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PARA UTILIZAÇÃO COM SOFIA E SOFIA 2 

◼ Renúncia CLIA nos EUA 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Para utilização em diagnóstico in vitro.  
 
Pode encontrar um glossário dos símbolos em Quidel/glossary. 
 
 
 

UTILIZAÇÃO PREVISTA 

O Sofia Influenza A +B FIA emprega imunofluorescência para deteção de antigénios nucleoproteicos virais de 
influenza A e influenza B em esfregaços nasais, esfregaços nasofaríngeos e amostras de aspirado/lavagem 
nasofaríngeos colhidos diretamente de doentes sintomáticos. Este teste qualitativo destina-se a ser utilizado 
como auxílio no diagnóstico diferencial rápido de infeções virais agudas de influenza A e influenza B. O teste 
não se destina a detetar antigénios de influenza C. Um teste negativo é presumível, e recomenda-se que estes 
resultados sejam confirmados por cultura de vírus ou por um ensaio molecular para influenza A e B validado. 
Resultados negativos não excluem a infeção pelo vírus influenza e não devem ser usados como o único 
fundamento para o tratamento ou outras decisões relativas à gestão dos doentes. Este teste destina-se a 
utilização profissional e laboratorial. 
 
O Sofia Influenza A+B FIA pode ser utilizado com o Sofia ou o Sofia 2. 
 
Foram estabelecidas as características de desempenho para influenza A e B de fevereiro a março de 2011, 
quando os vírus da influenza A/Califórnia/7/2009 (2009 H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2), e 
B/Brisbane/60/2008 (semelhante a Victoria) eram os vírus predominantes da influenza em circulação de 
acordo com o Relatório semanal sobre morbidade e mortalidade do CDC intitulado “Update: Influenza Activity-
-United States, 2010-2011 Season, and Composition of the 2011-2012 Influenza Vaccine.” As características de 
desempenho podem variar em caso de aparecimento de outros vírus da influenza. 
 
Caso exista suspeita de infeção com uma nova estirpe do vírus da influenza com base em critérios de triagem 
clínicos e epidemiológicos atuais recomendados pelas autoridades responsável pela saúde pública, as amostras 
devem ser colhidas recorrendo a precauções de controlo de infeção adequadas para novas formas virulentas 
do vírus da influenza e enviadas para os departamentos de saúde estatais ou locais para que sejam realizados 
testes. Não deve tentar realizar-se uma cultura viral nestes casos, exceto se existir um centro BSL 3+ disponível 
para receber e realizar culturas das amostras. 
  

RESUMO E EXPLICAÇÃO 
Os vírus da influenza são agentes causadores de infeções virais agudas altamente contagiosas do trato respiratório.  
 
Os vírus da influenza são vírus ARN de cadeia única imunologicamente diferentes. Existem três tipos de vírus da 
influenza: A, B e C. Os vírus de tipo A são os mais predominantes e estão associados às epidemias mais graves. Os 
vírus de tipo B produzem uma doença que, geralmente, é menos grave que a causada pelo tipo A. Os vírus de tipo C 
nunca foram associados a uma grande epidemia da doença humana. Tanto os vírus de tipo A como de tipo B podem 
circular simultaneamente, mas normalmente um tipo é dominante durante uma determinada época.1 
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Todos os anos nos Estados Unidos, em média 5%-20% da população contrai influenza; mais de 200.000 pessoas são 
hospitalizadas devido a complicações associadas à influenza; e, cerca de 36.000 pessoas morrem devido a causas 
relacionadas com a influenza. Algumas pessoas, como adultos com uma idade igual ou superior a 65 anos, crianças 
pequenas e pessoas com determinadas doenças, possuem um risco superior de complicações graves devido à 
influenza.2 
 

PRINCÍPIO DO TESTE 
O Sofia Influenza A+B FIA utiliza tecnologia de imunofluorescência que é utilizada com Sofia e Sofia 2 para 
detetar nucleoproteínas do vírus da influenza. Este teste permite detetar a diferença entre os antigénios da 
influenza A e da influenza B.   
 
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 o antigénio viral da influenza estiver presente, será retido numa localização 
específica.   
 
Nota: dependendo do modo selecionado pelo utilizador, a cassete de teste será colocada dentro do Sofia ou 
Sofia 2 para um desenvolvimento cronometrado automaticamente (modo AUTOMÁTICO) ou no balcão ou 
bancada para um desenvolvimento cronometrado manualmente e, em seguida, colocada no Sofia ou Sofia 2 
para ser examinada (modo de LEITURA). 
 
O Sofia ou Sofia 2 irão examinar a tira-teste e medir o sinal fluorescente, processando os resultados através de 
algoritmos específicos do método. O Sofia e Sofia 2 irão apresentar os resultados do teste (Positivo, Negativo ou 
Inválido) no ecrã.  
 

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS 
Kit de 25 testes:  

Reagente Quantitade 

Cassetes de testes embaladas individualmente: anticorpos monoclonais anti-influenza A de 
ratos e anticorpos anti-influenza B 

25 

Tubos de reagente: tampão liofilizado com detergentes e agentes redutore 25 

Solução reagente: ampolas com solução salina 25 

Esfregaços nasais esterilizados 25 

Pipetas de volume fixo pequenas 120 µl transparentes 25 

Pipetas de volume fixo grandes 250 µl cor-de-rosa 25 

Esfregaço de controlo de influenza A e influenza B positivo: o esfregaço está coberto com 
antigénios recombinantes não infeciosos de influenza A e influenza B 

1 

Esfregaço de controlo negativo: o esfregaço está coberto com antigénio de Streptococcus C 
não infecioso ativado pelo calor 

1 

Folheto informativo 1 

Instruções de Consulta Rápida 1 

Cartão CQ (localizado na caixa do kit) 1 

Papel para a impressora 1 

 

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS NO KIT 
◼ Cronómetro ou relógio 
◼ Sofia ou Sofia 2 
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◼ Recipiente de amostra/espécime 
◼ Solução salina esterilizada para colheita de amostras 
◼ Equipamento utilizado para a colheita por aspiração ou lavagem nasofaríngeas 
◼ Esfregaço nasofaríngeo flocado de nylon 
◼ Cassete de calibração (fornecida com o pacote de instalação do Sofia ou Sofia 2) 
 

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

amostras de doentes e conteúdo utilizado do kit.3 
◼ Recomenda-se a utilização de luvas de nitrilo ou látex (ou equivalente) durante o manuseamento de amostras 

de doentes.3 
◼ Não reutilize a cassete de teste, pipetas de volume fixo, tubos de reagentes, soluções ou esfregaços de controlo 

utilizados. 
◼ O utilizador nunca deve abrir a bolsa de papel de alumínio da cassete de teste expondo-a à temperatura 

ambiente até estar pronto para a utilizar de imediato. 
◼ Elimine e não utilize qualquer cassete de teste ou material danificado. 
◼ A solução reagente contém uma solução salina. Se a solução entrar em contacto com a pele ou olhos, lave 

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

de teste falsos. 
◼ Os procedimentos de colheita e manuseamento de amostras requerem formação e orientação específicas. 
◼ Para obter resultados exatos, utilize o meio de transporte viral (VTM) recomendado neste Folheto informativo.  
◼ Quando colher uma amostra de esfregado nasal, utilize um esfregado nasal. 
◼ Quando colher uma amostra de esfregado nasofaríngeo, utilize um esfregado nasofaríngeo flocado de nylon. 
◼ 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 doente na cassete de teste para todos os tipos de amostra. 

 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 doente do copo de 
colheita para o tubo de reagente. 

◼ Não verta a amostra 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. 

◼ Para obter resultados exatos, não utilize amostras nas quais é visível sangue ou excessivamente viscosas.  
◼ 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. 

◼ Caso exista suspeita de infeção com uma nova estirpe do vírus da influenza A com base em critérios de triagem 
clínicos e epidemiológicos atuais recomendados pelas autoridades responsável pela saúde pública, as amostras 
devem ser colhidas recorrendo a precauções de controlo de infeção adequadas para novas formas virulentas do 
vírus da influenza e enviadas para os departamentos de saúde estatais ou locais para que sejam realizados 
testes. Não deve tentar realizar-se uma cultura viral nestes casos, exceto se existir um centro BSL 3+ disponível 
para receber e realizar culturas das amostras. 

◼ Embora este teste tenha mostrado a deteção do vírus de influenza aviária cultivado, incluindo o subtipo H5N1 
do vírus da influenza A aviária, não são conhecidas as características de desempenho deste teste com amostras 
de seres humanos infetados com o H5N1 ou outros vírus da influenza aviária. 

◼ Uma vez que o reagente de deteção 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. 



 

 

_________________________________________________________________________________ 
Sofia Influenza A+B FIA                                                               Página 4 de 33 
 
 

◼ Para obter resultados exatos, não deve ser utilizada uma cassete  de teste aberta e exposta dentro de um 
exaustor de escoamento laminar ou numa área com forte ventilação. 

◼ Os dados de desempenho incluídos neste folheto informativo foram estabelecidos com um esfregaço nasal 
de espuma ou com um esfregaço nasofaríngeo flocado. Para um desempenho otimizado, utilize um destes 
tipos de esfregaços. 

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

locais. 
◼ Use vestuário de proteção adequado, luvas e proteção de rosto e olhos sempre que manusear o conteúdo 

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

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

ESTABILIDADE E ARMAZENAMENTO DO KIT 
Armazene o kit à temperatura ambiente, 15-30 °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.  
 

CONTROLO DE QUALIDADE 
Existem três tipos de Controlo de Qualidade para o Sofia ou Sofia 2 e para a cassete de teste: procedimento 
de verificação da calibração do Sofia, funções de controlo de procedimento integradas e controlos externos. 
 

Procedimento de verificação da calibração do Sofia 
Nota: este é um procedimento de “Verificação da calibração”. 
 
O procedimento de verificação da calibração deve ser realizado a cada 30 dias. O Sofia pode ser configurado de 
forma a lembrar o utilizador que tem de realizar este procedimento. 
 
A verificação da calibração é uma função necessária que verifica os sistemas de cálculo e a ótica do Sofia 
mediante a utilização de uma cassete de calibração específica. Esta cassete de calibração é fornecida com o 
Conjunto de instalação Sofia. Consulte o manual do utilizador 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.  
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2. Seguindo as instruções, introduza a cassete de calibração 
no Sofia e feche a gaveta. O Sofia realiza a verificação da 
calibração automaticamente em dois minutos sem 
necessidade de nenhuma ação por parte do utilizador.  

 
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 utilizador 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 utilizador 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.  
 

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 utilizador. 
 

 
O Sofia 2 indica quando o procedimento de verificação da 
calibração está concluído. Selecione  para regressar ao 
ecrã "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. 
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Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado inválido no Sofia. 

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

Controlos de procedimento integrados 
O Sofia Influenza A+B FIA ou Sofia 2 contém uma função de controlo de procedimento integrada. Sempre que 
um teste é realizado no Sofia ou Sofia 2, a zona de controlo de procedimento é examinada pelo Sofia ou Sofia 2 
e o resultado é apresentado no seu ecrã.  
 
A recomendação do fabricante para o controlo diário é documentar os resultados destes controlos de 
procedimento integrados para a primeira amostra testada a cada dia. Esta documentação é automaticamente 
registada no Sofia ou Sofia 2 com cada resultado de teste.  
 
Um resultado válido obtido através dos controlos de procedimento demonstra que o teste foi realizado 
corretamente e que a integridade funcional da cassete de teste foi mantida. O controlo de procedimento é 
interpretado 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Controlo de qualidade externo  
Os controlos externos também podem ser utilizados para demonstrar que os reagentes e o procedimento de 
ensaio funcionam corretamente.  
 
A Quidel recomenda a realização de controlos externos positivos e negativos: 

◼ Um para cada operador sem formação;  
◼ Uma vez para cada envio de kits - desde que cada lote diferente recebido no envio seja testado;  
◼ Consoante seja considerado adicionalmente necessário pelos seus procedimentos de controlo de qualidade 

internos e de acordo com os requisitos de acreditação ou regulamentações locais, estatais e federais. 
 
O utilizador tem primeiro de selecionar Executar CQ no Menu Principal do Sofia ou Sofia 2 e, em seguida, 
quando lhe for solicitado, digitalizar o Cartão CQ (localizado na caixa do kit). Este cartão fornece informações 
específicas do lote do kit, incluindo o número do lote e a data de validade. 
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O utilizador irá selecionar o modo pretendido (AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA) e executar em seguida os 
esfregaços de Controlo Externo. 
 
Os esfregaços de controlo externo positivos e negativos são fornecidos no kit e devem ser testados mediante a 
utilização do Procedimento de teste de esfregaços fornecido no Folheto informativo ou nas Instruções de referência 
rápida. O esfregaço de controlo positivo de influenza contém antigénios tanto da influenza A como da influenza B. O 
esfregaço de controlo positivo tem de ser executado primeiro, seguido de um esfregaço de controlo 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 controlo positivo e para o controlo negativo. 
  
Não realize testes à doente nem comunique resultados de testes da doente se qualquer um dos resultados do 
teste de CQ for reprovado. Repita o teste ou contacte o Suporte Técnico da Quidel antes de testar as amostras 
do paciente. 
 
Se ambos os controlos positivo e negativo falharem, repita uma segunda vez com novos controlos positivo e 
negativo. Se apenas falhar um controlo, o utilizador tem a opção de repetir ambos os controlos positivo e 
negativo OU de repetir apenas o controlo que falhou. O utilizador pode selecionar “Omitir” no ecrã do Sofia ou 

 no ecrã do Sofia 2 para omitir o teste de controlo aprovado anteriormente. Os Resultados do CQ irão 
apresentar um teste de controlo omitido como “desconhecido” no Sofia ou como  no Sofia 2. 
 
Esfregaços de controlos externos 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. 
 

COLHEITA E MANUSEAMENTO DE AMOSTRAS 
 

COLHEITA DE AMOSTRAS  
Amostra de esfregaço nasal 
Utilize um esfregaço nasal de espuma. 
Para colher uma amostra obtida através de esfregaço nasal, introduza cuidadosamente o esfregaço (fornecido 
no kit) na narina que apresentar a maior secreção através de inspeção visual. Com uma ligeira rotação, 
empurre o esfregaço até encontrar resistência ao nível dos cornetos (menos de 2,5 cm no interior da narina). 
Rode o esfregaço várias vezes contra a parede nasal e depois retire-o da narina. 
 

Amostra obtida através de esfregaço nasofaríngeo 
Utilize um esfregaço nasofaríngeo flocado de nylon. 
Para colher uma amostra obtida através de esfregaço nasofaríngeo, introduza cuidadosamente o esfregaço na 
narina que apresentar a maior secreção através de inspeção visual. Mantenha o esfregaço próximo do seio 
nasal enquanto empurra suavemente o esfregaço para dentro da nasofaringe posterior. Rode o esfregaço 
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. 
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Para recolher uma amostra por lavagem nasofaríngea: a criança pode 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. 
 
Alternativamente, a seguir à introdução de solução salina, incline a cabeça para a frente e deixe a solução 
salina sair para um copo de colheita limpo.  
 

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS  
As amostras devem ser testadas o mais brevemente possível após a colheita. Contudo, se for necessário o 
transporte de amostras, recomenda-se uma diluição mínima da amostra com o meio de transporte viral (VTM), 
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 diluição excessiva da amostra do doente.   
 
Os meios de transporte viral a seguir indicados na Tabela 1 foram testados pela Quidel, tendo sido 
considerados compatíveis com o Sofia Influenza A+B FIA.  No entanto, a variação entre lotes do meio de 
transporte viral pode afetar o desempenho.   
 

Tabela 1 
Meio de transporte viral (VTM) recomendado 

Meio de transporte viral (VTM) 

Condições de armazenamento 
recomendadas 

2 °C a 8 °C 25 °C 

Meio de transporte universal Copan 72 horas 72 horas 

Solução salina equilibrada de Hank 24 horas Não recomendado 

M4 72 horas 72 horas 

M4-RT 72 horas 72 horas 

M5 72 horas 72 horas 

M6 72 horas 72 horas 

Meio de transporte de líquidos modificados Stuarts 6 horas Não recomendado 

Solução salina 24 horas 4 horas 

Starplex Multitrans 72 horas 72 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 
erróneos ou inválidos. Serão necessários vários minutos para que uma amostra fria atinja a temperatura ambiente.  
 

PROCEDIMENTO DE TESTE 
Todas as amostras clínicas, 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. 
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Procedimento de teste de esfregaço (nasal/nasofaríngeo) 
 
1. Certifique-se de que o Sofia ou Sofia 2 está definido no modo pretendido:   

AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA. 
Consulte a secção "Utilizar o Sofia e Sofia 2" para obter mais informações. 
 
 

2. Coloque toda a solução reagente no tubo de reagente.  
Gire o tubo de reagente para dissolver o seu conteúdo. 
 
 

3. Coloque a amostra do doente obtida através de esfregaço no tubo de reagente. 
Rode o esfregaço pelo menos 3 vezes enquanto pressiona a cabeça contra a parte 
inferior do tubo de reagente. 
 
Deixe o esfregaço no tubo de reagente durante 1 minuto. 
 
 
 
 

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

5. Encha a pipeta de volume fixo pequena transparente de 120 µl fornecida com a 
amostra do doente a partir do tubo de reagente.  
 
Para encher a pipeta de volume fixo com a amostra do doente: 
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. 
 

 
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: as pipetas de volume fixo foram concebidas para colher e administrar  
a quantidade correta de amostra líquida. Elimine a pipeta nos seus resíduos de 
risco biológico.  
 
NOTA: não verta amostra do tubo de reagente. Utilize a pipeta de volume fixo 
pequena transparente de 120 µl. 
 

7. Avance imediatamente para a secção seguinte “Utilizar o Sofia e Sofia 2” para  
realizar o teste. 
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Procedimento de teste de amostras por aspiração/lavagem nasofaríngea em meio de transporte viral  
 
1. Certifique-se de que o Sofia e Sofia 2 está definido no modo pretendido: 

AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA. Consulte a secção "Utilizar o Sofia e 
Sofia 2" para obter mais informações. Certifique-se igualmente que a 
amostra líquida se encontra à temperatura ambiente antes de prosseguir. 
 

2. Coloque toda a solução reagente no tubo de reagente. Gire 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 
doente a partir do copo de colheita ou tubo de teste.  

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 líquida, liberte lentamente a  
     pressão do bulbo para encher a pipeta. 

 

NOTA: para obter resultados exatos, evite substâncias mucoides quando 
encher a pipeta de volume fixo grande cor-de-rosa de 250 µl com a 
amostra do doente a partir do copo de colheita. 

 

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. 

NOTA: quando a amostra tiver sido adicionada ao tubo de reagente,  
misture vigorosamente antes de adicionar a amostra à cassete de teste. 

 
NOTA: as pipetas de volume fixo foram concebidas para colher e administrar a 
quantidade correta de amostra líquida. 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 
doente do tubo de reagente, libertando lentamente a pressão no bulbo. 

 
 
 
 
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: não verta amostra do tubo de reagente. Utilize a pipeta de volume fixo 
pequena transparente de 120 µl. 
 

7. Avance imediatamente para a secção 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 
Consulte o manual do utilizador 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 utilizador 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 (READ NOW) 
 
Muito importante: deixe o teste desenvolver-se durante a TOTALIDADE dos 15 minutos ANTES de o colocar 
no Sofia ou Sofia 2. 
 
O utilizador tem primeiro de colocar a cassete de teste na bancada durante quinze minutos (fora do Sofia ou 
Sofia 2) e cronometrar manualmente este passo de desenvolvimento. Em seguida, o utilizador introduz a 
cassete de teste no Sofia ou Sofia 2. No modo LEITURA IMEDIATA, o Sofia e Sofia 2 irão examinar e apresentar 
o resultado do teste num prazo de 1 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 utilizador 
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 12 horas sem perda de atividade antes de adicionar a(s) amostra(s). 
 
Alternativamente, após a adição da solução reagente, o utilizador pode processar amostras líquidas ou obtidas 
através de esfregaço no tubo de reagente e, em seguida, após retirar o esfregaço (se aplicável), colocar novamente 
a tampa no tubo e deixá-las repousar à TA durante até 12 horas sem perda de atividade antes de testar. 
 
Muito importante: o utilizador 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 utilizador através do digitalizador de códigos de barras 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 da doente ou o n.º de pedido através do digitalizador de códigos de barras ou 

introduza manualmente os dados utilizando o teclado. 
 

   
3. Pressione Iniciar teste e a gaveta do Sofia irá abrir-se automaticamente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ecrã em 
aproximadamente 15 minutos. No modo de LEITURA IMEDIATA, 
os resultados do teste serão apresentados no ecrã no prazo de 
um minuto. Consulte a secção Interpretação de resultados. 
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INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS UTILIZANDO O SOFIA 
Quando o teste estiver concluído, os resultados serão apresentados no ecrã do Sofia. Os resultados podem ser 
impressos automaticamente na impressora integrada se esta opção estiver selecionada. As linhas de teste, que 
são fluorescentes, não podem ser visíveis a olho nu. 
 
O ecrã do Sofia irá exibir os resultados para o controlo processual como “válido ou inválido,” e irá fornecer 
individualmente um resultado positivo ou negativo para a influenza A e influenza B. Se o controlo processual 
for “inválido,” teste novamente com uma nova amostra de doente e uma nova cassete de teste. 
 
Resultados positivos: 
   
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por exemplo: este ecrã 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. 

Por exemplo: este ecrã apresenta um resultado positivo 
válido para influenza B.  
 
NOTA: um resultado positivo não exclui coinfecções com 
outros patogéneos. 
 
  

Por exemplo: este ecrã apresenta um resultado positivo 
válido para influenza A.  
 
NOTA: um resultado positivo não exclui coinfecções com 
outros patogéneos. 
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Resultados negativos:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados inválidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXECUTAR O TESTE COM O SOFIA 2 
1. Introduza a identificação de utilizador através do digitalizador de códigos de barras ou introduza 

manualmente os dados utilizando o teclado no ecrã. 
 
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. 
 

Por exemplo: este ecrã apresenta um resultado negativo 
válido para influenza A e influenza B. 
 
NOTA: um resultado negativo não exclui uma infeção viral 
da influenza. Recomenda-se que os resultados negativos 
sejam confirmados por cultura viral ou por um ensaio 
molecular de influenza A e B 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 influenza A e influenza B.  
 
NOTA: um resultado positivo não exclui coinfecções com 
outros patogéneos nem identifica quaisquer subtipos do 
vírus da influenza A. 
 
NOTA: a coinfecção com a influenza A e B é rara. As amostras 
clínicas “positivas duplas” (influenza A e influenza B positive) 
do Sofia Influenza A+B FIA devem ser testadas novamente. 
Recomenda-se que os resultados "duplamente positivos" para 
influenza A e B repetíveis sejam confirmados por cultura viral 
ou por um ensaio molecular de influenza A e B aprovado pela 
FDA antes de serem comunicados os resultados. 
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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 ecrã. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

selecionado. Pressione   e abra a gaveta do Sofia 2.  
 

 
 
4. Introduza a cassete de teste preparada na gaveta do Sofia 2 e feche-a. 
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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 ecrã no prazo de 3 a 15 minutos. No 
modo de LEITURA IMEDIATA, os resultados do teste serão apresentados no ecrã 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 ecrã do Sofia 2. As linhas de teste, que 
são fluorescentes, não podem ser visíveis a olho nu. 
 
O ecrã do Sofia 2 irá exibir os resultados para o controlo processual como  ou  e irá fornecer individualmente 

um resultado  ou  para a influenza A e influenza B. Se o controlo 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 ecrã. 
 
Resultados positivos: 
  
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Por exemplo: este ecrã apresenta um resultado 
positivo válido para influenza A.  
 
NOTA: um resultado positivo não exclui 
coinfecções com outros patogéneos. 
 

Por exemplo: este ecrã 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 negativos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

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

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado positivo válido para influenza A e 
influenza B.  
 
NOTA: um resultado positivo não exclui 
coinfecções com outros patogéneos nem 
identifica quaisquer subtipos do vírus da 
influenza A. 
 
NOTA: a coinfecção com a influenza A e B é rara. 
As amostras clínicas “positivas duplas” 
(influenza A e influenza B positive) do 
imunoensaio de fluorescência de Influenza A+B 
para Sofia devem ser testadas novamente. 
Recomenda-se que os resultados "duplamente 
positivos" para influenza A e B repetíveis sejam 
confirmados por cultura viral ou por um ensaio 
molecular de influenza A e B aprovado pela FDA 
antes de serem comunicados os resultados. 

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado positivo válido para influenza B.  
 
NOTA: um resultado positivo não exclui 
coinfecções com outros patogéneos. 
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Resultados inválidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITAÇÕES 
◼ Os conteúdos deste kit destinam-se a serem utilizados na deteção qualitativa de antigénio de influenza de 

tipo A e B de amostras obtidas através de esfregaço nasal, esfregaço nasofaríngeo e por aspiração/lavagem 
nasofaríngea. 

◼ Este teste deteta influenza A e B viável (vivo) e não viáveis. O desempenho do teste depende da quantidade de 
vírus (antigénio) existente na amostra e pode estar ou não correlacionado com resultados de culturas virais 
realizadas na mesma amostra. 

◼ Desempenho clínico do Sofia Influenza A+B FIA para amostras obtidas por aspiração/lavagem nasofaríngea não 
foi estabelecido em doentes com idade igual ou superior a  
22 anos e pode não ser consistente com o desempenho clínico obtido com doentes mais jovens. 

◼ Um resultado de teste negativo pode ocorrer se o nível de antigénio numa amostra for inferior ao limite de 
deteção do teste ou se a amostra tiver sido colhida ou transportada de forma desadequada. 

◼ 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 coinfecções com outros patogéneos. 
◼ Os resultados de teste positivos não identificam subtipos específicos de influenza A. 
◼ Os resultados de teste negativos não se destinam a incluir outras infeções bacterianas ou virais de outros vírus 

que não a influenza. 
◼ As crianças têm tendência a ganhar uma maior resistência ao vírus e durante períodos de tempo mais longos do 

que os adultos. Por conseguinte, as amostras de teste de adultos irão produzir frequentemente uma 
sensibilidade inferior em relação às amostras de teste de crianças. 

◼ 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 influenza quando a prevalência é moderada a baixa. 

◼ Os indivíduos que receberam a administração da vacina da Influenza A por via nasal podem ter resultados 
positivos durante até 7 dias após a vacinação. 

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

◼ Se for necessário efetuar a diferenciação de estirpes e subtipos específicos da influenza A, terão de ser 
realizados testes adicionais, mediante consulta dos departamentos de saúde estatais ou locais. 

◼ As amostras contaminadas com sangue total >4% fração volumétrica ou mucina >0,5% fração volumétrica 
podem interferir na interpretação do teste. As amostras nas quais é visível sangue ou excessivamente viscosas 
não devem ser utilizadas. 

◼ Desempenho deste teste não foi avaliado quanto à utilização em doentes sem sinais ou sintomas de infeção 
respiratória. 

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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VALORES PREVISTOS 
Os surtos sazonais de influenza ocorrem em todo o mundo tanto no hemisfério norte como hemisfério sul, 
espalhando a doença todos os invernos. A taxa de ataque média de influenza é de 26-33 casos por 100 pessoas por 
ano. O risco de hospitalização é de aproximadamente 1/300 das pessoas infetadas entre os mais jovens e idosos. Ao 
longo de 30 anos, entre 1976 e 2006, as estimativas sobre mortes associadas à gripe nos Estados Unidos variaram de 
cerca de 3.000 a cerca de 49.000 pessoas.2 Noventa por cento (90%) das mortes ocorreram em pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos.4 As pandemias de influenza ocorreram em 1918, 1957, 1968 e 2009. A pandemia de 1918 
resultou num número estimado de 40-50 milhões de mortes em todo o mundo. A prevalência observada com o teste 
de referência (cultura viral) durante o estudo clínico de 2011 para o Sofia Influenza A+B FIA foi de 15% para a influenza 
A e de 13% para a influenza B.  
 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
Os seguintes estudos foram realizados com o Sofia Influenza A+B FIA e o Sofia. 
 

Desempenho do Sofia Influenza A+B FIA em relação à cultura de células 
O desempenho do Sofia Influenza A+B FIA com o Sofia foi comparado com métodos de cultura de células virais 
seguido de ensaio de fluorescência direta (DFA) num estudo clínico de campo realizado em vários centros entre 
fevereiro e março de 2011 nos Estados Unidos. Este estudo foi realizado por técnicos de cuidados de saúde em 
dezassete (17) locais renunciados profissionais e CLIA (combinados) distintos em várias regiões geográficas nos 
Estados Unidos. Neste ensaio de campo realizado em vários centros que prestam cuidados a doentes, foram 
colhidas amostras obtidas através dois (2) esfregaços nasais ou (2) esfregaços nasofaríngeos ou por 
aspiração/lavagem nasofaríngea de cada um dos dois mil e sessenta e seis (2066) doentes. Seiscentos e setenta e 
um (671) doentes forneceram duas amostras de esfregaços nasais, setecentos e trinta e quatro (734) forneceram 
duas amostras de esfregaços nasofaríngeos e seiscentos e sessenta e um (661) forneceram uma amostra por 
aspiração/lavagem nasofaríngea. Todas as amostras clínicas foram colhidas de doentes sintomáticos: 74% tinham 
<6 anos, 22% 6-21 anos, 4% 22-59 anos e 1% ≥60 anos. Cinquenta e três por cento (53%) eram do sexo masculino e 
quarenta e sete por cento (47%) eram do sexo feminino. 
 
Foi testado um total de duas mil e quarenta e sete (2047) amostras clínicas prospetivas com o Sofia Influenza A+B FIA, as 
quais obtiveram resultados válidos durante este estudo clínico. Estes resultados foram incluídos nas Tabelas 2-6. A taxa 
inválida foi de 0,9% (19/2066) com 95% IC: 0,6% a 1,4%. Os resultados inválidos foram excluídos das Tabelas 2-6 porque 
não foram colhidas novas amostras dos doentes para novos testes.  
 
O teste no local de uma amostra obtida através de esfregaço nasal ou 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 Sofia Influenza A+B FIA. Todas as amostras foram colhidas no momento e 
testadas. A amostra restante foi colocada num meio de transporte viral para cultura. As duas amostras obtidas 
através de esfregaço ou as duas amostras obtidaspor aspiração/lavagem nasofaríngea foram escolhidas 
aleatoriamente no que se refere à ordem pela qual foram testadas no Sofia Influenza A+B FIA em relação à 
cultura. A cultura de células virais, seguida de ensaio de fluorescência direta (DFA), foi realizada num 
laboratório clínico local no local de teste ou as amostras foram transportadas frias em sacos de gelo, não 
congeladas, durante a noite para um laboratório central para cultura durante as 48 horas seguintes. Os 
resultados são apresentados nas Tabelas 2-6. 
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Tabela 2 
Resultados do esfregado nasal do Sofia Influenza A+B FIA   

em relação à cultura  
(Todas as faixas etárias) 

TIPO A   TIPO B 

 Cultura Sens = 124/138 = 90%    Cultura Sens = 100/112 = 89% 

 Pos Neg  (95% IC 84%-94%)    Pos Neg  (95% IC 82%-94%) 

Sofia Pos 124 27 Espec = 500/527 = 95%   Sofia Pos 100 23 Espec = 530/553 = 96% 

Sofia Neg 14 500  (95% IC 93%-96%)   Sofia Neg 12 530  (95% IC 94%-97%) 

            
 
 

Tabela 3 
Resultados do esfregado nasofaríngeo do Sofia Influenza A+B FIA   

em relação à cultura  
(Todas as faixas etárias) 

TIPO A   TIPO B 

 Cultura Sens = 100/103 = 97%    Cultura Sens = 101/112 = 90% 

 Pos Neg  (95% IC 91%-99%)    Pos Neg  (95% IC 83%-95%) 

Sofia Pos 100 34 Espec = 596/630 = 95%   Sofia Pos 101 19 Espec = 602/621 = 97% 

Sofia Neg 3 596  (95% IC 93%-96%)   Sofia Neg 11 602  (95% IC 95%-98%) 

            
 

Tabela 4 
Resultados da aspiração/lavagem nasofaríngea do Sofia Influenza A+B FIA em relação à cultura  

(Todas as faixas etárias) 
TIPO A   TIPO B 

 Cultura Sens = 68/69 = 99%    Cultura Sens = 46/52 = 88% 

 Pos Neg  (95% IC 91%-100%)    Pos Neg  (95% IC 77%-95%) 

Sofia Pos 68 26 Espec = 554/580 = 96%   Sofia Pos 46 22 Espec = 575/597 = 96% 

Sofia Neg 1 554  (95% IC 93%-97%)   Sofia Neg 6 575  (95% IC 94%-98%) 
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Tabela 5 
Desempenho comparado com cultura para cada tipo de amostra por faixa etária para influenza A 

 Esfregaços nasais Esfregaços nasofaríngeos Aspiração/lavagem nasofaríngea 

 Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade 

Todas as 
idades 

90% (124/138)  
(95% IC=84%-94%) 

95% (500/527)  
(95% IC=93%-96%) 

97% (100/103)  
(95% IC=91%-99%) 

95% (596/630)  
(95% IC=93%-96%) 

99% (68/69)  
(95% IC=91%-100%) 

96% (554/580) 
(95% IC=93%-97%) 

<6 anos 
95% (62/65) 

(95% IC=87%-99%) 
95% (210/221)  

(95% IC=91%-97%) 
97% (61/63) 

(95% IC=89%-100%) 
94% (444/470)  

(95% IC=92%-96%) 
99% (68/69) 

(95% IC=91%-100%) 
95% (544/570) 

(95% IC=93%-97%) 

6 a 21 anos 
87% (46/53)  

(95% IC=75%-94%) 
95% (193/204)  

(95% IC=91%-97%) 
97% (35/36)  

(95% IC=85%-100%) 
94% (136/144)  

(95% IC=89%-97%) 
N/A (0/0) 

100% (10/10)  
(95% IC=68%-100%) 

22 a 59 
anos 

78% (14/18)  
(95% IC=54%-92%) 

96% (82/85)  
(95% IC=90%-99%) 

100% (4/4)  
(95% IC=45%-100%) 

100% (15/15)  
(95% IC=76%-100%) 

N/A (0/0) N/A (0/0) 

60 anos e 
mais 

100% (2/2)  
(95% IC=29%-100%) 

88% (15/17)  
(95% IC=64%-98%) 

N/A (0/0) 
100% (1/1)  

(95% IC=17%-100%) 
N/A (0/0) N/A (0/0) 

 
Tabela 6 

Desempenho comparado com cultura para cada tipo de amostra por faixa etária para influenza B 

 Esfregaços nasais  Esfregaços nasofaríngeos Aspiração/lavagem nasofaríngea 

 Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade 

Todas as 
idades 

89% (100/112)  
(95% IC=82%-94%) 

96% (530/553)  
(95% IC=94%-97%) 

90% (101/112)  
(95% IC=83%-95%) 

97% (602/621)  
(95% IC=95%-98%) 

88% (46/52)  
(95% IC=77%-95%) 

96% (575/597)  
(95% IC=94%-98%) 

<6 anos 
90% (35/39) 

(95% IC=76%-97%) 
96% (238/247)  

(95% IC=93%-98%) 
87% (54/62) 

(95% IC=76%-94%) 
97% (455/471)  

(95% IC=95%-98%) 
87% (39/45) 

(95% IC=73%-94%) 
96% (572/594)  

(95% IC=94%-98%) 

6 a 21 
anos 

92% (56/61)  
(95% IC=82%-97%) 

95% (187/196)  
(95% IC=91%-98%) 

94% (45/48)  
(95% IC=83%-98%) 

98% (130/132)  
(95% IC=94%-100%) 

100% (7/7)  
(95% IC=60%-100%) 

100% (3/3)  
(95% IC=38%-100%) 

22 a 59 
anos 

73% (8/11)  
(95% IC=43%-91%) 

97% (89/92)  
(95% IC=90%-99%) 

100% (2/2)  
(95% IC=29%-100%) 

94% (16/17)  
(95% IC=71%-100%) 

N/A (0/0) N/A (0/0) 

60 anos e 
mais 

100% (1/1)  
(95% IC=17%-100%) 

89% (16/18)  
(95% IC=66%-98%) 

N/A (0/0) 
100% (1/1)  

(95% IC=17%-100%) 
N/A (0/0) N/A (0/0) 
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Estudos de reprodutibilidade 
A reprodutibilidade do Sofia Influenza A+B FIA com o Sofia foi avaliada em três laboratórios diferentes, um dos 
quais a Quidel. Dois operadores diferentes em cada local testaram uma série de amostras artificiais 
codificadas, preparadas numa matriz clínica negativa, desde amostras estreptocócicas de Grupo A com um 
valor baixo negativo a amostras de influenza A e influenza B com um valor positivo moderado. Os testes foram 
efetuados em 5 dias diferentes, ao longo de um período de aproximadamente 2 semanas. A concordância 
entre laboratórios (Tabela 7) para amostras negativas foi de 94%-100% e 98%-100% para amostras positivas.  
 

Tabela 7 
Acordo entre laboratórios para o estudo de reprodutibilidade de Influenza A+B para Sofia 

Laboratório 
Neg  

(sem vírus) 

Gripe A  
Neg alto 

(C5) 

Gripe A  
Pos baixo 

(C95) 

Gripe A  
Pos mod 

(C3X) 

Gripe B  
Neg alto  

(C5) 

Gripe B  
Pos baixo 

(C95) 

Gripe B  
Pos mod 

(C3X) 

1 30/30 29/30 30/30 30/30 28/30 29/30 30/30 

2 30/30 29/30 30/30 30/30 30/30 29/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 30/30 27/30 30/30 30/30 

Total 90/90 88/90 90/90 90/90 85/90 88/90 90/90 

% do acordo 
global com o 

resultado 
previsto 
(95% IC) 

100% 
(95%-100%) 

98% 
(92%-100%) 

100% 
(95%-100%) 

100% 
(95%-100%) 

94% 
(87%-98%) 

98% 
(92%-100%) 

100% 
(95%-100%) 

 

Limite de Deteção 
O limite de deteção (LD) do Sofia Influenza A+B FIA com o Sofia foi determinado através da utilização de um 
total de sete (7) estirpes de vírus de influenza humanos, dois (2) vírus de influenza A e dois (2) vírus de 
influenza B para os espécimes diretos, e dois (2) vírus de influenza A e dois (2) vírus de influenza B para os 
espécimes eluídos em meio de transporte viral (Tabela 8). 
 

Tabela 8 
Limite de deteção com isolados humanos de influenza A e B 

Estirpe viral 
Tipo 
viral 

Subtipo 
Nível mínimo detetável 

(DICT50/ml) 

A/California/07/2009 A 2009 H1N1 202 

A/Hong Kong/8/68 A H3N2 105 

B/Allen/45 B  40 

B/ Malaysia /2506/04 B  24 

Espécimes em meio de transporte 

Estirpe viral 
Tipo 
viral Subtipo 

Nível mínimo detetável 
(DICT50/ml) 

A/ New Jersey /8/76 A H1N1 
M5 2460 

UTM 1645 
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Estirpe viral 
Tipo 
viral 

Subtipo 
Nível mínimo detetável 

(DICT50/ml) 

A/Port Chalmers/1/73 A H3N2 
M5 1482 

UTM 1446 

B/Allen/45 B  
M5 5 

UTM 4,6 

B/ Florida/07/2004 B  
M5 40 

UTM 35 

Os níveis de DICT50 foram determinados pelo método Reed-Muench ou por Rowe ELISA. 

 
Reatividade analítica 
A reatividade analítica foi demonstrada pelo Sofia Influenza A+B FIA com o Sofia utilizando um total de 30 
estirpes de vírus de influenza humanos composto por 21 vírus de Influenza A e 9 de influenza B (Tabela 9). 
 

Tabela 9 
Reatividade analítica com estirpes humanas isoladas de influenza A e B 

Estirpe viral 
Tipo 
viral Subtipo 

Nível mínimo 
detetável 

(DICT50/ml) Estirpe viral 
Tipo 
viral Subtipo 

Nível mínimo 
detetável 

(DICT50/ml) 

A/Fort Monmouth/1/47 A H1N1 50 A/Wisconsin/67/05 A H3N2 20 

A/Nova Caledónia/20/1999 A H1N1 200 A2/Aichi/2/68 A H3N2 1.25 

A/Nova Jérsei/8/76 A H1N1 500 A/Anhui/01/2005 A H5N1 5 

A/NWS/33 A H1N1 0.63 A/GWT/LA/169GW/88 A H10N7 20 

A/Porto Rico/8/34 A H1N1 100 A/Cagarra/ 
Austrália2576/79 

A H15N9 10 

A/Ilhas Salomão/3/06 A H1N1 0.31 

A/Taiwan/42/06 A H1N1 200 B/Brisbane/60/2008 B  10 

A/WI/629-9/2008 A H1N1 200 B/Florida/04/2006 B  250 

A1/Denver/1/57 A H1N1 20 B/Florida/07/2004 B  500 

Influenza/México/4108/2009 A 2009 H1N1 200 B/GL/1739/54 B  2000 

A/WI/629(D02312)/2009 A 2009 H1N1 50 B/Hong Kong/5/72 B  20 

A/WI/629(D02473)/2009 A 2009 H1N1 25 B/Lee/40 B  5 

A/Port Chalmers/1/73 A H3N2 1000 B/Maryland/1/59 B  50 

A/Victoria/3/75 A H3N2 200 B/Ohio/1/2005 B  50 

A/WI/629-2/2008 A H3N2 20 B/Taiwan/2/62 B  50 

A/Anhui/1/2013* A H7N9 
3,95 x 106 

(DIE50/ml) 
    

DICT50/ml = dose infeciosa para 50% da cultura de tecidos. DIE50/ml = dose infeciosa para 50% dos óvulos. Os níveis de DICT50 e DIE50 foram 
determinados pelo método de Reed-Muench. 

 
*Embora este teste tenha mostrado a deteção do vírus H7N9 cultivado a partir de uma amostra positiva do sistema respiratório humano, não foram 
estabelecidas as características de desempenho deste dispositivo com amostras clínicas positivas para o vírus de influenza H7N9. O Sofia Influenza 
A+B FIA  consegue distinguir entre vírus de influenza A e B, mas não é possível diferenciar subtipos de influenza. 

 

A reatividade analítica foi avaliada posteriormente utilizando um total de 12 vírus de influenza influenza A isolados de aves. O 
Sofia Influenza A+B FI  detetou todas as estirpes examinadas (Tabela 10). 
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Tabela 10 
Reatividade analítica com diferentes estirpes isoladas da Influenza A aviária 

Estirpe viral* 
Tipo 
viral 

 
Subtipo 

Nível mínimo 
detetável 

(DICT50/mL) 

A/Pato-real/NY6750/78 A H2N2 100 

A/Pato-real/OH/338/86 A H4N8 50 

A/Pato-real/WI/34/75 A H5N2 100 

A/Galinha/CA/431/00 A H6N2 50 

A/Galinha/NJ/15086-3/94 A H7N3 5 

A/Pato-d'asa-azul/LA/B174/86 A H8N4 10 

A/Galinha/NJ/122210/97 A H9N2 10 

A/Galinha/NJ/15906-9/96 A H11N9 50 

A/Pato/LA/188D/87 A H12N5 50 

A/Gaivota/MD/704/77 A H13N6 0.625 

A/Pato-
real/GurjevRússia/262/82 

A H14N5 20 

A/Ave limícola/DE/172/2006 A H16N3 2 

*As características de desempenho para subtipos do vírus da influenza A que surgem como patogéneos 
humanos não foram estabelecidas. 

 

Especificidade analítica 
Reatividade cruzada 
O Sofia Influenza A+B FIA com o Sofia foi avaliado com um total de 18 micro-organismos bacterianos e fúngicos 
e 16 isolados virais que não a influenza. Os isolados bacterianos e fúngicos foram avaliados numa 
concentração de 2x106 ufc/ml. Os isolados virais foram avaliados numa concentração de 2x105 DICT50/ml. 
Nenhum dos organismos ou vírus não influenza apresentados a seguir na Tabela 11 demonstrou qualquer sinal 
de reatividade cruzada no ensaio. O fluxo da amostra e o aspeto da linha de controlo também não foram 
afetados. 
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Tabela 11  

Especificidade analítica e reatividade cruzada 

Organismo/Vírus não influenza Concentração* 
Resultado da 

gripe A 
Resultado da 

gripe B 

Bordetella pertussis 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Canidida albicans 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Chlamydia trachomatis 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Corynebacterium diphtheriae 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Escherichia coli 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Haemophilus influenzae 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Lactobacillus plantarum 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Legionella pneumophila 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Moraxella catarrhalis 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Mycobacterium tuberculosis (avirulento) 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Mycoplasma pneumoniae 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Neisseria meningitides 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Neisseria subflava 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Pseudomonas aeruginosa 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Staphylococcus epidermidis 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Streptococcus pneumoniae 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Streptococcus pyogenes 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Streptococcus salivarius 2x106 cfu/ml Negativo Negativo 

Adenovírus Tipo 1 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Adenovírus Tipo 7 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Coronavírus humano (OC43) 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Coronavírus humano (229E) 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Vírus de Coxsackie humano 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Citomegalovírus 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Vírus de Epstein-Barr 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Parainfluenza humano de tipo 1 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Parainfluenza humano de tipo 2 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Parainfluenza humano de tipo 3 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Sarampo 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Metapneumovírus humano 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Vírus da papeira 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Vírus sincicial respiratório de tipo A 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Vírus sincicial respiratório de tipo B 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

Rhinovírus tipo 1B 2x105 DICT50/ml Negativo Negativo 

*Os níveis de bactérias foram determinados através da diluição limitadora, cultura bacteriana e contagem de colónias para 
dar ufc/ml. As concentrações de vírus foram determinadas através de métodos de virologia padrão, Reed-Muench. 
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Substâncias interferentes 
O sangue total, mucina e vários produtos não sujeitos a receita médica e químicos comuns foram avaliados e 
não interferiram com o Sofia Influenza A+B FIA e o Sofia nos níveis testados  
(Tabela 12). 

Tabela 12 
Substâncias não interferentes 

Substância Concentração 

Sangue total 4% 

Mucina 0,5% 

Ricola (Mentol) 1,5 mg/ml 

Sucrets (Diclonina/Mentol) 1,5 mg/ml 

Chloraseptic (Mentol/Benzocaína) 1,5 mg/ml 

Naso GEL (NeilMed) 5% fração volumétrica 

CVS Nasal Drops (Fenilefrina) 15% fração volumétrica 

Afrin (Oximetazolina) 15% fração volumétrica 

CVS Nasal Spray (Cromoglicato) 15% fração volumétrica 

Nasal Gel (Oximetazolina) 10% fração volumétrica 

Zicam 5% fração volumétrica 

Homeopathic (Alcalol) Diluição 1:10 

Fisherman’s Friend 1,5 mg/ml 

Spray de fenol para dores de garganta 15% fração volumétrica 

Tobramicina 4 μg/ml 

Mupirocina 10 mg/ml 

Propionato de fluticasona 5% fração volumétrica 

Tamiflu (Fosfato de oseltamivir) 5 mg/ml 

 
Estudos de renúncia CLIA 
Como parte de um estudo prospetivo mais amplo descrito na secção Características de desempenho anteriormente 
apresentada, a exatidão do Sofia Influenza A+B FIA com o Sofia, quando utilizado por operadores inexperientes, foi 
comparada com os resultados obtidos por cultura de células virais. O estudo foi realizado em onze (11) locais 
renunciados CLIA com trinta e quatro (34) operadores inexperientes que representavam as definições renunciadas 
CLIA. O estudo incluiu 1.973 participantes: quinhentos e oitenta e cinco (585) participantes forneceram dois 
esfregaços nasais, setecentos e vinte e sete (727) forneceram esfregaços nasofaríngeos e seiscentos e sessenta e 
um (661) forneceram uma amostra obtida através de aspiração/lavagem nasofaríngea. Foram excluídos dezassete 
(17) participantes devido a resultados inválidos do Sofia Influenza A+B FIA. A taxa inválida foi de 0,9% (17/21973) 
com 95% IC: 0,5% a 1,4%. 
 
Um total de 1.956 amostras clínicas obteve resultados válidos quando testadas no Sofia Influenza A+B FIA. 
Estes resultados são incluídos nas Tabelas 13 e 14. 
 
A sensibilidade e especificidade do Sofia Influenza A+B FIA, quando comparadas com a cultura viral (o método 
de comparação), são apresentadas a seguir, nas Tabelas 13 e 14. 
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Tabela 13 
Sofia Influenza A+B FIA em relação a cultura  

(esfregaços nasais/nasofaríngeos) 
TIPO A   TIPO B 

 Cultura Sens = 219/235 = 93%    Cultura Sens = 188/209 = 90% 

 Pos Neg  (95% IC 89%-96%)    Pos Neg  (95% IC 85%-93%) 

Sofia Pos 219 58 Espec = 1014/1072 = 95%   Sofia Pos 188 40 Espec = 1058/1098 = 96% 

Sofia Neg 16 1014  (95% IC 93%-96%)   Sofia Neg 21 1058  (95% IC 95%-97%) 

            
 

Tabela 14 
Sofia Influenza A+B FIA em relação a cultura  

(aspiração/lavagem nasofaríngea) 
TIPO A   TIPO B 

 Cultura Sens = 68/36 = 99%    Cultura Sens = 46/52 = 88% 

 Pos Neg  (95% IC 91%-100%)    Pos Neg  (95% IC 77%-95%) 

Sofia Pos 68 26 Espec = 554/580 = 96%   Sofia Pos 46 22 Espec = 575/597 = 96% 

Sofia Neg 1 554  (95% IC 93%-97%)   Sofia Neg 6 575  (95% IC 94%-98%) 

            
 

Foram realizados dois estudos para demonstrar que os utilizadores inexperientes podiam realizar o teste de forma 
consistente e exata utilizando amostras pouco reativas. Cada estudo era composto por três (3) locais renunciados 
CLIA diferentes onde o Sofia Influenza A+B FIA com o Sofia foi avaliado através de painéis de amostras simuladas 
codificados aleatoriamente, incluindo uma (1) positiva fraca (C95—uma concentração no limite do ensaio) e uma (1) 
negativa fraca (C5—uma concentração imediatamente abaixo do limite do ensaio) para influenza A e influenza B. 
Dois (2) ou mais operadores em cada local (no total, 15 operadores) testaram o painel em cada um dos 10 dias, ao 
longo de um período de aproximadamente 2 semanas.  
 

O Estudo A avaliou amostras obtidas por esfregaço e o desempenho é apresentado na Tabela 15. O Estudo B 
avaliou amostras líquidas. O Estudo B foi concebido para fornecer amostras artificiais aos operadores inexperientes, 
as quais eram compostas por uma mistura de amostras líquidas e obtidas por esfregaço. O Estudo B teve como 
finalidade demonstrar a capacidade de um operador para escolher o procedimento correto em função de cada tipo 
de amostra. A Tabela 18 apresenta os resultados obtidos com as amostras líquidas no Estudo B. 
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Tabela 15 
Desempenho do Sofia Influenza A+B FIA próximo do limite—Estudo A  

Nível da amostra 

Utilizadores inexperientes  

Percentagem de 
concordância com 

resultados previstos* 

Intervalo de confiança de 
95%  

Gripe A  
Negativa fraca (C5) 

87% (52/60) 76%-93% 

Gripe A  
Positiva fraca (C95) 

92% (55/60) 82%-97% 

Gripe B  
Negativa fraca (C5) 

87% (52/60) 76%-93% 

Gripe B  
Positiva fraca (C95) 

92% (55/60) 82%-97% 

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

 
Tabela 16 

Desempenho do Sofia Influenza A+B FIA próximo do limite—Estudo B  

Nível da amostra 

Utilizadores inexperientes 

Percentagem de 
concordância com 

resultados previstos* 

Intervalo de confiança de 
95% 

Gripe A  
Negativa fraca (C5) 

95% (57/60) 86%-99% 

Gripe A  
Positiva fraca (C95) 

97% (58/60) 88%->99% 

Gripe B  
Negativa fraca (C5) 

80% (48/60) 68%-88% 

Gripe B  
Positiva fraca (C95) 

97% (58/60) 88%->99% 

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

 
Em apoio à renúncia CLIA, foi realizado um estudo de reatividade adicional num laboratório independente para 
demonstrar a reatividade do Sofia Influenza A+B FIA com um grande número de estirpes contemporâneas dos 
vírus da influenza A e influenza B. O Sofia Influenza A+B FIA produziu resultados positivos com todos os 18 
vírus da influenza A e os 7 vírus da influenza B incluídos no painel de teste em cargas virais aceitáveis. 
 
Foram realizados estudos de flexibilidade analítica utilizando a análise de risco como orientação. Os estudos 
demonstraram que o teste não é sensível a stress de condições ambientais e potenciais erros do utilizador. 
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Desempenho do Sofia Influenza A+B FIA 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 Sofia Influenza A+B FIA. 
 

Comparação de métodos 
O desempenho do Sofia Influenza A+B FIA quando utilizado com o Sofia vs. o Sofia 2 foi comparado utilizando um 
painel de 250 amostras clínicas. Este estudo no terreno foi realizado em 3 centros laboratoriais do utilizador 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). Neste estudo foram utilizados um total de 15 Sofia e de 14 
Sofia 2.  Cem (100) amostras positivas para influenza A, 50 amostras positivas para influenza B e 100 amostras 
negativas para influenza foram incorporadas nos painéis. 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 250 amostras por local, resultando num total de 749 resultados nos três locais de teste (um 
resultado do teste de um espécime não foi recuperável). 
 
Os resultados da comparação Sofia vs. Sofia 2 são apresentados a seguir na Tabela 17. A percentagem de 
concordância de positivos para influenza A foi de 98% e a percentagem de concordância de negativos foi de 
97%. A percentagem de concordância de positivos para influenza B foi de 98% e a percentagem de 
concordância de negativos foi de 99%. 
 

Tabela 17 
Comparação de métodos de Sofia Influenza A+B - Sofia vs. Sofia 2 

TIPO A TIPO B 

 
Sofia 

 

 
Sofia 

 
 Pos. Neg. Pos. Neg. 

Sofia 2 Pos. 304 15** 

% de 
concordância 
de positivos/ 
(IC de 95%) 

304/311 = 98%  
(95,4%-98,9%) 

Sofia 2 Pos. 154 5** 

% de 
concordância 
de positivos/ 
(IC de 95%) 

154/157 = 98% 
(94,5%-99,4%) 

Sofia 2 
Neg. 

7* 423 

% de 
concordância 
de negativos/ 

(IC de 95%) 

423/438 = 97%  
(94,4%-97,9%) 

Sofia 2 
Neg. 

3* 587 

% de 
concordância 
de negativos/ 

(IC de 95%) 

587/592 = 99% 
(98,1%-99,6%) 

Total: 311 438 Total: 157 592 

*Verificaram-se 7 resultados discordantes Sofia 2 negativo/Sofia positivo 
para influenza A, os quais incluíam 1 amostra positiva fraca (C95), sendo 
as restantes amostras altamente negativas (C5). 

*Verificaram-se 3 resultados discordantes Sofia 2 negativo/Sofia positivo 
para influenza B, os quais incluíam todas as amostras altamente 
negativas (C5). 

**Verificaram-se 15 resultados discordantes Sofia 2 positivo/Sofia 
negativo para influenza A, os quais incluíam 3 amostras positivas fracas 
(C95), sendo as restantes amostras altamente negativas (C5). 

**Verificaram-se 5 resultados discordantes Sofia 2 positivo/Sofia 
negativo para influenza B, os quais incluíam todas as amostras altamente 
negativas (C5).  

 

Reprodutibilidade 

Foi realizado um estudo de reprodutibilidade com o Sofia Influenza A+B FIA e Sofia 2 em três laboratórios 
diferentes, sendo um deles o da Quidel. Dois a três operadores diferentes em cada local testaram uma série de 
amostras artificiais codificadas, preparadas em matriz clínica negativa, variando de negativas a 
moderadamente positivas para influenza A e influenza B. O ensaio ocorreu em 5 dias diferentes distribuídos ao 
longo de cerca de 1 semana. Neste estudo foram utilizados um total de 10 Sofia 2. A concordância 
interlaboratórios (Tabela 18) para o Sofia Influenza A+B FIA com o Sofia 2 para todas as amostras variou de 
98,9% a 100%.  
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Tabela 18 
Estudo de reprodutibilidade do Sofia Influenza A+B FIA (com o Sofia 2) 

Concordância interlaboratórios 

Local 
Negativo para 
influenza A+B 

(C0) 

Positivo fraco 
para influenza 

A (C95) 

Moderadam
ente 

positivo 
para 

influenza A 
(2-3 x LD) 

Positivo fraco 
para influenza 

B (C95) 

Moderadamente 
positivo para 
influenza B  
(2-3 x LD) 

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

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

3 29*/30 30/30 30/30 30/30 29*/30 

Total 89/90 90/90 90/90 90/90 89/90 

% de concordância 
geral 

(IC de 95%) 

98,9% 
(93,9-99,8%) 

100% 
(95,9-100%) 

100% 
(95,9-100%) 

100% 
(95,9-100%) 

98,9% 
(93,9-99,8%) 

*Aparentemente, o resultado discordante para C0  e as amostras 2-3 x LD decorreu de uma 
mistura no local, dado as amostras terem sido testadas no mesmo dia e pelo mesmo operador.  

 

Limite de deteção 

Foi realizado um estudo do limite de deteção (LD) com o Sofia Influenza A+B FIA com o Sofia e o Sofia 2 em 
paralelo, utilizando um total de quatro (4) estirpes de vírus de influenza humanos, dois (2) vírus de influenza A 
e dois (2) vírus de influenza B para espécimes diretos (Tabela 19). 

 
Tabela 19 

Limite de deteção com isolados humanos de influenza A e B 

Estirpe viral 
Tipo viral 

Subtipo Plataforma 
Nível mínimo detetável 

(DICT50/ml)** 

A/California/07/2009* A 2009 H1N1 
Sofia 5,48 

Sofia 2 9,79 

A/Hong Kong/8/68* A H3N2 
Sofia 1,80 

Sofia 2 2,19 

B/Allen/45* B  
Sofia 113 

Sofia 2 82,3 

B/ Malaysia /2506/04* B  
Sofia 8,37 

Sofia 2 8,37 
* Os níveis de DICT50 foram determinados pelo método Reed-Muench ou por Rowe ELISA. 
** Foram utilizadas novas preparações das estirpes virais tendo em conta a diferença em termos dos resultados 

DICT50 relativamente ao estudo original do LD do Sofia. 

 

Estudo com dispensa CLIA 
Foi realizado um estudo para demonstrar que utilizadores previstos sem formação podem realizar o teste de 
forma consistente e com precisão, utilizando amostras reativas fracas, com o Sofia Influenza A+B FIA e o Sofia 
2. O estudo consistiu de três (3) diferentes locais com dispensa CLIA onde o Sofia Influenza A+B FIA 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 influenza A e B. Três (3) ou mais operadores em cada local (10 
operadores no total) testaram o painel em cada um de 10 dias, distribuídos ao longo de cerca de 2 semanas 
(Tabela 20).  
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Tabela 20 

Desempenho do Sofia Influenza A+B FIA próximo do limite - com o Sofia 2 

Nível da amostra 

Utilizadores previstos sem formação 

Percentagem de 
concordância com os 

resultados esperados* 

Intervalo de confiança de 
95% 

Influenza A,  
positiva (C95) 

98,6% (71/72) 92,5 - 99,8% 

Influenza B,  
positiva fraca (C95) 

98,6% (71/72) 92,5 - 99,8% 

Negativa (C0) 100% (72/72) 94,9 - 100% 

 
ASSISTÊNCIA 
Se tiver alguma dúvida sobre o uso deste produto ou para comunicar um problema com o mesmo, entre em 
contacto com o Suporte Técnico da Quidel em 1.800.874.1517 (nos EUA) ou technicalsupport@quidel.com. Se 
estiver fora dos EUA, podem ser obtidas mais informações junto do seu distribuidor ou diretamente na Quidel 
através de um dos números listados abaixo. Consulte quidel.com para ver mais opções de Suporte.  

País Telefone Endereço de e-mail 

Europa, Médio Oriente e África 
+353 (91) 412 474 (principal) 

1800 200441 (gratuito) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Áustria +43 316 231239 

Bélgica +32 (2) 793 0180 

França 0 (805) 371674 

Alemanha +49 (0) 7154 1593912 

Países Baixos 0 800 0224198 

Suíça 0 800 554864 

Reino Unido 0 800 3688248 

Irlanda +353 (91) 412 474 

Itália +39 (800) 620 549 

América do Norte, Ásia-Pacífico, América 

Latina 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canadá 
437.266.1704 (principal) 

888.415.8764 (gratuito) 

technicalsupport@quidel.com 

China 
0400 920 9366 ou 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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GLOSSÁRIO 

  

 

 

Número de catálogo 
 

Marca CE de conformidade 

  

 

 

Representante autorizado na 
Comunidade Europeia 

 Número do lote 

 

   

Prazo de validade  Fabricante 

   

Limitação de temperatura  Consulte as instruções de utilização 

 

   

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro  Conteúdo suficiente para <n> testes 

 

   

Controlo positivo  Controlo negativo 

 


