 
para a cassete de teste. 

6. Aperte firmemente o bulbo superior para esvaziar o conteúdo da pipeta de 
volume fixo pequena transparente de 120 µL no poço de amostra da cassete de 
teste. O excesso de líquido restante no bulbo deve ser deixado para trás. Elimine a 
pipeta nos seus resíduos de risco biológico. 
 
NOTA: a pipeta de volume fixo foi concebida para recolher e administrar a 
quantidade correta de amostra do paciente. Elimine a pipeta nos seus resíduos de 
risco biológico.  
 
 
 

7. Avance imediatamente para a seção seguinte “Utilizar o Sofia e Sofia 2” para 
realizar o teste. 
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UTILIZAR O SOFIA E SOFIA 2 

Modos AUTOMÁTICO/LEITURA IMEDIATA (WALK AWAY/READ NOW Modes) 
Consulte o manual do usuário do Sofia ou do Sofia 2 para obter instruções sobre o funcionamento.  
O Sofia e o Sofia 2 podem ser configurados para dois modos diferentes (AUTOMÁTICO e LEITURA IMEDIATA). 
Descrevem-se a seguir os procedimentos para cada um dos modos. 
 

Modo AUTOMÁTICO  
No modo AUTOMÁTICO, o usuário insere imediatamente a cassete de teste no Sofia ou no Sofia 2. O tempo de 
desenvolvimento pode ser diferente entre o Sofia e o Sofia 2. 
◼ Sofia - O Sofia irá cronometrar automaticamente o desenvolvimento do teste e os resultados serão 

apresentados no prazo de 15 minutos. 
◼ Sofia 2 - O Sofia 2 lê periodicamente a cassete de teste durante o tempo de desenvolvimento do teste. Os 

resultados positivos serão apresentados no prazo de 3 a 15 minutos. Os resultados negativos serão 
apresentados ao fim de 15 minutos.   

 

Modo de LEITURA IMEDIATA 
Muito importante: deixe o teste desenvolver-se durante a TOTALIDADE dos 15 minutos ANTES de o colocar 
no Sofia ou Sofia 2. 

 
Depois de transferir a amostra do doente para a porta de amostras, o usuário deve primeiro colocar a cassete 
de teste no balcão ou bancada durante 15 minutos (fora do analisador Sofia ou Sofia 2) e temporizar 
manualmente o tempo deste passo de desenvolvimento. Usuário A cassete de teste TEM de repousar 15 
minutos para obter um resultado exato. Em seguida, o usuário introduz a cassete de teste no Sofia ou Sofia 2. 
No modo LEITURA IMEDIATA, o Sofia e Sofia 2 irá examinar e apresentar o resultado do teste num prazo de um 
minuto. Nota: Os resultados permanecerão estáveis por um período adicional de 15 minutos após o tempo de 
desenvolvimento recomendado de 15 minutos. 

Sugestões para testes por lotes 
Dependendo do volume de trabalho, existem várias opções para facilitar a realização de testes por lotes. O 
usuário pode adicionar solução reagente a um ou mais tubos de reagente, colocar-lhes novamente a tampa e 
guardá-los na bancada à temperatura ambiente (TA) durante até 4 horas sem perda de atividade antes de 
adicionar a(s) amostra(s). Alternativamente, após a adição da solução reagente, o usuário pode processar 
amostras líquidas ou obtidas através de  esfregaço no tubo de reagente. Em seguida, após retirar o   swab (se 
aplicável), colocar novamente a tampa no tubo e deixá-las repousar à temperatura ambiente durante até 4 
horas sem perda de atividade antes de testar. 

Muito importante: o usuário nunca deve abrir a bolsa de papel de alumínio expondo a cassete de teste à 
temperatura ambiente até estar pronto para a utilizar de imediato. 

EXECUTAR O TESTE COM O SOFIA 
1. Introduza a identificação de usuário (ID de usuário) utilizando o digitalizador de códigos de barras portátil 

ou introduza manualmente os dados utilizando o teclado. 

NOTA: se digitalizar o código de barras errado por engano, utilize as teclas de seta do teclado do Sofia para 
realçar novamente o campo. Em seguida, basta digitalizar novamente o código de barras correto e o 
anterior será substituído pelo correto. 
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2. Introduza a identificação do paciente ou o n.º de pedido através do digitalizador de códigos de barras 
portátil ou introduza manualmente os dados utilizando o teclado. 
  

   

3. Pressione Iniciar teste e a gaveta do Sofia irá abrir-se automaticamente.  
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4. Certifique-se de que o modo de 
desenvolvimento correto, AUTOMÁTICO ou 
LEITURA IMEDIATA, foi selecionado. Introduza 
a cassete de teste preparada do doente na 
gaveta do Sofia e feche-a.  
  
  
  
  
  
  

5. O Sofia irá iniciar-se automaticamente e apresentar o progresso, tal como se vê no exemplo seguinte. No 
modo AUTOMÁTICO, os resultados do teste serão apresentados no monitor em  aproximadamente 15 
minutos. No modo de LEITURA IMEDIATA, os resultados do teste serão apresentados no monitor no prazo  
de um minuto. Consulte a secção Interpretação de resultados. 
 

 

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS UTILIZANDO O SOFIA 
Quando o teste estiver concluído, os resultados serão apresentados no monitor 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 monitor do Sofia irá apresentar os resultados para o controle  de procedimento como “válido ou inválido” e 
um resultado positivo ou negativo para o RSV . Se o controle  de procedimento for “inválido”, efetue um novo 
teste com uma nova amostra do doente e uma nova cassete de teste. 

Por exemplo: esta tela  mostra que 
faltam 12 minutos e 13 segundos para 
que o teste em modo AUTOMÁTICO seja 
concluído. O Sofia irá ler e apresentar os 
resultados após 15 minutos. 
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Resultados positivos: 

 

Resultados negativos:  

 
 
Resultados inválidos: 

 

 
 
 
 
 

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado positivo válido para VSR.  
 
NOTA: um resultado positivo não exclui co-
infecções com outros  patógenos. 

Por exemplo: esta tela  apresenta um resultado 
negativo válido para RSV.  
 
NOTA: um resultado negativo não exclui uma 
infeção viral do RSV. Os resultados negativos 
devem ser confirmados através de cultura viral. 
Recomenda-se que os resultados negativos 
sejam confirmados por cultura viral ou por um 
ensaio molecular de RSV  aprovado pela FDA. 
 

Por exemplo: este ecrã apresenta um resultado 
inválido. 
 
Resultado inválido: 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 SOFIA 2 
1. Introduza a identificação de usuário através do digitalizador de códigos de barras ou introduza 

manualmente os dados utilizando o teclado no monitor. 
 

NOTA: se digitalizar o código de barras errado por engano, selecione o campo novamente para o realçar. 
Em seguida, basta digitalizar novamente o código de barras correto e o anterior será substituído pelo 
correto. 

 

 
 
2. Introduza a identificação do doente e o n.º de pedido, se aplicável, através do digitalizador de códigos de 

barras ou introduza manualmente os dados utilizando o teclado no monitor. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Certifique-se de que o modo de desenvolvimento correto, AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA, foi 

selecionado. Pressione   e abra a gaveta do Sofia 2.  
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4. Introduza a cassete de teste preparada na gaveta do Sofia 2 e feche-a. 
 

 
 
5. O Sofia 2 irá iniciar-se automaticamente e apresentar o progresso, tal como se vê no exemplo seguinte. No 

modo AUTOMÁTICO, os resultados do teste serão apresentados no monitor no prazo de 3 a 15 minutos. 
No modo de LEITURA IMEDIATA, os resultados do teste serão apresentados no monitor no prazo de 1 
minuto. Consulte a secção "Interpretação de resultados do Sofia 2". 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS UTILIZANDO O SOFIA 2 
Quando o teste estiver concluído, os resultados serão apresentados no monitor do Sofia 2. As linhas de teste, 
que são fluorescentes, não podem ser visíveis a olho nu. 

O monitor do Sofia 2 irá exibir os resultados para o controle  processual como  ou  e irá fornecer 
individualmente um resultado positivo ou negativo para a VSR. Se o controle  processual for  teste novamente 
com uma nova amostra do doente e uma nova cassete de teste. Se estiver ligada uma impressora, os resultados 
podem ser impressos manualmente selecionando o ícone de impressão enquanto os resultados do teste estão a ser 
apresentados no monitor. 

Por exemplo: esta TELA  mostra que faltam 
12 minutos e 34 segundos para que o teste em 
modo AUTOMÁTICO seja concluído. O Sofia 2 
irá ler e apresentar os resultados no prazo de 
3 a 15 minutos. 
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Resultados positivos: 

  
 
Resultados negativos:  

  

Resultados inválidos: 

 

LIMITAÇÕES 
◼ Este teste é adequado apenas para a população pediátrica (com idade inferior a 19 anos). Não foram 

estabelecidas características de desempenho para a sua utilização em pacientes com idade superior a 19 
anos e pacientes imunocomprometidos. 

◼ Os conteúdos deste kit destinam-se a serem utilizados na detecção qualitativa de antígeno de amostras de 
RSV  obtidas através de  esfregaço nasofaríngeo e por aspiração/lavagem nasofaríngea. 

◼ Este teste detecta RSV  viáveis (vivos) e não viáveis. O desempenho do teste depende da quantidade de 
vírus (antígeno) existente na amostra e pode estar ou não correlacionado com resultados de culturas virais 
realizadas na mesma amostra. 

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado negativo válido RSV . 
 
NOTA: um resultado negativo não exclui 
uma infeção viral da RSV. Recomenda-se 
que os resultados negativos sejam 
confirmados por cultura viral ou por um 
ensaio molecular de RSV aprovado pela 
FDA. 

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado inválido. 
 
Resultado inválido: se o teste for 
inválido, deve ser realizado um novo 
teste com uma nova amostra do 
doente e uma nova cassete de teste. 

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado positivo válido para  RSV.  
 
NOTA: um resultado positivo não 
exclui co-infecções com outros 
patógenos. 
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◼ Um resultado de teste negativo pode ocorrer se o nível de antígeno numa amostra for inferior ao limite de 
detecção do teste ou se a amostra tiver sido recolhida ou transportada de forma desadequada. 

◼ 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-infecções com outros  patógenos 
◼ Os resultados de teste negativos não se destinam a incluir outras infecções bacterianas ou virais de outros 

vírus que não o RSV . 
◼ 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 de RSV quando a prevalência é moderada a baixa. 

◼ É possível que os anticorpos monoclonais não detectem ou detectem com menor sensibilidade os vírus 
RSV que tenham registado pequenas alterações de aminoácidos na área do epítopo. 

◼ As amostras contaminadas com sangue total >1% podem interferir na interpretação do teste. As amostras 
nas quais é visível sangue não devem ser utilizadas. 

◼ Mycoplasma pneumoniae em níveis superiores a 1x105 ufc/mL pode desenvolver uma reação cruzada ou 
interferir com o desempenho do teste. 

◼ O desempenho deste teste não foi avaliado quanto à utilização em pacientes sem sinais ou sintomas de 
infecção respiratória. 

VALORES PREVISTOS 
A taxa de positividade observada no teste de RSV  irá variar consoante o método de coleta de amostras, 
sistema de  manuseio/transporte e método de detecção utilizados, altura do ano, idade do paciente e 
prevalência da doença.  

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
Desempenho do imunoensaio de fluorescência para Sofia RSV em relação a uma 
cultura de células 
O desempenho do imunoensaio de fluorescência  Sofia RSV  com o Sofia foi comparado com métodos de 
cultura de células virais seguido de DFA num estudo clínico de campo realizado em vários centros entre 
fevereiro e abril de 2012 e outubro e dezembro de 2012 nos Estados Unidos. Este estudo foi realizado por 
profissionais de saúde em 17 locais diferentes e em várias áreas geográficas nos Estados Unidos. Neste ensaio 
de campo realizado em vários centros que prestam cuidados a pacientes, foram recolhidas duas (2) amostras 
obtidas através de  esfregaço  nasofaríngeo ou por aspiração/lavagem nasofaríngea de cada um dos 1.736 
pacientes. Duas amostras obtidas através de  esfregaço  nasofaríngeo foram fornecidas por 972 pacientes e 
uma amostra por aspiração/lavagem nasofaríngea foi fornecida por 764 pacientes. Todas as amostras clínicas 
foram recolhidas em pacientes sintomáticos (com idade inferior a 19 anos): 55% eram do sexo masculino e 
45% do sexo feminino. 

O teste no local de uma amostra obtida através de  esfregaço nasofaríngeo ou de parte de uma amostra por 
aspiração/lavagem nasofaríngea foi realizado por pessoal médico no consultório médico ou numa instalação 
hospitalar com o imunoensaio de fluorescência para Sofia RSV. As amostras foram recolhidas no momento e 
testadas. A amostra restante foi colocada num meio de transporte viral para cultura. As duas amostras obtidas 
através de Swab foram escolhidas aleatoriamente no que se refere à ordem pela qual foram testadas no 
imunoensaio de fluorescência para VSR Sofia em relação à cultura. A cultura de células virais foi realizada num 
laboratório clínico local no local de teste ou as amostras foram transportadas frias em sacos de gelo, não 
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congeladas, durante a noite para um laboratório central para cultura durante as 48 horas seguintes. Os 
resultados são apresentados nas Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2 
Resultados de  esfregaço  nasofaríngeo do imunoensaio de fluorescência para  Sofia RSV  em relação à 

cultura (Idades 0-<19 anos) 
 

 Cultura   

 Pos Neg Sens. = 126/146 = 86% 

Sofia Pos 126 25  (95% IC 80-91%) 

Sofia Neg 20 801 Espec. = 801/826 = 97% 

Total 146 826  (95% IC 96-98%) 

     
 

Tabela 3 
Resultados de aspiração/lavagem nasofaríngea do imunoensaio de fluorescência para  Sofia RSV  em relação 

à cultura (Idades 0-<19 anos) 
 

 Cultura   

 Pos Neg Sens. = 57/64 = 89% 

Sofia Pos 57 12  (95% IC 79-95%) 

Sofia Neg 7 688 Espec. = 688/700 = 98% 

Total 64 700  (95% IC 97-99%) 

   
  

Estudos de reprodutibilidade 
A reprodutibilidade do imunoensaio de fluorescência para Sofia RSV  com o Sofia foi avaliada em três (3) 
laboratórios diferentes. Dois (2) diferentes operadores em cada local testaram uma série de amostras 
artificiais codificadas, preparadas numa matriz clínica negativa, desde amostras de  RSVcom um valor baixo 
negativo a um valor positivo moderado. O acordo entre laboratórios (Tabela 4) para amostras negativas foi de 
98%-100% e 98%-100% para amostras positivas.  

Tabela 4 
Acordo entre laboratórios para o estudo de reprodutibilidade do imunoensaio  

de fluorescência para VSR Sofia 

Laboratório 
Negativo baixo 

(sem vírus) 
Negativo elevado  

(C5) 
Positivo baixo 

(C95) 
Positivo Positivo  

(C3X LD) 

1 30/30 28/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 28/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 30/30 

Total 90/90 88/90 88/90 90/90 
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Laboratório 
Negativo baixo 

(sem vírus) 
Negativo elevado  

(C5) 
Positivo baixo 

(C95) 
Positivo Positivo  

(C3X LD) 

% do acordo 
global 

(95% IC) 

100% 
(95%-100%) 

98% 
(92%-100%) 

98% 
(92%-100%) 

100% 
(95%-100%) 

 

Limite de detecção e reatividade analítica 
O limite de detecção (LD) do imunoensaio de fluorescência para Sofia RSV com o Sofia foi determinado através 
da utilização de um total de quatro (4) cepas de RSV , duas (2) cepas  isoladas de RSV  A e duas (2) cepas 
isoladas de RSV  B (Tabela 5). 

Tabela 5 
Limite de detecção com  cepas  humanas isoladas de RSV A e B 

Estirpe viral 
Nível mínimo 

detectável 
(DICT50/mL) 

RSV A-2 3153 

RSV A Long 372 

RSV B CH93-18(18) 476 

RSV B Washington/18537/62 32.3 

DICT50/mL = dose infecciosa para 50% da cultura de tecidos. Os 
níveis de DICT50 foram determinados pelo método de Reed-Muench. 

 

A reatividade analítica foi demonstrada através da utilização de duas (2) cepas  adicionais de RSV B: estirpe 
West Virginia/14617/85 a 163 DICT50/mL e RSV 9320 a 8,7 DICT50/mL. 

Especificidade analítica 
Reatividade cruzada 
A reatividade cruzada do imunoensaio de fluorescência para RSV Sofia com o Sofia foi avaliado com um total 
de 32 micro-organismos bacterianos e fúngicos e 42  cepas  isoladas virais não RSV. Nenhum dos organismos 
ou vírus listados abaixo na Tabela 6 demonstraram qualquer sinal de reatividade cruzada no ensaio. Quando os 
mesmos organismos na Tabela 6 foram pré-misturados com RSV e testados no imunoensaio de fluorescência 
para RSV Sofia, todos os resultados foram positivos indicando que os potenciais reagentes cruzados não 
interferiram com a detecção de RSV. 

Tabela 6 
Especificidade analítica e reatividade cruzada 

Organismo/vírus não-RSV Concentração* 

Acinetobacter baumannii 2,32x106 ufc/mL 

Bacteroides fragilis 2,32x106 ufc/mL 

Bordetella pertussis 2,32x106 ufc/mL 

Candida albicans (levedura) 2,32x106 ufc/mL 

Corynebacterium diptheriae 2,32x106 ufc/mL 
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Organismo/vírus não-RSV Concentração* 

Escherichia coli 2,32x106 ufc/mL 

Haemophilus influenzae 2,32x106 ufc/mL 

Klebsiella pneumoniae 2,32x106 ufc/mL 

Lactobacillus plantarum 2,32x106 ufc/mL 

Legionella pneumophila 2,32x106 ufc/mL 

Moraxella catarrhalis 2,32x106 ufc/mL 

Mycobacterium avium 2,32x106 ufc/mL 

Mycobacterium intracellulare 2,32x106 ufc/mL 

Mycobacterium tuberculosis 2,32x106 ufc/mL 

Mycoplasma pneumoniae 1x105 ufc/mL 

Neisseria meningitides 2,32x106 ufc/mL 

Neisseria mucosa 2,32x106 ufc/mL 

Neisseria sicca 2,32x106 ufc/mL 

Neisseria subflava 2,32x106 ufc/mL 

Pseudomanas aeruginosa 2,32x106 ufc/mL 

Serratia marcescens 2,32x106 ufc/mL 

Staphylococcus aureus 2,32x106 ufc/mL 

Staphylococcus aureus (Cowen 1) 2,32x106 ufc/mL 

Staphylococcus epidermidis 2,32x106 ufc/mL 

Streptococcus mutans 2,32x106 ufc/mL 

Streptococcus pneumoniae 2,32x106 ufc/mL 

Streptococcus pyogenes Grupo A 2,32x106 ufc/mL 

Streptococcus sanguis 2,32x106 ufc/mL 

Streptococcus sp. Grupo B 2,32x106 ufc/mL 

Streptococcus sp. Grupo C 2,32x106 ufc/mL 

Streptococcus sp. Grupo F 2,32x106 ufc/mL 

Streptococcus sp. Grupo G 2,32x106 ufc/mL 

Adenovírus 3 2,32x105 TCID50/mL 

Adenovírus 4 2,64x104 TCID50/mL 

Adenovírus 5 8,98x105  

Adenovírus 7A 2,32x105  

Adenovírus 11 2,32x105  

Coronavírus OC43 2,32x105  

Coronavírus 229E 2,32x105  

Coxsackievirus B5 (Faulkner) 2,32x105  

Cytomegalovirus AD-169 2,32x105  

Cytomegalovirus Towne 2,32x105  

Ecovírus Tipo 3 2,32x105  

Vírus Herpes Simplex 1 2,32x105  

Vírus Herpes Simplex 2 2,32x105  
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Organismo/vírus não-RSV Concentração* 

Metapneumovírus humano A1 2,32x105  

Metapneumovírus humano A2 2,32x105  

Metapneumovírus humano B1 2,32x105  

Metapneumovírus humano B2 2,32x105  

Influenza A H1N1 (México/4108/2009) 2,32x105  

Influenza A H1N1 (Denver/1/57) 2,32x105  

Influenza A H1N1 (FM/1/47) 2,32x105  

Influenza A H1N1 (Nova Jérsia/8/76) 2,32x105  

Influenza A H1N1 (PR/8/34) 2,32x105  

Influenza A H3N2 2,32x105  

Influenza B Hong Kong 2,32x105  

Influenza B Panamá 2,32x107  

Influenza C/Taylor/1233/47 2,32x105  

Sarampo (Edmonston) 2,32x105  

Metapneumovírus VR-03-00181 UIHC 2,32x105  

Papeira (Enders) 2,32x105  

Vírus Parainfluenza 1 2,32x105  

Vírus Parainfluenza 2 2,32x105  

Vírus Parainfluenza 3 2,32x105  

Vírus Parainfluenza 4 2,32x105  

Vírus Parainfluenza 4B 2,32x105  

Rhinovírus Tipo 1B 2,32x105  

Rhinovírus Tipo 2 2,32x105  

Rhinovírus Tipo 3 2,32x105  

Rhinovírus Tipo 7 2,32x105  

Rhinovírus Tipo 15 2,32x105  

Rhinovírus Tipo 18 2,32x105  

Rhinovírus Tipo 37 2,32x105  

Vírus Varicela Zoster 3,55x104  

*Os níveis de bactérias foram determinados através da limitação de diluição, cultura 
de bactérias e contagem de colónias para fornecerem resultados em ufc/mL 
(ufc=unidade formadora de colónias). As concentrações de vírus foram 
determinadas através de métodos de virologia padrão, Reed-Muench. 
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Substâncias interferentes 
Utilizando o analisador Sofia, foram avaliados com o imunoensaio de fluorescência para RSV Sofia sangue total, 
mucina e vários outros produtos não sujeitos a receita médica e produtos químicos habituais. Não foi 
observada qualquer interferência aos níveis indicados abaixo (Tabela 7). 

Tabela 7 
Substâncias não interferentes 

Substância Concentração 

Acetamidofenol 20 mg/mL 

Ácido acetilsalicílico 20 mg/mL 

Albuterol 26 mg/mL 

Clorfeniramina 4 mg/mL 

Dextrometorfano 4 mg/mL 

Difenidramina 3 mg/mL 

Guaiacol 46 mg/mL 

Mucina 9 mg/mL 

Spray nasal n.º 1 (Vick's) 23% 

Spray nasal n.º 2 (4-Way) 23% 

Spray nasal n.º 3 (Equate) 23% 

Elixir bucal não sujeito a receita médica n.º 1 (Listerine) 58% 

Elixir bucal não sujeito a receita médica n.º 2 (Crest Pro-Health) 58% 

Elixir bucal não sujeito a receita médica n.º 3 (Scope) 58% 

Pastilhas para a tosse não sujeitas a receita médica n.º 1 (CVS) 19% 

Pastilhas para a tosse não sujeitas a receita médica n.º 2 (Ricola) 15% 

Pastilhas para a tosse não sujeitas a receita médica n.º 3 (Halls) 34% 

Fenilefrina 11 mg/mL 

Rimantadina 116 µg/mL 

Sangue total 1% 

 
Estudos de Isenção do CLIA 
Como parte do estudo prospectivo descrito na seção Características de Desempenho acima, a precisão do Sofia 
RSV FIA com Sofia, foi avaliada em locais dispensados pelo CLIA quando utilizados por operadores não 
treinados, com espécimes de pacientes pediátricos com idades entre 0 e <7 anos. Os resultados dos testes 
obtidos com o Sofia RSV FIA foram comparados com os resultados obtidos pela cultura de células virais. Este 
estudo foi conduzido em dezesseis (16) locais dispensados pelo CLIA com trinta e sete (37) operadores não 
treinados, representantes da configuração dispensados pelo CLIA. 
 
O estudo incluiu 2193 indivíduos: mil e cinquenta e sete (1.057) indivíduos forneceram um par de swabs 
nasofaríngeos e mil cento e trinta e seis (1.136) forneceram um espécime de aspirado/lavagem nasofaríngeo. 
 
A sensibilidade clínica e a especificidade da Sofia FIA RSV com idades entre 0 e <7 anos, em comparação com a 
cultura viral (método comparador), são apresentadas abaixo nas Tabelas 8 e 9. 
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Tabela 8 
Sofia RSV FIA versus cultura (swabs nasofaríngeos) 

(Idade 0- <7 anos) 
 

 Cultura   

 Pos Neg Sens. = 134/154= 87% 

Sofia Pos 134 34  (95% C.I. 81-92%) 

Sofia Neg 20 869 Espec. = 869/903= 96% 

Total 154 903  (95% C.I. 95-97%) 

 
Tabela 9 

Sofia RSV FIA versus Cultura (Aspirado/Lavagem nasofaríngeo) 
(Idade 0- <7 anos) 

 

 Cultura   

 Pos Neg Sens. = 141/154= 92% 

Sofia Pos 141 22  (95% C.I. 86-95%) 

Sofia Neg 13 960 Espec. = 960/982= 98% 

Total 154 982  (95% C.I. 97-99%) 

 
Um segundo estudo foi realizado para demonstrar que usuários não treinados poderiam realizar o teste de 
forma consistente e precisa usando amostras fracamente reativas. O estudo consistiu em três (3) locais 
distintos isentos de CLIA onde o Sofia RSV FIA utilizado com Sofia foi avaliado utilizando painéis aleatórios 
codificados de amostras simuladas, incluindo um (1) fraco positivo (C95 – a concentração no ponto de corte do 
ensaio) e um (1) fraco negativo (C5 - uma concentração logo abaixo do ponto de corte do ensaio). Dois (2) ou 
mais operadores em cada local (8 operadores no total) testaram o painel em cada um dos dez (10) dias, 
abrangendo um período de aproximadamente duas (2) semanas. O desempenho do Sofia RSV FIA com 
amostras perto do corte do ensaio foi aceitável quando usado por usuários não treinados. A concordância 
percentual com os resultados esperados para cada amostra é mostrada na Tabela 10. 
 

Tabela 10 
Desempenho do Sofia RSV FIA perto do ponto de corte (todos os locais) 

Nível de Amostra 

Usuários Destinados não Treinados 

Acordo Percentual com 
Resultados Esperados * 

Intervalo de Confiança de 
95% 

Fraco Positivo RSV 
(C95) 

85% (51/60) 74-92% 

Fraco Negativo RSV 
(C5) 

93% (56/60) 84-98% 

* Os resultados esperados para amostras "Fraco Positivo" são "Positivos", enquanto 
os resultados esperados para as amostras "Fraco Negativo" são "Negativos". 
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Desempenho do imunoensaio de fluorescência para Sofia RSV com o Sofia 2  
Os seguintes estudos foram realizados para demonstrar a equivalência entre o Sofia e o Sofia 2 ao testar 
amostras clínicas com o imunoensaio de fluorescência  para Sofia RSV. 
 

Comparação de métodos 

O desempenho do imunoensaio de fluorescência para Sofia RSV  quando utilizado com o Sofia vs. o Sofia 2 foi 
comparado utilizando um painel de 200 amostras clínicas. Este estudo no terreno foi realizado em 3 centros 
laboratoriais do usuário a que se destinava, empregando painéis idênticos de amostras clínicas positivas e negativas 
conhecidas e de amostras artificiais preparadas em meio de transporte viral (VTM). Cada centro utilizou 4 
analisadores Sofia e 4 analisadores Sofia 2, num total de 12 instrumentos de cada tipo no estudo. Foram 
incorporadas nos painéis cem (100) amostras positivas e cem (100) amostras negativas.  Os elementos dos 
painéis foram preparados por forma a que uma ampla gama de amostras negativas e positivas fosse 
uniformemente distribuída ao longo do intervalo dinâmico do ensaio. Todas as amostras foram codificadas e 
utilizadas para preparar os painéis aleatorizados. Foi testado um total de 200 amostras por local, resultando num 
total de 600 resultados. 
 
Os resultados da comparação Sofia vs. Sofia 2 são apresentados a seguir na Tabela 11. A percentagem de 
concordância de positivos para RSV foi de 97% e a percentagem de concordância de negativos foi de 96%.  
 

Tabela 11 
Comparação de métodos para Sofia vs. Sofia 2 

 

 Sofia % concordância 
de positivos = 

97% (314/323) 
(95%CI=94.7%-98.6%)  Pos Neg 

Sofia 2 Pos 314 10  % concordância 
de negativos = 

96% (267/277) 
(95% CI=93.4%-98.1%) 

Sofia 2 Neg 9 267 

Total: 323 277   

 

Verificaram-se um total de 19 resultados discordantes entre o Sofia e o Sofia 2, tendo-se determinado que 
todos continham concentrações de analitos próximas ou inferiores ao limite do ensaio quando o estudo de 
comparação de métodos foi realizado. 

 
Reprodutibilidade  

Foi realizado um estudo de reprodutibilidade com o imunoensaio de fluorescência Sofia e Sofia 2 em três 
laboratórios diferentes, sendo um deles o da Quidel. Em cada centro, dois operadores diferentes testaram um 
painel de nove membros de amostras artificiais, preparadas em matrizes clínicas negativas, variando de 
concentrações de RSV  negativas a moderadamente positivas. Cada operador testou um painel em 5 dias 
diferentes, distribuídos ao longo de cerca de 1 semana. Neste estudo foram utilizados um total de 10 Sofias e 
10 Sofia 2s. A concordância interlaboratórios (Tabela 12) para o imunoensaio de fluorescência RSV para Sofia 
com o Sofia 2 para todas as amostras variou de 100%. 
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Tabela 12 
Acordo entre laboratórios para o estudo de reprodutibilidade do imunoensaio  

de fluorescência para RSV Sofia 

Laboratório 
RSV 

Negativo 
Positivo fraco para RSV 

(1X LOD) 

Moderadamente 
positivo para RSV 

(2-3X LOD) 

1 30/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 

Total 90/90 90/90 90/90 

% do acordo global 
(95% IC) 

100% 
(95-100%) 

100% 
(95-100%) 

100% 
(95-100%) 

 
Limite de detecção e reatividade analítica 
O limite de detecção (LD) do imunoensaio de fluorescência para  RSV Sofia foi determinado através da 
utilização de um total de quatro (4) cepas  de  RSV, duas (2) cepas isoladas de RSV  A e duas (2) estirpes 
isoladas de  RSV  B (Tabela 13). 

Tabela 13 
Limite de detecção com estirpes humanas isoladas de RSV A e B 

Estirpe viral Plataforma 
Nível mínimo detetável 

(DICT50/mL) 

RSVRSV A Long 
Sofia 471 

Sofia 2 467 

RSV A-2 
Sofia 5511 

Sofia 2 5950 

RSV B CH93-18(18) 
Sofia 585 

Sofia 2 620 

RSV B Washington/18537/62 
Sofia 78,6 

Sofia 2 91,1 

DICT50/mL = dose infecciosa para 50% da cultura de tecidos. Os níveis de DICT50 
foram determinados pelo método de Reed-Muench. 

 

Estudo de dispensa CLIA próximo do limite 

Foi realizado um estudo para demonstrar que usuários previstos sem formação podem realizar o teste de 
forma consistente e com precisão, utilizando amostras reativas fracas, com o imunoensaio de fluorescência 
RSV para Sofia e o Sofia 2. O estudo consistiu de três (3) diferentes locais com dispensa CLIA onde o 
imunoensaio de fluorescência RSV para Sofia foi avaliado utilizando painéis aleatorizados de amostras 
simuladas, incluindo uma (1) positiva fraca (C95 – uma concentração no limite do ensaio) para influenza A, uma 
(1) positiva fraca (C95 - uma concentração no limite do ensaio) para influenza B e uma negativa para RSV. Três 
(3) ou mais operadores em cada local (9 operadores no total) testaram o painel em cada um de 10 dias, 
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distribuídos ao longo de cerca de 2 semanas. A percentagem de concordância com resultados previstos para 
cada amostra é apresentada na Tabela 11.  

Tabela 11 
Desempenho do imunoensaio de fluorescência para RSV Sofia próximo do limite 

(todos os locais) 
 
 

Nível da amostra 

Usuárioes inexperientes 

Percentagem de 
concordância com 

resultados previstos* 

Intervalo de confiança de 
95% 

Positivo RSV fraco (C95) 97% (70/72) 90-100% 

Negativo RSV fraco (C5) 100% (72/72) 94-100% 

*Os resultados previstos para as amostras “Positivas fracas” são “Positivos,” enquanto os 
resultados previstos para as amostras “Negativas fracas” são “Negativos”. 

Foram realizados estudos de flexibilidade analítica utilizando a análise de risco como orientação. Os estudos 
demonstraram que os teste não é sensível a stress de condições ambientais e potenciais erros do usuário. 

ASSISTÊNCIA 
Se tiver dúvidas relativamente à utilização deste produto ou se pretender comunicar um problema do sistema 
de teste, telefone para o número de Assistência Técnica da Quidel 800.874.1517 (nos EUA) ou 858.552.1100, 
de segunda a sexta-feira, entre as 7:00 e as 17:00, fuso 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. Os problemas do 
sistema de teste também podem ser comunicados à FDA através do programa de relatórios sobre produtos 
médicos MedWatch (telefone: 1-800-FDA-1088; fax: 1-800-FDA-0178; http://www.fda.gov/medwatch). 
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GARANTIA LIMITADA  
A Quidel garante o desempenho do produto para o uso ao qual se destina desde que todos os procedimentos 
de uso, armazenamento e manuseio, a validade (quando aplicável) e as precauções sejam cumpridos 
estritamente conforme detalhado nas instruções de uso (IDU).   
 
Exceto conforme expressamente previsto acima, a Quidel isenta-se de quaisquer garantias, incluindo qualquer 
garantia implícita quanto ao caráter comercial e à adequação a um propósito ou uso específico, e isenta-se de 
qualquer responsabilidade, direta, indireta ou consequente, por qualquer uso do reagente, software, 
instrumento e descartáveis (o “Sistema”) que não o estabelecido nas instruções de uso. 
 

20242 – Imunoensaio de fluorescência para RSV Sofia – 25 Testes 
20260 – Imunoensaio de fluorescência para RSV Sofia – 25 Testes 
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