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PARA SER USADO COM O SOFIA 2 

 
Utilizado para diagnóstico in vitro.  
 

USO PRETENDIDO 
 O Sofia 2 Lyme+ FIA emprega imunofluorescência para a detecção diferencial rápida de anticorpos IgM e IgG 
humanos para Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, e Borrelia garinii de amostras de soro e plasma de 
pacientes com suspeita de infecção por B. burgdorferi, B. afzelii, e/ou B. garinii. Este teste qualitativo deve 
ser usado como um auxílio no diagnóstico da doença de Lyme. Um resultado negativo não impede a infecção 
com B. burgdorferi, B. afzelli, ou B. garinii. Todos os resultados positivos para IgM e/ou IgG devem ser 
testados posteriormente por um ensaio de western blot de segunda camada correspondente. Os resultados 
do teste devem ser usados em conjunto com as informações obtidas na avaliação clínica do paciente e 
outros procedimentos de diagnóstico. 

 
RESUMO E EXPLICAÇÃO 
A doença de Lyme (DL) é a doença transmitida por carrapatos mais comum na América do Norte e na Europa.¹ 
Nos Estados Unidos, a DL é causada pela bactéria, Borrelia burgdorferi, transmitida através da picada de um 
carrapato de perna preta infectado.¹,² Além de B. burgdorferi, B. afzelii e B. garinii serem os principais agentes 
causadores de DL na Europa.³ 
 
Pacientes infectados com B. burgdorferi, B. afzelii, e/ou B. garinii podem apresentar sintomas associados a três 
estágios: doença localizada precoce, doença disseminada precoce e doença persistente tardia1 O sintoma mais 
característico da doença localizada precoce é o aparecimento de Eritema migratório (EM) na pele, que aparece 
em até 80% dos casos.1,4 O EM também pode ser acompanhado por sintomas semelhantes aos da gripe (dor de 
cabeça, dor abdominal e fadiga) dias ou semanas após a infecção.4 No segundo estágio, doença disseminada 
precoce, os pacientes não tratados podem começar a ver manifestações neurológicas e reumatológicas e, 
menos comumente, manifestações dermatológicas, cardíacas ou oftalmológicas. Esses sintomas geralmente 
aparecem semanas a meses após a infecção.1 Se a doença continuar sem tratamento, a doença persistente 
tardia também pode ocorrer meses ou anos depois.4 Na doença em estágio avançado, os pacientes podem 
observar a progressão contínua das manifestações nas articulações, coração, pele e sistema nervoso.² 
  
A detecção precoce e o tratamento da DL podem ajudar a resolver os sintomas e prevenir a progressão da 
doença.1 O principal meio de identificar a infecção por B. burgdorferi, B. afzelii, and B. garinii é a detecção da 
resposta de anticorpos IgM e IgG do corpo usando imunoensaio.4 A detecção de anticorpos IgM para B. 
burgdorferi, B. afzelii, e B. garinii é geralmente mais significativa nos estágios iniciais da doença. Por outro 
lado, a detecção de anticorpos IgG provou ser significativa por períodos mais longos, pois os anticorpos podem 
permanecer detectáveis anos após a infecção. 
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PRINCÍPIO DO TESTE 
O Sofia 2 Lyme+ FIA é um ensaio de fluxo lateral baseado em imunofluorescência para a detecção de 
anticorpos IgM e/ou IgG para Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, e Borrelia garinii em amostras de pacientes. 
Os reagentes para o ensaio estão prontos para uso e são fornecidos no kit. 
 
O ensaio usa um formato de tira de teste bidirecional para detectar anticorpos IgM e IgG para B. burgdorferi, 
B. afzelii, e B. garinii.  Um lado da tira de teste detecta anticorpos IgM para B. burgdorferi, B. afzelii, e B. garinii  
e o outro lado da tira de teste detecta anticorpos IgG para B. burgdorferi, B. afzelii, e B. garinii. 
 
Para realizar o teste, a amostra do paciente (30 µL de soro/plasma) é adicionada a um Frasco de Reagente pré-
preenchido. 100 µL da amostra diluída são então dispensados no poço redondo de amostra localizado próximo 
ao centro do cassete de teste. O cassete de teste é carregado no Sofia 2 por um tempo de desenvolvimento 
definido automaticamente (modo AUTOMÁTICO) ou pré-incubado na bancada antes de ser carregado no Sofia 
2 (modo LEITURA IMEDIATA). O Sofia 2 escaneia a tira de teste, analisa o sinal fluorescente e, em seguida, 
exibe dois (2) resultados de teste: IgM ( , , ou ) e IgG ( , , ou ).  
 
REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS 
Kit com 25 testes:  
 Cassetes de teste embalados individualmente (25): Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, e Borrelia garinii 

antígenos e IgM/IgG anti-humana 
 Frascos de reagente, preenchidos com 0,3 mL de solução de reagente (25) 
 Um (1) frasco de controle positivo: Borrelia  Plasma IgM e IgG positivo diluído 1:10 em 1xPBS com 

microcida 
  Um (1) frasco de controle negativo: B. burgdorferi, Borrelia afzelii, e Borrelia garinii soro negativo diluído 

1:10 em 1xPBS com microcida 
 Folheto Informativo (1) 
 Instruções de referência rápida (1) 
 Cartão CQ (localizado na caixa do kit) 

 
MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS NO KIT 
 Sofia 2 
 Cassete de calibração (fornecido com o Sofia 2) 
 Cronômetro ou relógio para uso no modo LEITURA IMEDIATA 
 Micropipeta calibrada - para medição de 30 µL e 100 µL volumes 
 Tubos de coleta de sangue 

 
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
 Utilizado para diagnóstico in vitro. 
 Não utilize o conteúdo do kit além da data de validade impressa na parte exterior da caixa. 
 Tome as precauções apropriadas durante a coleta, manuseio, armazenamento e descarte de amostras de 

pacientes e conteúdo usado do kit.5 
 Recomenda-se a utilização de luvas de nitrilo ou látex (ou equivalente) ao manusear amostras do 

paciente.5 
 Não reutilize o cassete de teste ou frasco de reagente usados.   
 O usuário nunca deve abrir a bolsa de papel metalizado do cassete de teste expondo-a à temperatura 

ambiente até que o cassete de teste esteja pronto para uso imediato. 
 Descarte e não utilize qualquer material ou cassete de teste danificado. 
 Para obter resultados precisos, siga as instruções do folheto informativo. 



Sofia 2 Lyme+ FIA Página 3 de 16 

 O cassete de calibração tem de ser mantido lacrado na bolsa de papel metalizado de armazenamento 
fornecida, entre utilizações. 

 A coleta, armazenamento e transporte inadequados ou inapropriados de amostras podem gerar resultados 
de teste falsos. 

 Os procedimentos de coleta e manuseio de amostras requerem treinamento e orientação específicos. 
 Não escreva no código de barras do cassete de teste. Ele é usado pelo Sofia 2 para identificar o tipo de 

teste que está sendo executado e para identificar o cassete de teste individual para impedir uma segunda 
leitura do cassete de teste pelo mesmo Sofia 2. 

 Visto que o reagente de detecção é um composto fluorescente, nenhum resultado visível será 
apresentado. O Sofia 2 deve ser utilizado para a interpretação de resultados. 

 Os testes devem ser realizados em uma área com ventilação adequada. 
 Descarte os recipientes e o conteúdo não utilizado de acordo com as exigências regulatórias locais, 

estaduais e federais. 
 Use roupas de proteção, luvas e proteção para face/olhos adequadas ao manusear o conteúdo deste kit. 
 Lave bem as mãos após o manuseio. 
 Para obter informações adicionais sobre os símbolos de perigo, segurança, manuseio e descarte dos 

componentes dentro deste kit, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) localizada em quidel.com. 
 

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

CONTROLE DE QUALIDADE 
Existem três tipos de controle de qualidade para Sofia 2 e o cassete de teste: Procedimento de verificação da 
calibração do Sofia 2, recurso de controle de procedimento integrado e controles externos.  

Procedimento de verificação da calibração do Sofia 2 
OBSERVAÇÃO: Este é um procedimento de “Verificação da calibração”. 
 
Um procedimento de verificação da calibração deve ser realizado a cada 30 dias. O Sofia 2 pode ser 
configurado para lembrar o usuário a 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 o uso de um cassete de calibração específico. Este cassete de calibração é fornecido com o Sofia 2. 
Consulte o manual do usuário do Sofia 2 para obter detalhes relacionados ao procedimento de verificação da 
calibração.  

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

1. Para verificar a calibração do Sofia 2, selecione “Executar Calibração” no Main Menu. 
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2. Seguindo as instruções, insira o cassete de calibração no Sofia 2 e feche a gaveta. O Sofia 2 realiza a 
Verificação da calibração automaticamente em um minuto sem que o usuário precise inserir quaisquer 
dados. 

  

 

 

 

 

O Sofia 2 indica quando a Verificação da calibração estiver concluída, ou . Selecione  para retornar à tela 
Executar Teste. 

OBSERVAÇÃO: Se a verificação de calibração não for aprovada, notifique o supervisor do local ou entre em 
contato com o suporte técnico da Quidel para obter assistência de segunda-feira a sexta-feira das 7h às 17h, 
hora do Pacífico ao 858.552.1100 (fora dos EUA); Fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com 
(Atendimento ao Cliente); technicalsupport@quidel.com (Suporte técnico); ou entre em contato com o seu 
distribuidor local.  

Controles de Procedimentos Integrados 
O Sofia 2 Lyme+ FIA contém um recurso de controle de procedimento integrado. Sempre que um teste for 
realizado, a área de controle de procedimento é escaneada pelo Sofia 2 e o resultado é exibido na tela do  
Sofia 2.   
 
A recomendação do fabricante para controle diário é documentar os resultados destes controles de 
procedimento integrados para a primeira amostra testada a cada dia.  Esta documentação é automaticamente 
registrada no Sofia 2 com cada resultado de teste.  
 
Um  resultado obtido do controle de procedimento demonstra que o teste fluiu corretamente e a 
integridade funcional do cassete de teste foi mantida. O controle de procedimento é interpretado pelo Sofia 2 
após o cassete de teste ter funcionado durante 10 minutos. Se o teste não ocorrer corretamente, o Sofia 2 
indicará que o resultado é . Caso isso ocorra, reveja o procedimento e repita o teste com uma nova amostra 
de paciente e um novo cassete de teste.  

 

 

 

 

 

 
Controle de Qualidade Externo 
Os controles externos são utilizados para demonstrar que os reagentes e o procedimento de ensaio funcionam 
corretamente.  

Por exemplo: Esta tela exibe um 
resultado inválido. 
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A Quidel recomenda a execução de controles externos positivos e negativos: 
 Uma vez para cada novo operador sem treinamento 
 Uma vez para cada novo envio de kits - desde que cada lote diferente recebido no envio seja testado 
 Sempre que seja considerado adicionalmente necessário pelos seus procedimentos de controle de 

qualidade internos e de acordo com os requisitos de credenciamento ou regulamentações locais, 
estatais e federais 

 
Para testar os controles externos, siga as instruções abaixo. 
 
Procedimento de teste de controle de qualidade externo 
1. No Main Menu (menu principal), selecione Executar CQ. 

 

 

 

 

 

 

2. Seguindo as instruções na tela, escaneie o cartão CQ (localizado na caixa do kit de ensaio). 
 

3. Sofia 2 solicitará ao usuário para selecionar o modo desejado (AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA) e, em 
seguida, para executar os controles externos. Uma descrição completa de cada modo pode ser encontrada 
na página 7 deste folheto informativo. 
 

4. Use o seguinte procedimento para testar cada uma das soluções de controle. O controle positivo deve ser 
executado primeiro, seguido pelo controle negativo.   
 
a. Prepare um Cassete de controle positivo adicionando 2 gotas da 

solução de controle positivo (tampa vermelha) ao poço redondo de 
amostra do cassete de teste. Em seguida, siga as instruções da tela do 
Sofia 2 para desenvolver e analisar o cassete de controle positivo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b. Prepare um Cassete de controle negativo adicionando 2 gotas da solução de controle negativo (tampa 
azul) ao poço redondo de amostra do cassete de teste. Em seguida, siga as instruções da tela do Sofia 2 
para desenvolver e analisar o cassete de controle negativo. 
 

5. Depois que os controles positivo e negativo forem executados, os resultados serão exibidos como   
ou . 

 

2x 
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Não realize testes de pacientes nem informe resultados de teste do paciente se qualquer um dos resultados do 
teste de CQ forem . Se o controle for , reteste começando com a Etapa 1 e um novo cassete de teste ou 
entre em contato com o suporte técnico da Quidel antes de testar as amostras do paciente. 
 
Se os Controles Positivo e Negativo falharem, repita o teste com os novos controles positivos e negativos, uma 
segunda vez.  Se apenas um controle falhar, o usuário tem a opção de repetir os controles positivo e negativo 
OU repetir apenas o controle que falhou.  O usuário pode selecionar  na tela do Sofia 2 para pular o teste 
de controle que passou anteriormente.  Os resultados CQ irão mostrar um teste de controle ignorado como . 

Controles externos adicionais podem ser obtidos separadamente entrando em contato com os Serviços de 
Assistência ao Cliente da Quidel pelo 858.552.1100 (fora dos EUA) ou seu distribuidor local. 

COLETA E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS  
Soro ou Plasma 
Colete e processe soro ou plasma de acordo com os procedimentos padrão.  As amostras podem ser 
armazenadas refrigeradas (2°C a 8°C) por até 48 horas, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) por até 8 
horas e congeladas (–20°C) até 2 ciclos de congelamento/descongelamento. Certifique-se de que a amostra 
esteja em temperatura ambiente antes de usar no teste, e para amostras que foram previamente 
refrigeradas ou congeladas, misture bem descongelando totalmente e invertendo o tubo 10 vezes. 
 
Os seguintes tubos de coleta de sangue podem ser usados: 
 Tubo separador de soro (VERMELHO) 
 Tubo separador de soro (TIGRE) 
 Heparina de lítio 
 Heparina sódica 

Observação:  EDTA NÃO é compatível. 
 
PROCEDIMENTO DE TESTE 
Precauções 
NÃO abra a bolsa de papel metalizado que contém o cassete de teste até que esteja pronto para testar a 
amostra. Coloque o cassete de teste em uma superfície limpa e nivelada. 

Todas as amostras devem estar em temperatura ambiente antes de começar o ensaio. 

Verifique a data de validade em cada pacote de teste individual ou caixa externa antes de usar. Não utilize 
nenhum teste após a data de validade no rótulo. 
 
1. Verifique se o Sofia 2 está configurado para o modo desejado: 

AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA.  Consulte a seção “Como utilizar o 
Sofia 2” para obter mais informações. 
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2. Preencha uma micropipeta calibrada com 30 μL da amostra de 

soro/plasma do paciente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Adicione a amostra do paciente ao frasco de reagente e misture 

suavemente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Preencha uma micropipeta calibrada com 100 μL de amostra diluída do 

frasco de reagente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Dispense o conteúdo da micropipeta no poço redondo de amostra do 
cassete de teste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Prossiga para a próxima seção, “Como utilizar o Sofia 2”, para concluir o 

teste. 
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COMO UTILIZAR O SOFIA 2 
Modos AUTOMÁTICO/LEITURA IMEDIATA 
Consulte o Manual do Usuário do Sofia 2 para instruções de operação.  
O Sofia 2 pode ser configurado em dois modos diferentes (AUTOMÁTICO e LEITURA IMEDIATA).  Os 
procedimentos para cada modo são descritos abaixo. 

Modo AUTOMÁTICO 
No modo AUTOMÁTICO, o usuário insere imediatamente o cassete de teste no Sofia 2. O Sofia 2 escaneia o 
cassete de teste periodicamente durante o tempo de desenvolvimento do teste. Os resultados positivos do 
teste serão exibidos entre 3 e 10 minutos. O Sofia 2 apresentará um resultado positivo antes do tempo de 
teste de 10 minutos apenas se detectar um resultado IgM positivo e um IgG positivo. Os resultados negativos 
do teste serão exibidos em 10 minutos. 

Modo LEITURA IMEDIATA 
Permita que o teste se desenvolva durante os 10 minutos completos ANTES de colocá-lo no Sofia 2. 
 

O usuário DEVE primeiro colocar o cassete de teste no balcão ou bancada por 10 minutos (fora do Sofia 2) e 
cronometrar manualmente esta etapa do desenvolvimento.  Em seguida, o usuário insere o cassete de teste 
no Sofia 2. No Modo LEITURA IMEDIATA, o Sofia 2 digitalizará e exibirá o resultado do teste em 1 minuto.    

Executar teste  
1. Se necessário, insira a ID do usuário usando o digitalizador de código de barras ou insira manualmente os 

dados usando a tela de toque. 
 
OBSERVAÇÃO: Se você digitalizar o código de barras incorreto por engano, selecione o campo novamente 
para realçá-lo. Em seguida, digitalize novamente o código de barras correto, e o anterior será substituído 
com o código de barras correto. 
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2. Se necessário, insira a ID do paciente e o nº do pedido, se aplicável, usando o digitalizador de código de 
barras ou insira manualmente os dados usando a tela de toque. 
 
  
 

 

 
 
 
 

 
 

3. Verifique se o modo de desenvolvimento correto, AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA, foi selecionado. 
Pressione  e abra a gaveta do Sofia 2.  
 

 
 
4. Insira o cassete de teste do paciente preparado na gaveta do Sofia 2 e feche-a com cuidado. 
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5. O Sofia 2 iniciará automaticamente e exibirá o progresso como mostrado no exemplo abaixo. No modo 
AUTOMÁTICO, os resultados de teste serão exibidos na tela entre 3 e 10 minutos. No modo LEITURA 
IMEDIATA, os resultados de teste serão exibidos na tela em até 1 minuto. Consulte a seção de 
Interpretação de Resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
Quando o teste for concluído, os resultados serão exibidos na tela do Sofia 2. As linhas de teste, que são 
fluorescentes, nunca serão visíveis a olho nu. 
 

A tela do Sofia 2 exibirá os resultados dos controles de procedimento como sendo  ou  e fornecerá um  
ou  resultado para a detecção de anticorpos IgM e/ou IgG para B. burgdorferi, B. afzelii, e B. garinii. Se os 
controles de procedimento forem , teste novamente a amostra do paciente com um novo cassete de teste. 

Resultados positivos:  

 
 

 
 
 

 

Por exemplo: Esta tela mostra que faltam 
7 minutos, 34 segundos para que o teste 
no modo AUTOMÁTICO seja concluído. 

Este visor mostra um resultado positivo válido 
para anticorpos IgM para B. burgdorferi, B. 
afzelii e/ou B. garinii. Interpretar como 
presumível de uma infecção aguda para B.b., 
B.a. e/ou B.g. Teste a amostra com Western blot 
IgM. 

Este visor mostra um resultado positivo válido para 
anticorpos IgG para B. burgdorferi, B. afzelii e/ou B. 
garinii. Interpretar como presumível de uma 
exposição anterior a B.b., B.a. e/ou B.g. Teste a 
amostra com Western blot IgG. 
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Resultados negativos:  

 

Resultados inválidos:  

  

 
LIMITAÇÕES 
 O não cumprimento do procedimento de teste pode afetar adversamente o desempenho do teste e/ou 

invalidar o resultado do teste. 
 Podem ocorrer resultados falsos positivos se as amostras forem lidas antes do tempo mínimo de revelação 

de 10 minutos. 
 Os métodos de detecção de anticorpos não fornecem resultados definitivos para estabelecer ou descartar 

o diagnóstico da doença de Lyme. 
 Um resultado negativo no Sofia 2 Lyme+ FIA não descarta a possibilidade de infecção por B. burgdorferi, B. 

afzelii, e/ou B. garinii  em um paciente. 
 

Esta tela exibe um resultado inválido. 
 
Se o teste for inválido, um novo teste deverá 
ser realizado começando com a Etapa 1 e um 
novo cassete de teste. 
 

Este visor mostra um resultado negativo válido 
para anticorpos para B. burgdorferi, B. afzelii e/ou 
B. garinii. Interpretar como presumível de 
nenhuma evidência para infecção de B.b., B.a. ou 
B.g. 

Este visor mostra um resultado positivo válido para 
anticorpos IgM e IgG para B. burgdorferi, B. afzelii 
e/ou B. garinii. Interpretar como presumível de 
uma exposição recente a B.b., B.a. e/ou B.g. Teste 
a amostra com Western blot IgM e IgG. 
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CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
Comparação do método 
Um painel cego de amostras de soro e plasma de indivíduos na Europa foi avaliado em um local externo 
usando Sofia 2 Lyme+ FIA e um comparador ELISA.  As amostras foram coletadas na Europa de indivíduos com 
suspeita de doença de Lyme e/ou com alto risco para doença de Lyme devido à sua área de trabalho. Todos os 
resultados positivos com Sofia 2 Lyme+ FIA ou o comparador ELISA foram posteriormente testados e 
resolvidos por Western blots de IgM e IgG.  Os resultados negativos com Sofia 2 e ELISA não foram testados 
posteriormente.  Os resultados estão resumidos abaixo em Tabela 1 e Tabela 2. 

Tabela 1  Resultados de Lyme IgM do Sofia 2 Lyme+ FIA em comparação ao ELISA com resolução de Western 
Blot 

Lyme IgM 
ELISA ELISA & WB 

Total 
Negativo  Positivo Positivo 

Sofia 2 Lyme+  
Positivo 19 69 60 88 

Negativo 172 29 5 201 

Total 191 98 65 289 

  

Sensibilidade 92,3% (60/65) 
95% IC: 83,2% to 96,7% 

Especificidade 90,1% (172/191) 
95% IC: 85,0% to 93,5% 

Tabela 2.  Resultados de Lyme IgG de Sofia 2 Lyme+ FIA em comparação ao ELISA com resolução de Western 
Blot 

Lyme IgG 
ELISA ELISA & WB 

Total 
Negativo  Positivo Positivo 

Sofia 2 Lyme+  
Positivo 9 86 81 95 

Negativo 180 14 3 194 

Total 189 100 84 289 

  

Sensibilidade 96,4% (81/84) 
95% IC: 90,0% to 98,8% 

Especificidade 95,2% (180/189) 
95% IC: 91,2% to 97,5% 

 
Reprodutibilidade 
A reprodutibilidade do Sofia 2 Lyme+ FIA foi avaliada internamente por dois operadores durante cinco dias 
separados.  Cada operador testou uma série de quinze (15) amostras codificadas, falsas negativas e moderadas 
positivas IgM e IgG.  Os resultados estão resumidos abaixo na Tabela 3. 
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Tabela 3  Acordo inter-dias do estudo de reprodutibilidade Sofia 2 Lyme+ FIA 

Dia IgM Negativo IgM Positivo baixo IgG Negativo IgG Positivo Baixo 
1 30/30 30/30 30/30 30/30 
2 30/30 30/30 30/30 30/30 
3 30/30 30/30 30/30 30/30 
4 30/30 30/30 30/30 30/30 
5 30/30 30/30 30/30 30/30 

Total 150/150 150/150 150/150 150/150 
% do acordo global 100% 100% 100% 100% 

 
Inclusividade da Cepa 
O Sofia 2 Lyme+ FIA foi testado com amostras Lyme caracterizadas para anticorpos contra várias cepas do 
antígeno Borrelia prevalentes na Europa.  Os resultados do Sofia 2 Lyme+ FIA demonstram que o ensaio 
detecta amostras que representam cada uma das cepas circulantes de Borrelia na Europa.  Os resultados estão 
resumidos abaixo na Tabela 4. 
 

Tabela 4.  Sofia 2 Lyme+ FIA e resultados de Western Blot com cepas europeias de Borrelia 

Cepa Total Sofia 
Positivo 

Sofia 
Negativo 

WB 
Positivo 

WB 
Negativo 

% Positivo em 
comparação com o 

método de referência 
B. Burgdorferi 5 5 0 5 0 100% 
B. afzelii 7 7 0 7 0 100% 
B. garinii 9 7 2 9 0 78% 
B. bavariensis 6 4 2 5 1 80% 

B. spielmanii 5 2 3 2 3 100% 
 
Corte de Ensaio  
Foi realizado um estudo de corte de ensaio para determinar e confirmar os limites de corte de ensaio 
separados para o Sofia 2 Lyme+ FIA.  Um limite de corte foi estabelecido para Lyme IgG e um limite de corte foi 
estabelecido para Lyme IgM.  Os limites de corte são estabelecidos de lote para lote.  Após o estabelecimento 
dos pontos de corte, os valores foram validados como parte dos estudos analíticos. 
 
Substâncias interferentes 
Foi realizado um estudo para avaliar as substâncias potencialmente interferentes com o Sofia 2 Lyme+ FIA.  As 
substâncias e concentrações testadas são descritas na Tabela 5 abaixo.  Não houve interferência ou reatividade 
cruzada observada com o Sofia 2 Lyme+ FIA quando testado nas concentrações de substâncias interferentes 
listadas. 

Tabela 5.  Substâncias interferentes 

Substância interferente Concentração testada 
Bilirrubina 15 mg/dL 

Hemoglobina (hemolisada) 10 g/dL 

Triglicerídeos (lipídeos) 750 mg/dL 

Albumina humana 5 g/dL 

Ácido acetilsalicílico 3,62 mmol/L 
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Substância interferente Concentração testada 
Amoxicilina 206 µmol/L 

Azitromicina 15,3 µmol/L 

Ceftriaxona 1460 µmol/L 

Cefuroxima Axetil 1416 µmol/L 

Hiclato de doxiciclina 67,5 µmol/L 

Eritromicina 81,6 µmol/L 

Ibuprofeno 2425 µmol/L 

Minociclina 10,33 µmol/L 

Penicilina G (benzilpenicilina) 33,67 µmol/L 

Fenoximetilpenicilina 14,27 µmol/L 

Prednisolona 8,31 µmol/L 

Tetraciclina 34 µmol/L 
 

Reatividade cruzada 
A reatividade cruzada do Sofia 2 Lyme+ FIA foi avaliada com 15 tipos de amostra de estado de doença que têm 
o potencial de interferir com o ensaio.  As amostras foram caracterizadas e obtidas de fornecedores comerciais 
e não incluíram nenhum resultado de teste de Lyme de primeiro ou segundo nível.  O número total de cada 
tipo de amostra de estado de doença, bem como o número de positivos observados com o Sofia 2 Lyme+ FIA 
está resumido na Tabela 6 abaixo. 
 

Tabela 6.  Sofia 2 Lyme+ FIA Reatividade Cruzada 

Tipos de estado de doença Nº de 
amostras 

Resultados 
positivos de IgM 

Resultados 
positivos de IgG 

Babesiose 9 0/9 1/9 
CFS 10 0/10 1/10 

Citomegalovírus 10 1/10 0/10 
EBV 10 3/10 0/10 

Fibromialgia 10 1/10 0/10 
H. pylori 10 3/10 0/10 
Influenza 10 0/10 0/10 

Leptospirose 3 0/3 0/3 
Lupus 10 3/10 0/10 

Esclerose múltipla 10 0/10 1/10 
Parvo 10 1/10 0/10 

Fator reumatóide 10 0/10 1/10 
Rickettsia 3 1/3 0/10 

Sífilis 28 6/28 2/28 
Febre maculosa das montanhas rochosas 10 1/10 0/10 

 
ASSISTÊNCIA 
Se tiver dúvidas com relação ao uso deste produto ou se desejar comunicar um problema do sistema de teste, 
ligue para a Assistência Técnica da Quidel 858.552.1100, de segunda a sexta-feira, entre as 7:00 e 17:00, 
horário padrão do Pacífico ou entre em contato com seu distribuidor local ou technicalsupport@quidel.com.   
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Número do catálogo  Marca CE de conformidade 

  

 

 
Representante Autorizado na  
Comunidade Europeia 

 Lote 

 

   
Usar até  Fabricante 

 

   
Limite de temperatura  Uso pretendido 

  
 
 

 
 
Consultar instruções para uso 

  
 
Para uso em diagnóstico In Vitro. 

 

  

 

 
Contém suficiente para 25 determinações  Conteúdo/Contém 

 

  

 

 
Controle Positivo  Controle Negativo 
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