Para utilização com o Sofia e Sofia 2
Complexidade CLIA: Isento
Para utilização em diagnóstico In Vitro.

USO PRETENDIDO
O Sofia Strep A+ FIA deteta antígenos estreptocócicos do Grupo A de esfregaços da garganta de doentes com
sinais e sintomas de faringite, tais como dor de garganta. Todos os testes negativos devem ser confirmados por
meio de cultura bacteriana ou por um ensaio molecular aprovado pela FDA visto que resultados negativos não
excluem infeção por Streptococcus do Grupo A e não devem ser utilizados isoladamente como base para o
tratamento. O teste destina-se a uso profissional e laboratorial como auxiliar no diagnóstico de infeções por
Streptococcus do Grupo A.
O Sofia Strep A+ FIA pode ser utilizado com o Sofia ou o Sofia 2.

RESUMO E EXPLICAÇÃO
Os estreptococos do Grupo A são uma das principais causas de infeções agudas do trato respiratório superior.
Foi demonstrado que um diagnóstico e tratamento precoce da faringite causada por Streptococcus do grupo A
reduzem a gravidade dos sintomas e complicações graves como febre reumática e glomerulonefrite.1, 2 As
principais formas de identificar espécies de Streptococcus do Grupo A envolvem culturas ou procedimentos
imunológicos e/ou moleculares. Os procedimentos convencionais para identificação de Streptococcus do
Grupo A de esfregaços de garganta envolvem a cultura, isolamento e posterior identificação de agentes
patogénicos viáveis das 24 às 48 horas, ou mais, para obter resultados.3,4 Os testes de deteção rápida de
antígenos, como o Sofia Strep A+ FIA, estão entre os métodos auxiliares de diagnóstico mais frequentemente
empregues para Streptococcus do Grupo A, devido ao seu tempo rápido de resposta e facilidade de utilização.
Recentemente, foram disponibilizados vários métodos de diagnóstico in vitro que empregam tecnologias
moleculares de amplificação de ácidos nucleicos. Estas permitem a identificação de Streptococcus do Grupo A
com elevada exatidão em significativamente menos de 24 horas.

PRINCÍPIO DO TESTE
O Sofia Strep A+ FIA emprega tecnologia de imunofluorescência, que é utilizada com o Sofia ou o Sofia 2 para
detetar antígenos de Streptococcus do Grupo A.
O Sofia Strep A+ FIA envolve a extração de componentes antigénicos de bactérias Streptococcus do Grupo A
(SGA). A amostra de esfregaço do doente é colocada num Tubo de Reagente contendo Solução Reagente, onde
são extraídos os antígenos bacterianos, tornando-os mais acessíveis aos anticorpos específicos. É colocada
uma alíquota da amostra extraída no poço da amostra da Cassete de Teste. A amostra migra desde o poço da
amostra através de uma tira de teste contendo vários ambientes químicos únicos. Se os antígenos de
Streptococcus do grupo A estiverem presentes, estes ligar-se-ão a anticorpos associados a micropartículas
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fluorescentes que migram através da tira de teste. As micropartículas fluorescentes que contêm antígenos
ligados serão capturadas pelos anticorpos em local definido na tira de teste, onde são detetadas pelo Sofia ou
o Sofia 2. Se os antígenos não estiverem presentes, as micropartículas fluorescentes não serão aprisionadas
pelos anticorpos de captura nem detetadas pelo Sofia ou pelo Sofia 2.
Dependendo da escolha do utilizador, a Cassete de Teste é colocada dentro do Sofia ou do Sofia 2 para
revelação cronometrada automaticamente (Modo AUTOMÁTICO) ou colocada na bancada ou numa superfície
para revelação cronometrada manualmente e depois colocada no Sofia ou no Sofia 2 para digitalização (Modo
LEITURA IMEDIATA).
O Sofia ou o Sofia 2 digitaliza, mede e interpreta o sinal de imunofluorescência usando algoritmos específicos
do método. O Sofia ou o Sofia 2 apresentará os resultados do teste (positivo, negativo ou inválido) no ecrã.

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS
Kit de 25 testes:
 Cassetes de teste embaladas individualmente (25): Anticorpos policlonais de coelho contra Streptococcus











do Grupo A
Tubos de Reagente (25)
Frascos com Solução Reagente (25): Ampola de vidro com nitrito de sódio 4 M e ácido clorídrico 0,4 N
Zaragatoas estéreis com ponta em rayon para a garganta (25)
Pipetas de volume fixo transparentes, 120 μL(25)
Zaragatoa para controlo positivo (1): A zaragatoa está revestida com Streptococcus do Grupo A inativados
pelo calor e não infeciosos
Zaragatoa para controlo negativo (1): A zaragatoa está revestida com Streptococcus do Grupo C inativados
pelo calor e não infeciosos
Folheto Informativo (1)
Instruções de Referência Rápida (1)
Cartão de CQ (fornecido na caixa do kit)
Papel de impressora (1)

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS NO KIT





Cronómetro ou relógio
Sofia ou Sofia 2
Cassete de Calibração (fornecida com o Pacote de Instalação do analisador Sofia ou Sofia 2)
Zaragatoa/sistema de transporte para cultura ou método molecular aprovado pela FDA

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





doentes e do conteúdo usado do kit.5
Recomenda-se o uso de luvas de nitrilo ou látex (ou equivalente) para manusear as amostras dos doentes.5
Não reutilize quaisquer Cassetes de Teste, Tubos de Reagente, Pipetas de volume fixo, soluções ou
zaragatoas de controlo usadas.
A Cassete de Calibração deve ser conservada entre utilizações selada dentro da bolsa de armazenamento
fornecida.
Para obter resultados precisos, devem ser seguidas as instruções do Folheto Informativo.
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 A inadequada ou inapropriada recolha, armazenamento e transporte de amostras poderá originar
resultados falsos.

 Os procedimentos de recolha e manuseamento de amostras exigem formação e orientação específicas.
 Use as zaragatoas com ponta em rayon, fornecidas com este kit, para recolher as amostras da garganta.


















Não use zaragatoas de alginato de cálcio, com pontas em algodão ou com hastes de madeira.
O utilizador nunca deve abrir a bolsa de papel de alumínio da Cassete de Teste, expondo-a ao ambiente,
até a cassete de teste estar pronta para uso imediato.
Deite fora e não use qualquer Cassete de Teste ou material danificado.
A Solução Reagente contém uma solução ácida. Se a solução entrar em contacto com a pele ou os olhos,
lave abundantemente com água.
O frasco com Solução Reagente contém vidro; quebre com cuidado e aperte apenas uma vez para quebrar
a ampola.
Se o frasco com Solução Reagente não tiver a ampola de vidro, se a solução se apresentar de cor verde
antes de quebrar a ampola, ou se a solução não se tornar verde após quebrar o vidro e a agitar, deite fora
e use outro frasco com Solução Reagente.
Não deite amostras do Tubo de Reagente para o poço da amostra da Cassete de Teste. Use as pipetas de
volume fixo transparentes de 120 μL fornecidas para adicionar a amostra à Cassete de Teste.
Se utilizar o Modo AUTOMÁTICO, NÃO permita que a Cassete de Teste seja revelada na bancada ou numa
superfície antes de a colocar no Sofia ou Sofia 2.
Se utilizar o Modo LEITURA IMEDIATA, permita que a Cassete de Teste seja revelada durante 5 minutos
completos ANTES de a colocar no Sofia ou Sofia 2.
Não escreva sobre o código de barras ou no topo da Cassete de Teste. Estes são usados pelo Sofia ou Sofia 2
para identificar o tipo de teste a ser executado e a data de validade da Cassete de Teste.
Não tente examinar uma Cassete de Teste mais do que uma vez. O código de barras na Cassete de Teste
contém um identificador único que impedirá o analisador Sofia ou Sofia 2 de realizar uma segunda leitura
numa Cassete de Teste anteriormente examinada. Será exibida uma mensagem de erro se uma Cassete de
Teste for examinada mais do que uma vez no mesmo analisador Sofia ou Sofia 2.
Uma vez que o reagente de deteção é um composto fluorescente, não se formarão resultados visíveis na
tira-teste. Tem de se usar o analisador Sofia ou Sofia 2 para a interpretação dos resultados.
Os testes devem ser realizados num local com ventilação adequada.
Elimine recipientes e conteúdos não usados de acordo com os requisitos federais, estatais e locais.
Use roupa de proteção, luvas e proteção ocular/facial adequada quando manusear o conteúdo deste kit.
Lave bem as mãos após o manuseamento.
Para obter informações adicionais sobre os símbolos de perigo, segurança, o manuseamento e a
eliminação dos componentes contidos neste kit, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) disponível
em quidel.com.

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

CONTROLO DE QUALIDADE
Há três tipos de Controlo de Qualidade para o analisador Sofia ou Sofia 2 e para a Cassete de Teste:
Procedimento de Verificação da Calibração do analisador Sofia, Funções de Controlo de Procedimentos
Integradas e Controlos Externos.
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Procedimento de Verificação da Calibração do analisador 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 facilmente
ajustado para lembrar o utilizador de efetuar o Procedimento de Verificação da Calibração.
O Procedimento de Verificação da Calibração é uma função necessária que verifica os sistemas óticos e de
cálculo do analisador Sofia usando uma Cassete de Calibração específica. Esta Cassete de Calibração é
fornecida com o Pacote de Instalação do analisador Sofia. Consulte o Manual de Utilizador do Sofia para obter
informações pormenorizadas relativas ao Procedimento de Verificação da Calibração.
Importante: Certifique-se de que a Cassete de Calibração é armazenada entre utilizações dentro da bolsa de
armazenamento fornecida a fim de a proteger da exposição à luz.
1. Para verificar a calibração do analisador Sofia, selecione
«Calibração» a partir do Menu principal.

2. Seguindo as instruções, insira a Cassete de Calibração no
analisador Sofia e feche a gaveta. O analisador Sofia realiza
a Verificação de Calibração automaticamente num período
de dois minutos, sem necessidade de qualquer introdução
de dados por parte do utilizador.

O analisador Sofia indica quando a Verificação de Calibração está concluída. Selecione OK para voltar ao Menu
principal.
NOTA: Se não passar na Verificação de Calibração, notifique o supervisor no local ou o Suporte Técnico da
Quidel para assistência de segunda a sexta-feira das 07h00 às 17h00, horário do Pacífico, através do
800.874.1517 (nos EUA); 858.552.1100 (fora dos EUA); fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com
(Serviço de Apoio ao Cliente); technicalsupport@quidel.com (Suporte Técnico);ou entre em contacto com o
seu distribuidor local.
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Procedimento de Verificação da Calibração do analisador Sofia 2
O Procedimento de Verificação da Calibração deve ser realizado a cada 30 dias. O Sofia 2 pode ser ajustado
para lembrar o utilizador de efetuar o Procedimento de Verificação da Calibração.
O Procedimento de Verificação da Calibração é uma função necessária que verifica os sistemas óticos e de
cálculo do analisador Sofia 2 usando uma Cassete de Calibração específica. Esta Cassete de Calibração é
fornecida com o analisador Sofia 2. Consulte o Manual de Utilizador do Sofia 2 para obter informações
pormenorizadas relativas ao Procedimento de Verificação da Calibração.
Importante: Certifique-se de que a Cassete de Calibração é armazenada entre utilizações dentro da bolsa de
armazenamento fornecida a fim de a proteger da exposição à luz.

1. Para verificar a calibração do analisador Sofia 2,
selecione «Executar Calibração» a partir do
Menu principal.

2. Seguindo as instruções, introduza a Cassete de
Calibração no Sofia 2 e feche a gaveta. O Sofia 2
executa a Verificação da Calibração automaticamente
num período de um minuto, sem necessidade de
qualquer introdução de dados por parte do utilizador.
O analisador Sofia 2 indica quando a Verificação de Calibração
está concluída. Selecione
para voltar ao ecrã de Executar
Teste.

NOTA: Se não passar na Verificação de Calibração, notifique o supervisor no local ou o Suporte Técnico da
Quidel para assistência de segunda a sexta-feira das 07h00 às 17h00, Hora do Pacífico, através do
800.874.1517 (nos EUA); 858.552.1100 (fora dos EUA); fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com
(Serviço de Apoio ao Cliente); technicalsupport@quidel.com (Suporte Técnico);ou entre em contacto com o
seu distribuidor local.

Controlos de Procedimento Integrados
O Sofia Strep A+ FIA contém duas funções de controlo de procedimento integradas. A recomendação do
fabricante relativamente ao controlo diário é documentar os resultados destes controlos de procedimento
integrados para a primeira amostra testada em cada dia.
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Um controlo do procedimento de extração é feito mediante uma mudança de cor de transparente para verde
quando a Solução Reagente é misturada. A mudança de cor é uma indicação da integridade da Solução
Reagente e também uma indicação que o procedimento de extração foi realizado corretamente.
Sempre que é executado um teste no Sofia ou Sofia 2, os controlos de procedimento na Cassete de Teste são
interpretados pelo Sofia ou Sofia 2 e o resultado é apresentado no ecrã. Esta informação é automaticamente
registada no analisador Sofia ou Sofia 2 com cada resultado de teste.
Um resultado válido obtido a partir dos controlo de procedimento demonstra que a amostra extraída fluiu
corretamente e que a integridade funcional da Cassete de Teste foi mantida. O controlo de procedimento é
interpretado pelo analisador Sofia ou Sofia 2 após a Cassete de Teste ser revelada durante 5 minutos. Se a
amostra não tiver fluido corretamente, o analisador Sofia ou Sofia 2 irá indicar que o resultado é inválido. Se
isto ocorrer, reveja o procedimento e repita o teste com uma nova amostra do doente e uma nova cassete de
teste.

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

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

Controlo de Qualidade Externo
Os Controlos Externos podem também ser usados para demonstrar que os reagentes e o procedimento do
ensaio funcionam corretamente.
A Quidel recomenda que se realizem controlos positivos e negativos:

 um para cada operador não qualificado
 uma vez ou para cada nova remessa de kits—desde que cada lote diferente recebido na remessa seja
testado
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 conforme seja considerado adicionalmente necessário pelos seus procedimentos de controlo de
qualidade internos, e de acordo com os regulamentos locais, estatais e federais ou requisitos de
acreditação.
Para testar os Controlos Externos, o utilizador deve primeiro selecionar Executar CQ no Menu Principal. Então,
quando assim instruído, introduzir a ID do Utilizador e digitalizar o Cartão de CQ (localizado na caixa do kit).
Este cartão contém informação específica sobre o lote do kit, incluindo o número do lote e a data de validade.
O utilizador selecionará o modo pretendido (AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA) e, em seguida, realizará as
zaragatoas para Controlos Externos.
As zaragatoas para Controlo Positivo e Negativo externos são fornecidas no kit e devem ser testadas usando o
Procedimento de Teste incluído no Folheto Informativo ou nas Instruções de Referência Rápida. O Controlo
Positivo deve ser executado antes do Controlo Negativo. Após o teste dos Controlos Positivo e Negativo, os
resultados de cada um serão apresentados juntos como “Aprovado” ou “Reprovado” no Sofia ou como ou
no Sofia 2.
Não realize testes de doentes nem comunique resultados de testes de doentes se qualquer um dos resultados
dos testes de CQ falhar. Repita o teste ou entre em contacto com o Suporte Técnico da Quidel antes de testar
amostras de doentes.
Se falharem ambos os Controlos Positivo e Negativo, repita os testes com novos Controlos Positivo e Negativo
uma segunda vez. Se falhar apenas um único controlo, o utilizador tem a opção de repetir ambos os Controlos
Positivo e Negativo ou repetir apenas o controlo que falhou. O utilizador pode selecionar «Saltar» no ecrã do
analisador Sofia ou
no ecrã do Sofia 2 para saltar o teste de controlo no qual passou anteriormente. Os
resultados de CQ irão apresentar um teste de controlo não realizado como «desconhecido» no Sofia ou no
Sofia 2.
Poderão obter-se separadamente Controlos Externos adicionais, entrando em contacto com o Serviço de
Apoio ao Cliente através do 800.874.1517 (nos EUA) ou do 858.552.1100 (fora dos EUA).

COLHEITA DE AMOSTRAS
Use as zaragatoas com pontas em rayon, fornecidas com este kit, para recolher as amostras da garganta. Faça
a colheita de amostras da garganta segundo métodos clínicos padrão. Empurre a língua para baixo com um
espátula ou colher. Esfregue a zaragatoa nas amígdalas e na parte de trás da garganta. Consulte os
procedimentos de referência padrão como os métodos de colheita descritos por Facklam.6
Se for necessária uma cultura para confirmar os resultados negativos do teste Sofia Strep A+ FIA, ou os testes
de identificação do organismo e/ou testes de suscetibilidade antimicrobiana, colha dois espécimes de
esfregaço da garganta – um esfregaço para o teste com o Sofia Strep A+ FIA e um segundo esfregaço para a
cultura.
Se a confirmação dos resultados negativos do teste Sofia Strep A+ FIA for feita com um ensaio molecular
aprovado pela FDA, colha uma ou mais amostras da garganta usando um dispositivo de recolha e transporte
de espécimes compatível de forma a permitir que o teste seja executado conforme especificado pelo
fabricante do ensaio molecular.
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TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS
Recomenda-se que as amostras de esfregaços sejam processadas logo que possível após a colheita. Os
esfregaços podem ser mantidos em qualquer manga ou tubo de plástico limpo e seco até 24 horas à
temperatura ambiente (23 °C), ou até 48 horas no frigorífico (2 °C a 8 °C). Os meios de transporte e as
condições de armazenamento indicados a seguir foram testados e também são aceitáveis (Tabela 1):
Tabela 1
Meios de Transporte Recomendados
Condições de armazenamento
recomendadas
Meios de transporte

2 °C a 8 °C

Temperatura ambiente

BD BBL Esfregaço para Cultura com Meio Líquido de Stuart
(N.º 220099)

48 horas

48 horas

Os esfregaços adicionais para cultura devem ser transportados e armazenados sob condições que são
comprovadamente capazes de manter a viabilidade dos organismos. Siga as instruções do fabricante para o
dispositivo de colheita e transporte de amostras específico a ser utilizado.
Os esfregaços adicionais para testes moleculares devem ser transportados e armazenados sob as condições
recomendadas pelo fabricante do ensaio molecular.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Importante:
 Todas as amostras clínicas e os materiais de teste devem estar à temperatura ambiente antes de se
iniciar o teste.

 Não use a Solução Reagente se esta apresentar a cor verde antes de quebrar a ampola de vidro ou se
esta não se tornar verde após quebrar a ampola de vidro.

 Se utilizar o Modo AUTOMÁTICO, NÃO permita que a Cassete de Teste seja revelada na bancada ou
numa superfície antes de a colocar no Sofia ou Sofia 2.
 Se utilizar o Modo LEITURA IMEDIATA, permita que a Cassete de Teste seja revelada durante 5 minutos
completos ANTES de a colocar no Sofia ou Sofia 2.
 Prazo de validade: Verifique o prazo de validade na embalagem exterior antes de usar. Não utilize
nenhuma Cassete de Teste após a data de validade indicada no rótulo.
1. Verifique se o analisador Sofia ou Sofia 2 está configurado para o modo
pretendido: AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA Consulte a seção «Usar o
analisador Sofia e Sofia 2» para obter mais informações.

2. Pressione UMA VEZ para quebrar a ampola de vidro dentro do frasco com
Solução Reagente antes de executar o teste.
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3. Agite vigorosamente o frasco com Solução Reagente 5 vezes para misturar
as soluções. A solução deve tornar-se verde após se quebrar a ampola de
vidro.

4. Adicione o Reagente:
a) Dê toques ou agite o frasco com Solução Reagente de forma a que
todos os fluidos se encontrem no fundo.
b) Rode e remova a aba.
c) Despeje lentamente toda a a Solução Reagente no Tubo de Reagente
até ao Limite de Enchimento.

5. Adicione a amostra de esfregaço do doente ao Tubo de Reagente.
Misture vigorosamente as soluções mergulhando a zaragatoa 5 vezes,
com um movimento ascendente e descendente, no Tubo.

6. Deixe a zaragatoa no Tubo de Reagente por 1 minuto.

7. Misture vigorosamente a solução de novo, mergulhando a zaragatoa
5 vezes, com um movimento ascendente e descendente, no Tubo.
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8. Extraia a maior quantidade de líquido possível da zaragatoa apertando o
Tubo enquanto a zaragatoa é retirada com um movimento de torção
completo.
Elimine a zaragatoa de acordo com o seu protocolo de eliminação de
resíduos biológicos perigosos.

9. Encha a pipeta de volume fixo transparente de 120 μL fornecida com a amostra:
Para encher a pipeta de volume fixo com
a amostra:
a) Aperte FIRMEMENTE o bulbo superior
e coloque a ponta da pipeta dentro da
amostra.
b) Com a ponta da pipeta ainda na amostra,
alivie lentamente a pressão no bulbo
superior para encher a pipeta.

10. Aperte firmemente o bulbo superior para esvaziar o conteúdo da pipeta
de volume fixo no poço da amostra da Cassete de Teste. O líquido extra
remanescente no bulbo deve ser descartado.
NOTA: A pipeta de volume fixo foi concebida para recolher e dispensar a
quantidade correta de amostra do doente. Coloque a pipeta no recipiente
para resíduos biológicos perigosos.
NOTA: Não verta a amostra do Tubo de Reagente. Use a pipeta de volume
fixo transparente de 120 µL fornecida.

11. Prossiga imediatamente para a próxima secção, «Usar o analisador Sofia
e Sofia 2», para concluir o teste.
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USAR O ANALISADOR SOFIA E SOFIA 2
Modos AUTOMÁTICO/LEITURA IMEDIATA
Consulte o Manual do Utilizador do analisador Sofia ou Sofia 2 para obter instruções de funcionamento.
O analisador Sofia e Sofia 2 podem ser configurados para dois modos diferentes (AUTOMÁTICO e LEITURA
IMEDIATA). Os procedimentos para cada modo são descritos abaixo.

Modo AUTOMÁTICO
No modo AUTOMÁTICO, o utilizador insere imediatamente a Cassete de Teste no analisador Sofia ou Sofia 2. Em
seguida, passados 5 minutos, o utilizador volta para obter o resultado do teste. Neste modo, o analisador Sofia ou
Sofia 2 irá cronometrar automaticamente o tempo de revelação do teste antes de examinar e apresentar o resultado
do teste.

Modo LEITURA IMEDIATA
Criticamente importante: Deixe o teste a revelar durante 5 minutos COMPLETOS antes de a
colocar no analisador Sofia ou Sofia 2.
O utilizador deve primeiro colocar a Cassete de Teste na bancada ou numa superfície durante 5 minutos (fora
do analisador Sofia ou Sofia 2) e cronometrar manualmente este passo da revelação. Em seguida, o utilizador
introduz a Cassete de Teste no analisador Sofia ou Sofia 2. No modo LEITURA IMEDIATA, o analisador Sofia ou
Sofia 2 rá examinar e apresentar o resultado do teste dentro de 1 minuto. Nota: Os resultados permanecerão
estáveis durante um período adicional de 5 minutos após o tempo de revelação recomendado de 5 minutos.

Sugestões para Teste de Conjuntos de Amostras
De forma a facilitar o teste de conjuntos de amostras, o utilizador pode preparar um ou mais frascos com
Solução Reagente com antecedência. O utilizador pode quebrar a ampola dentro de cada frasco com Solução
Reagente, agitar para misturar as soluções e então armazenar os frascos com tampa na bancada à
temperatura ambiente durante até 12 horas, sem perda de atividade, antes de usar a(s) amostra(s) de
esfregaço.
Criticamente importante: O utilizador nunca deve abrir a bolsa de papel de alumínio da Cassete de Teste,
expondo-a ao ambiente, até a cassete estar pronta para uso imediato.

EXECUTAR O TESTE COM O SOFIA
1. Introduza a ID de utilizador usando o digitalizador de códigos de barras ou insira manualmente os dados
usando o teclado.
NOTA: Se por engano digitalizar o código de barras incorreto, use as teclas de setas no teclado do
analisador Sofia para selecionar o campo e simplesmente volte a digitalizar o código correto. O código de
barras anterior será substituído pelo código correto.
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2. Introduza a ID do doente ou o número do pedido usando o digitalizador de códigos de barras ou
insira manualmente os dados usado o teclado.

3. Pressione Iniciar o Teste e a gaveta do analisador Sofia abrirá automaticamente.

4.

Verifique que foi selecionado o modo de desenvolvimento correto, AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA.
Insira a Cassete de Teste preparada do doente na gaveta e feche-a com cuidado.
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5. O analisador Sofia iniciará automaticamente e apresentará o progresso conforme apresentado no
exemplo a seguir. No modo AUTOMÁTICO, os resultados do teste serão apresentados no ecrã dentro de,
aproximadamente, 5 minutos. No modo LEITURA IMEDIATA, os resultados do teste serão apresentados
no ecrã dentro de 1 minuto. Consulte a secção Interpretação de Resultados do analisador Sofia.

Por exemplo: Este ecrã indica que
faltam 4 minutos e 13 segundos para o
teste no modo AUTOMÁTICO. O
analisador Sofia irá ler e apresentar os
resultados após 5 minutos.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS DO ANALISADOR SOFIA
Quando o teste terminar, os resultados serão apresentados no ecrã do analisador Sofia. Os resultados podem
ser automaticamente impressos na impressora integrada se esta opção estiver selecionada. As Linhas do Teste,
que são fluorescentes, nunca serão visíveis a olho nu.
O ecrã do Sofia irá mostrar os resultados para o controlo de procedimento como sendo “válido” ou “inválido”,
e irá atribuir um resultado positivo ou negativo para Strep A. Se o controlo de procedimento for “inválido”,
faça de novo o teste com uma nova amostra do doente e uma nova Cassete de Teste.
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Resultados positivos:

Por exemplo: Este ecrã apresenta um
resultado positivo válido para Strep A.
NOTA: Um resultado positivo não exclui
coinfeções por outros agentes patogénicos.

Resultados negativos:

Por exemplo: Este ecrã apresenta um
resultado negativo válido para Strep A. Um
resultado negativo não exclui infeções por
Streptococcus do Grupo A. Os resultados
negativos com o Sofia Strep A+ FIA devem
ser confirmados por cultura ou por um
ensaio molecular aprovado pela FDA. para
Streptococcus do Grupo A.
Resultados inválidos:

Por exemplo: Este resultado mostra um
resultado inválido.
Resultado inválido: Se o teste for inválido,
deve ser realizado um novo teste com uma
nova amostra do doente e uma nova cassete
de teste.
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EXECUTAR TESTE COM O SOFIA 2
1. Introduza a ID de utilizador usando o digitalizador de códigos de barras integrado ou insira manualmente
os dados usando o teclado no ecrã.
NOTA: Se por engano digitalizar o código de barras incorreto, use o ecrã tátil do analisador Sofia 2 para
selecionar o campo. Em seguida, simplesmente digitalize novamente usando o código de barras correto,
sendo o anterior substituído pelo código de barras correto.

2. Introduza a ID de utilizador e o número do pedido, se aplicável, usando o digitalizador de códigos de
barras ou insira manualmente os dados usando o teclado no ecrã.

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

5. O analisador Sofia 2 iniciará automaticamente e apresentará o progresso conforme apresentado no
exemplo a seguir. No modo AUTOMÁTICO, os resultados do teste serão apresentados no ecrã dentro de,
aproximadamente, 5 minutos. No modo LEITURA IMEDIATA, os resultados do teste serão apresentados no
ecrã dentro de 1 minuto. Consulte a secção Interpretação de Resultados do analisador Sofia 2.

Por exemplo: Este ecrã indica que faltam
2 minutos e 34 segundos para o teste no
modo AUTOMÁTICO. O analisador Sofia 2
irá ler e apresentar os resultados após 5
minutos.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS DO ANALISADOR SOFIA 2
Quando o teste estiver concluído, os resultados serão apresentados no ecrã do analisador Sofia 2. As linhas de
teste, que são fluorescentes, não podem ser vistas a olho nu.
O ecrã do Sofia 2 irá apresentar os resultados para o controlo de procedimento como sendo
ou
e irá
atribuir um resultado
ou para Strep A. Se o controlo de procedimento for , faça de novo o teste com
uma nova amostra do doente e uma nova Cassete de Teste.

Resultados positivos:

Por exemplo: Este ecrã apresenta
um resultado positivo válido para
Strep A. NOTA: Um resultado
positivo não exclui coinfeções por
outros agentes patogénicos.
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Resultados negativos:
Por exemplo: Este ecrã apresenta
um resultado negativo válido
para Strep A. Um resultado
negativo não exclui infeções por
Streptococcus do Grupo A. Os
resultados negativos com o Sofia
Strep A+ FIA devem ser
confirmados por cultura ou por
um ensaio molecular aprovado
pela FDA.
Resultados inválidos:
Por exemplo: Este resultado mostra
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.

LIMITAÇÕES
 O conteúdo deste kit destina-se a ser usado para a deteção qualitativa de antígenos de Streptococcus do











Grupo A em amostras de esfregaços da garganta.
O teste deteta bactérias estreptococos viáveis e não viáveis do Grupo A e pode dar um resultado positivo
na ausência de organismos vivos.
As infeções respiratórias, incluindo a faringite, podem ser causadas por Streptococcus de outros grupos
serológicos que não o Grupo A, bem como por outros agentes patogénicos.
O Sofia Strep A+ FIA não irá diferenciar os portadores assintomáticos de Streptococcus do Grupo A
daqueles que manifestam infeção por Streptococcus.7
Um resultado negativo poderá ocorrer se o nível de antígeno numa amostra estiver abaixo do limite de
deteção do teste ou se a amostra tiver sido recolhida ou transportada de forma inadequada.
O não cumprimento do procedimento de teste poderá afetar negativamente o desempenho do teste e/ou
invalidar o resultado do mesmo.
Todos os resultados negativos com o Sofia Strep A+ FIA devem ser confirmados por cultura ou por um
ensaio molecular aprovado pela FDA.
É necessária uma cultura de seguimento se um resultado negativo com o Sofia Strep A+ for confirmado
com um método molecular e se os sintomas clínicos persistirem, ou em caso de um surto de febre
reumática aguda.
No Modo LEITURA IMEDIATA, podem ocorrer resultados negativos falsos e/ou inválidos se a Cassete do
Teste não for incubada durante 5 minutos completos antes da leitura.
Os resultados dos testes devem ser avaliados juntamente com outros dados clínicos à disposição do
médico.
Os resultados negativos não excluem outras infeções possíveis.
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 Os resultados positivos não excluem coinfeções por outros agentes patogénicos.
 Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus
mutans, Streptococcus parasanginis, Streptococcus do Grupos C, D e F, Adenovírus Tipos 1 e 3, Vírus
Epstein Barr e Papeira (Enders) podem interferir com este teste.
 Sangue, mucina e Doritos sabor Queijo Nacho podem interferir com o ensaio.

VALORES ESPERADOS
As bactérias estreptococos do Grupo A são responsáveis por cerca de 19% de todas as infeções do trato
respiratório superior.8 A infeção é mais prevalecente no inverno e no início da primavera, sendo a maior parte
dos casos em doentes que habitam áreas com elevada densidade populacional. De modo consistente com
estes valores, no estudo clínico conduzido em vários centros pela Quidel em 2014, 21% (175/851) dos doentes
com faringite apresentavam uma cultura positiva para Strep A. Quase metade desses doentes, 45%, eram
homens. As idades dos doentes variavam entre 3 a 76 anos e 80% (685/851) eram crianças (3 a 17 anos de
idade).

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Os seguintes estudos foram conduzidos com o Sofia Strep A+ e o Sofia.
Desempenho do Sofia Strep A+ FIA vs. Cultura de Células e vs. Cultura de Células Resolvida por PCR
O desempenho do Sofia Strep A+ FIA em modo AUTOMÁTICO com o Sofia foi comparado com a cultura
bacteriana e identificação padrão e um ensaio de RT-PCR para Streptococcus do grupo A aprovado pela FDA,
num estudo clínico de campo conduzido em vários centros. Este estudo foi conduzido por profissionais de
saúde não qualificados em 2014 em 7 centros diferentes dispensados pela CLIA em várias regiões geográficas
dos Estados Unidos da América. Neste estudo de campo, em postos de atendimento de vários centros (POC),
foram colhidos dois (2) esfregaços da garganta de oitocentos e cinquenta e um (851) doentes com sintomas
que apontavam para faringite bacteriana.
Um esfregaço da garganta foi testado fresco no centro dispensado pela CLIA com o Sofia Strep A+ FIA. Um
segundo esfregaço foi colocado em meio de transporte e transportado no meio de sacos de gelo para um
Laboratório de Referência central. O esfregaço foi aplicado numa placa de ágar com sangue de ovelha (SBA) e
incubada durante 48 horas. Uma parte do meio de transporte foi posteriormente testada por ensaio PCR. O
desempenho do Sofia Strep A+ FIA foi determinado mediante a comparação do resultado do teste FIA rápido
com o resultado da cultura correspondente (Tabela 2) com resolução de discordantes por PCR nas notas de
rodapé.
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Tabela 2
Desempenho do Sofia Strep A+ FIA em Comparação com a Cultura
Modo AUTOMÁTICO
Cultura
Pos.

Neg.

Sofia Pos.

164

38*

Sofia Neg.

11**

638

Total:

175

676

Sensibilidade = 93,7% (164/175)
(IC de 95% = 89,1%96,5%)
Especificidade = 94,4% (638/676)
(IC de 95% = 92,495,9%)
PPV = 81,2% (164/202)
NPV = 98,3% (638/649)

*Dos 38 espécimes discordantes, 24 dentre estes eram positivos para SGA quando
testados com um dispositivo molecular aprovado pela FDA, 14 eram negativos.
**Dos 11 espécimes discordantes, 3 eram negativos quando testados com um dispositivo
molecular aprovado pela FDA, 8 eram positivos.

Estudos de reprodutibilidade
A reprodutibilidade do Sofia Strep A+ FIA com o Sofia foi avaliada em 3 laboratórios diferentes. Dois
operadores diferentes em cada centro testaram uma série de amostras simuladas e codificadas, preparadas
numa matriz clínica negativa, variando entre o negativo (sem bactérias) e o moderadamente positivo (3 x o
limite de deteção) para Streptococcus do Grupo A. A concordância entre laboratórios (Tabela 3) foi 90-100%
para as amostras negativas e 87-100% para as amostras positivas.
Tabela 3
Concordância entre Laboratórios no Estudo de Reprodutibilidade do Sofia Strep A+ FIA
Centro
1
2
3
Total
% de
concordância
global
(IC de 95%)

30/30
30/30
30/30
90/90

Negativo
Elevado*
(C5)
27/30
29/30
25/30
81/90

Positivo
Reduzido**
(C95)
27/30
23/30
28/30
78/90

Positivo
Moderado**
(C100)
30/30
30/30
30/30
90/90

100%
(95,9%-100,0%)

90%
(82,1%-94,7%)

87%
(78,1%-92,2%)

100%
(95,9%-100,0%)

Negativo*
(C0)

*Bactérias não detetadas/total
**Bactérias detetadas/total
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Limite de deteção
O limite de deteção para o Sofia Strep A+ FIA com o analisador Sofia foi determinado usando 3 estirpes de
Streptococcus pyogenes do Grupo A. O limite de deteção variou entre 2,76E+03 e 8,13E+03 unidades
formadoras de colónias (ufc)/teste (Tabela 4).
Tabela 4
Limites de deteção do Sofia Strep A+ FIA
Estirpe
Bruno [CIP 104226]
CDC-SS-1402
CDC-SS-1460

Nível mínimo detetável*
4,00E+03 ufc/teste
8,13E+03 ufc/teste
2,76E+03 ufc/teste

ufc/teste = unidades formadoras de colónias/teste
*Os níveis de bactérias foram determinados pela diluição limitante, a cultura bacteriana
e a contagem de colónias para dar o valor de ufc/teste.

Reatividade analítica
A reatividade analítica para o Sofia Strep A+ FIA com o analisador Sofia foi demonstrada usando 21 estirpes
de Streptococcus pyogenes do Grupo A testadas a 1,74E+04 unidades formadoras de colónias
(ufc)/teste (Tabela 5).
Tabela 5
Reatividade analítica
Estirpe de Streptococcus pyogenes
Estirpe N. º1 (ATCC-19615)
Estirpe N.º 2 (ATCC-700942)
Estirpe N.º 3 (ATCC-700952)
Estirpe N.º 4 (isolado clínico-52123)
Estirpe N.º 5 (isolado clínico-52120)
Estirpe N.º 6 (isolado clínico-62055)
Estirpe N.º 7 (isolado clínico-52152)
Estirpe N.º 8 (isolado clínico-62092)
Estirpe N.º 9 (isolado clínico-52151)
Estirpe N.º 10 (ATCC-700482)
Estirpe N.º 11 (ATCC-BAA-1315)
Estirpe N.º 12 (ATCC-700459)
Estirpe N.º 13 (ATCC-12203)
Estirpe N.º 14 (ATCC-700944)
Estirpe N.º 15 (isolado clínico-52154)
Estirpe N.º 16 (isolado clínico-5036)
Estirpe N.º 17 (isolado clínico-5095)
Estirpe N.º 18 (isolado clínico-5017)
Estirpe N.º 19 (isolado clínico-5060)
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Estirpe de Streptococcus pyogenes
Estirpe N.º 20 (isolado clínico-5112)
Estirpe N.º 21 (isolado clínico-5008)

Especificidade analítica
Reatividade cruzada
A reatividade cruzada do Sofia Strep A+ FIA com o analisador Sofia foi avaliada com um total de 61 microrganismos
bacterianos Streptococcus não-Grupo A e fúngicos, e 26 isolados virais. Nenhum dos microrganismos ou vírus
indicados a seguir na Tabela 6 revelaram qualquer sinal de reatividade cruzada no ensaio. Os mesmos
microrganismos e vírus da Tabela 6 foram pré-misturados com Strep A e testados com o Sofia Strep A+ FIA.

Tabela 6
Reatividade cruzada
Organismo/Vírus

Concentração do teste**

Arcanobacterium haemolyticum

3,00E+05 ufc/teste

Bacteroides fragilis

3,00E+07 ufc/teste

Bordetella pertussis

3,00E+07 ufc/teste

Candida albicans

3,00E+04 ufc/teste

Corynebacterium diphtheriae

3,00E+05 ufc/teste

Corynebacterium pseudodiphtheriticum*

3,00E+06 ufc/teste

Enterococcus faecalis*

1,40E+06 ufc/test

Enterococcus faecium

3,00E+06 ufc/teste

Escherichia coli

1,50E+07 ufc/test

Fusobacterium necrophorum

3,00E+06 ufc/teste

Haemophilus influenzae

3,00E+07 ufc/teste

Haemophilus parahaemolytica

3,00E+06 ufc/teste

Klebsielle pneumoniae

3,00E+07 ufc/teste

Moraxella catarrhalis

3,00E+06 ufc/teste

Neisseria gonorrhoeae

3,00E+06 ufc/teste

Neisseria lactamica

3,00E+06 ufc/teste

Neisseria meningitidis

3,00E+06 ufc/teste

Neisseria sicca

3,00E+07 ufc/teste

Neisseria subflava

3,00E+07 ufc/teste

Proteus vulgaris

3,00E+07 ufc/teste

Pseudomonas aeruginosa

3,00E+06 ufc/teste

Serratia marcescens

3,00E+07 ufc/teste

Staphylococcus aureus*

3,00E+06 ufc/teste

Staphylococcus epidermidis

3,00E+06 ufc/teste

Staphylococcus haemolyticus

3,00E+05 ufc/teste

Staphylococcus intermedius

3,00E+05 ufc/teste
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Organismo/Vírus

Concentração do teste**

Staphylococcus saprophyticus

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus anginosus

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus gordonii

3,00E+04 ufc/teste

Streptococcus mitis

3,00E+04 ufc/teste

Streptococcus mutans*

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus oralis

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus parasanginis*

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus pneumoniae

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus salivaris

3,00E+05 ufc/teste

Streptococcus sanguinis

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo B Estirpe N.º 1: Streptococcus agalactiae

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo B Estirpe N.º 2

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo B Estirpe N.º 3

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo B Estirpe N.º 4

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo B Estirpe N.º 5

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo C Estirpe N.º 1

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo C Estirpe N.º 2

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo C Estirpe N.º 3

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo C Estirpe N.º 4: Streptococcus dysgalactiae*

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo C Estirpe N.º 5

3,00E+05 ufc/teste

Streptococcus Grupo D Estirpe N.º 1: Enterococcus casseliflavus

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo D Estirpe N.º 2

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo D Estirpe N.º 3*

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo D Estirpe N.º 4: Enterococcus faecalis

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo D Estirpe N.º 5: Enterococcus faecalis

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo F Estirpe N.º 1

1,00E+05 ufc/teste

Streptococcus Grupo F Estirpe N.º 2

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo F Estirpe N.º 3

1,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo F Estirpe N.º 4*

3,00E+05 ufc/teste

Streptococcus Grupo F Estirpe N.º 5

3,00E+05 ufc/teste

Streptococcus Grupo F Estirpe N.º 1: Streptococcus dysgalactiae

3,00E+07 ufc/teste

Streptococcus Grupo G Estirpe N.º 2

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo G Estirpe N.º 3

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo G Estirpe N.º 4

3,00E+06 ufc/teste

Streptococcus Grupo G Estirpe N.º 5

3,00E+06 ufc/teste

Adenovírus Tipo 1*

3,00E+11 TCID50/teste

Adenovírus Tipo 3*

3,00E+05 TCID50/teste

Adenovírus Tipo 4

7,50E+03 TCID50/teste
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Organismo/Vírus

Concentração do teste**

Adenovírus Tipo 5

3,00E+05 TCID50/teste

Adenovírus Tipo 11

3,00E+04 TCID50/teste

Coronavírus 229E

3,00E+04 TCID50/teste

Coronavírus OC43

3,00E+04 TCID50/teste

Vírus Coxsackie B5/ (Faulkner)

3,00E+06 TCID50/teste

Citomegalovírus (Towne)

3,00E+03 TCID50/teste

Ecovírus Tipo 3

1,50E+04 TCID50/teste

Vírus Epstein Barr (EBV)*

3,00E+07 cópias de genoma/teste

Vírus Herpes Simplex 1

3,00E+04 TCID50/teste

Vírus Herpes Simplex 2

3,00E+04 TCID50/teste

Influenza A/New Jersey/8/76 (H1N1)

3,00E+04 TCID50/teste

Influenza A/Victoria/3/75 (H3N2)

3,00E+04 TCID50/teste

Influenza B/Hong Kong/5/72

3,00E+04 TCID50/teste

Influenza B/Panamá/45/90

1,50E+04 TCID50/teste

Influenza C/Taylor/1233/47

1,50E+04 TCID50/teste

Papeira (Edmonston)

3,00E+04 TCID50/teste

Papeira (Enders)*

3,00E+03 TCID50/teste

Vírus parainfluenza 1

3,00E+04 TCID50/teste

Vírus parainfluenza 2

1,10E+05 TCID50/teste

Vírus parainfluenza 3

6,80E+05 TCID50/teste

Vírus parainfluenza 4A

3,00E+04 TCID50/teste

Rinovírus Tipo 2

3,00E+03 TCID50/teste

Rinovírus Tipo 15

3,00E+04 TCID50/teste

ufc/teste = unidades formadoras de colónias/teste TCID50/teste = 50% da dose infeciosa de tecidos em cultura
*Este organismo/vírus pode interferir com este ensaio.
**Os níveis de bactérias foram determinados pela diluição limitante, pela cultura bacteriana e pela contagem de colónias para
dar o valor em ufc/teste. As concentrações virais foram determinadas por métodos de virologia padrão, Reed-Muench.

Substâncias interferentes
Vários produtos de venda livre, sangue inteiro, mucina e ágar com sangue foram avaliados com o Sofia Strep
A+ FIA e o analisador Sofia nos níveis testados (Tabela 7).
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Tabela 7
Teste de Interferência
Substância
Solução bucal Pro-Health Deep Clean Mint da Crest (cloreto de cetilpiridínio)
Solução bucal antissética original Listerine (eucaliptol, mentol, salicilato de metilo e
timol)
Solução bucal antissética Listerine Cool Mint (eucaliptol, mentol, salicilato de metilo e
timol)
Medicamento para alívio da dor de garganta da RiteAid (benzocaína e mentol)
Medicamento para a dor de garganta Chloraseptic Max (fenol e glicerina)
Medicamento pediátrico para tosse e constipações Dimetapp (maleato de
bromfeniramina, dextrometorfano HBr e fenilefrina HCl)
Medicamento pediátrico para constipações e alergias da RiteAid (maleato de
bromfeniramina e fenilefrina HCl)
Medicamento pediátrico para tosse e constipações da CVS (maleato de
bromfeniramina, dextrometorfano HBr e fenilefrina HCl)
Medicamento para alívio da tosse e constipações tussin CF da RiteAid
(dextrometorfano HBr, guaifenesina e fenilefrina HCl)
Medicamento multi-sintomas de potência máxima Robitussin CF Max
(dextrometorfano HBr, guaifenesina e fenilefrina HCl)
Medicamento multi-sintomas para constipações Robitussin Night Time CF
(acetaminofeno, difenidramina HCl e fenilefrina HCl)
Medicamento para a dor de garganta com sabor a cereja Cepacol (benzocaína e
mentol)
Halls de tripla ação calmante com sabor a cereja (mentol)
Halls de tripla ação calmante com sabor a mentol-eucalipto (mentol)
Rebuçados para a tosse com ervas naturais da Ricola (mentol)
Medicamento com sabor a cereja Sucrets Complete Vapor (cloridrato de diclonina em
mentol)
Medicamento para a dor de garganta com sabor a cereja Chloraseptic (fenol e
glicerina)
Rebuçados de menta BreathSavers (cloreto de cetilpiridínio)
Pastilhas de menta Tic Tac (eucaliptol, mentol, salicilato de metilo e timol)
Cheetos, Flaming Hot
Doritos, sabor Queijo Nacho
Sangue inteiro fresco
Mucina
Ágar com sangue de ovelha (5% de sangue de ovelha)
Ágar com sangue de cavalo (5% de sangue de cavalo)

Concentração
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% v/v
24% p/v
24% p/v
24% p/v
24% p/v
24% p/v
24% p/v
24% p/v
24% p/v
12% p/v
12% p/v*
75 µL/esfregaço**
4.3% p/v***
24% p/v
24% p/v

*Os Doritos sabor Queijo Nacho interferiram a 25% p/v
**O sangue inteiro fresco interferiu a 100 µL/esfregaço
***A mucina sub-maxilar bovina interferiu a 28,7 mg/mL
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Estudos dispensados pela CLIA
Para além do estudo prospetivo com o Modo AUTOMÁTICO citado acima, a exatidão do Modo LEITURA
IMEDIATA do Sofia Strep A+ FIA com o Sofia foi comparado a cultura bacteriana e identificação padrão, num
estudo clínico de campo conduzido em vários centros. Este estudo foi conduzido por profissionais de saúde
não qualificados em 2016 em 3 centros diferentes de várias regiões geográficas dos Estados Unidos e que eram
representativos de unidades em que são executados testes dispensados pela CLIA. Neste estudo,foram
colhidos três (3) esfregaços de garganta em paralelo de cada um dos trezentos e sessenta e oito (368) doentes
com sintomas que apontavam para faringite bacteriana.
Um esfregaço foi usado para teste convencional. Um esfregaço da garganta foi testado fresco no centro do
estudo com o Sofia Strep A+ FIA em Modo LEITURA IMEDIATA. O terceiro esfregaço foi colocado em meio de
transporte e transportado em sacos de gelo para um Laboratório de Referência central. O esfregaço para cultura
foi aplicado num meio de cultura seletivo de placa de ágar com sangue de ovelha (SBA) e incubada até 48 horas.
A identificação de colónias β-hemolíticas foi realizada com métodos padrão. O desempenho do Sofia Strep A+
FIA foi determinado mediante a comparação do resultado do teste FIA rápido com o resultado da cultura
correspondente (Tabela 8).
Tabela 8
Desempenho do Sofia Strep A+ FIA em Comparação com a Cultura
Modo LEITURA IMEDIATA
Cultura
Pos.

Neg.

Sofia Pos.

98

17*

Sofia Neg.

7**

246

Total:

105

263

Sensibilidade = 93,3% (98/105)
(IC de 95% = 86,9%96,7%)
Especificidade = 93,5% (246/263)
(IC de 95% = 89,9%95,9%)
PPV = 85,2% (98/115)
NPV = 97,2% (246/253)

*Dos 17 espécimes discordantes, 9 dentre estes eram positivos para SGA quando testados com um
dispositivo molecular aprovado pela FDA, 8 eram negativos.
**Dos 7 espécimes discordantes, 3 eram negativos quando testados com um dispositivo molecular
aprovado pela FDA, 4 eram positivos.

Estudo com proximidade do valor de corte
Foi conduzido um estudo adicional para demonstrar que utilizadores intencionais não qualificados podiam
executar o teste de forma consistente e exata usando amostras de baixa reatividade. O estudo foi conduzido
em 3 centros diferentes dispensados pela CLIA, onde foram avaliados o Sofia Strep A+ FIA e o Sofia usando
painéis codificados e aleatorizados de amostras simuladas, incluindo uma positiva fraca (C95 ‐ a concentração
no limite de corte do ensaio) e uma negativa fraca (C5 ‐ a concentração logo abaixo do limite de corte do
ensaio). Dois ou mais operadores em cada centro (10 operadores no total) testaram o painel em cada um de
10 dias, abrangendo um período de aproximadamente 2 semanas. O desempenho do Sofia Strep A+ FIA com
amostras próximas do valor de corte do ensaio foi aceitável quando usado por utilizadores intencionais não
qualificados. A percentagem de concordância com os resultados esperados para cada amostra é apresentada
na Tabela 9.
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Tabela 9
Desempenho do Sofia Strep A+ FIA com proximidade do valor de corte (todos os centros)
Nível da amostra
Strep A Positiva Fraca (C95)
Strep A Negativa Fraca (C5)

Utilizadores intencionais não qualificados
Percentagem de concordância Intervalo de Confiança a
com os resultado esperados
95%
90% (54/60)*
79,9%-95,3%
97% (58/60)**
88,6%-99,1%

*Bactérias detetadas/total
**Bactérias não detetadas/total

Desempenho do Sofia Strep A+ FIA com o Sofia 2
Os seguintes estudos foram conduzidos para demonstrar equivalência entre o Sofia e o Sofia 2 ao testar o
Sofia Strep A+ FIA.

Comparação dos métodos
O desempenho do Sofia Strep A+ FIA quando testado no Sofia vs. o Sofia 2 foi comparado usando um painel
de 200 amostras clínicas. Este estudo de campo foi conduzido em 3 laboratórios com utilizadores
intencionais usando painéis idênticos de amostras clínicas positivas e negativas conhecidas e simuladas
numa matriz clínica negativa única. Cada centro usou 2 analisadores Sofia e 2 analisadores Sofia 2 para um
total de 6 instrumentos de cada tipo no estudo. Foram incorporadas nos painéis cem (100) amostras
positivas e cem (100) amostras negativas. Os membros do painel foram preparados usando o valor de corte
do Sofia Strep A+ FIA a fim de abranger uma larga gama de amostras negativas (C0 e C5) e de amostras
positivas de tal modo que ~50% estavam próximas do limite de deteção (C95) e as restantes positivas
moderadas estavam uniformemente distribuídas pela gama do ensaio (2-3x o limite de deteção, 4-5x o
limite de deteção e >5x o limite de deteção). Todas as amostras foram codificadas e usadas para preparar
os painéis aleatorizados. Foi testado um total de 200 amostras por centro, resultando num total de
600 resultados.
Os resultados da comparação do analisador Sofia com o Sofia 2 são apresentados a seguir na Tabela 10.
A percentagem de concordância de positivos para Strep A foi 99%; a percentagem de concordância de
negativos foi 97%.
Tabela 10
Comparação dos métodos do Sofia Strep A+ FIA - Sofia vs. Sofia 2
% de 99% (369/374)
Analisador Sofia
concordância (IC de 95% = 96,9%Pos.
Neg.
de positivos = 99,4%)
% de 97% (219/226)
Sofia 2 Pos
369
7b
concordância (IC de 95% = 93,7%Sofia 2 Neg
5a
219
de negativos = 98,5%)
Total:

374

226

a Houve

5 resultados discordantes Sofia 2 negativos/Sofia positivos para Strep A, que
incluíram 3 espécimes negativos elevados (C5) e 2 negativos verdadeiros (C0). Os 2 negativos
verdadeiros (C0) que mostraram resultados positivos falsos no analisador Sofia deveram-se,
aparentemente, a contaminação.
aHouve 7 resultados discordantes Sofia 2 positivos/Sofia negativos para Strep A, que incluíram
todos espécimes negativos elevados (C5).
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Reprodutibilidade
Foi conduzido um estudo de reprodutibilidade com o Sofia Strep A+ FIA, usando o analisador Sofia 2, em três
laboratórios diferentes, um dos quais era da Quidel. Dois a três operadores diferentes em cada centro
testaram um painel de amostras simuladas de nove membros, preparadas numa matriz clínica negativa,
variando entre o negativo e o positivo moderado para concentrações de Strep A. Cada operador testou um
painel em 5 dias diferentes ao longo de aproximadamente 1 semana.* Foi usado um total de 6 analisadores
Sofia 2. A concordância entre laboratórios (Tabela 11) para o Sofia Strep A+ FIA para todas as amostras variou
entre 98,9 e 100%.
Tabela 11
Concordância entre Laboratórios no Estudo de Reprodutibilidade
do Sofia Strep A+ FIA – com o Sofia 2
Strep A Positiva
Moderada
(2-3X o limite de
deteção)

Centro

Strep A Negativa
(C0)

Strep A
Positiva Fraca
(C95)

1

30/30

29/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

3

30/30

30/30

30/30

Total

90/90

89/90

90/90

% de concordância
global
(IC de 95%)

100%
(95,9-100%)

98,9%
(94,0-99,9%)

100%
(95,9-100%)

*No centro 1, dois operadores diferentes partilharam os testes de um conjunto de painéis, um
operador nos primeiros três dias e um operador diferente para os dias 4 e 5.

Limite de deteção
Foi executado um limite de deteção com o Sofia Strep A+ FIA no analisador Sofia e Sofia 2 usando três estirpes
de Streptococcus pyogenes (Tabela 12).
Tabela 12
Limites de deteção do Sofia Strep A+ FIA
Nível mínimo detetável*
Estirpe
Plataforma
(ufc/teste)
Analisador Sofia
3,94E+04
Bruno [CIP 104226]
Analisador Sofia
4,07E+04
Analisador
Sofia
1,31E+05
2
CDC-SS-1402
Analisador Sofia
1,60E+05
Analisador
8,03E+04
2 Sofia
CDC-SS-1460
Analisador Sofia
7,45E+04
ufc/teste = unidades formadoras de colónias/teste 2
*Os níveis de bactérias foram determinados pela diluição limitante, a cultura bacteriana e a contagem
de colónias para dar o valor de ufc/teste.
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Estudo dispensado pela CLIA
Foi conduzido um estudo para demonstrar que utilizadores intencionais não qualificados podiam executar o
teste de forma consistente e exata usando amostras de baixa reatividade com o Sofia Strep A+ FIA e o
analisador Sofia 2. O estudo foi conduzido em três (3) centros diferentes dispensados pela CLIA, onde foi
avaliado o Sofia Strep A+ FIA usando painéis codificados e aleatorizados de amostras simuladas, incluindo uma
(1) positiva fraca (C95 ‐ a concentração no limite de corte do ensaio) e uma negativa para Strep A. Três (3)
operadores em cada centro (9 operadores no total) testaram o painel em cada um de 10 dias, abrangendo um
período de aproximadamente 2 semanas (Tabela 13).
Tabela 13
Desempenho do Sofia Strep A+ FIA com proximidade do valor de corte - com o Sofia 2
Utilizadores intencionais não qualificados
Nível da amostra

Positiva Fraca (C95)
Negativa (C0)

Percentagem de
concordância com os
resultado esperados*

Intervalo de Confiança a
95%

100% (72/72)

93,9– 100%

100% (72/72)

93,9 - 100%

ASSISTÊNCIA
Se tiver alguma pergunta sobre o uso deste produto ou se pretender comunicar um problema de sistema de
teste, ligue para o número do Suporte Técnico da Quidel, 800.874.1517 (nos EUA) ou 858.552.1100, de
segunda a sexta-feira, das 7h00 às 17h00, horário do Pacífico. Se estiver fora dos Estados Unidos, contacte o
distribuidor local ou technicalsupport@quidel.com. Os problemas de sistema de teste também podem ser
comunicados à FDA através do programa de comunicação de produtos médicos MedWatch (telefone:
800.FDA.1088; fax: 800.FDA.0178; http://www.fda.gov/medwatch).
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