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Para uso em diagnóstico in vitro.

Um glossário de símbolos está disponível em quidel.com/glossary.

USO PRETENDIDO
O Sofia SARS Antigen FIA é um ensaio em sanduíche de imunofluorescência de fluxo lateral que é usado com o 
instrumento Sofia e Sofia 2 destinado à detecção qualitativa do antígeno da proteína nucleocapsídeo do 
SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaríngeo (NP) e nasal (NS) diretamente de indivíduos sob suspeita de 
estarem com COVID-19 pelo seu profissional de saúde nos primeiros cinco dias do início dos sintomas. 

O Sofia SARS Antigen FIA não diferencia entre o SARS-CoV e o SARS-CoV-2.

Os resultados são para a identificação do antígeno da proteína nucleocapsídeo do SARS-CoV-2. O antígeno é 
geralmente detectável em amostras do trato respiratório superior durante a fase aguda da infecção. 
Resultados positivos indicam a presença de antígenos virais, mas a correlação clínica com o histórico do 
paciente e outras informações de diagnóstico são necessárias para determinar o status da infecção. Os 
resultados positivos não descartam infecção bacteriana ou coinfecção com outros vírus. O agente detectado 
pode não ser a causa definitiva da doença. Os laboratórios dos Estados Unidos e seus territórios devem 
informar todos os resultados positivos às autoridades de saúde pública pertinentes.

Resultados negativos, de pacientes com início dos sintomas além de cinco dias, devem ser tratados como 
presuntivos e a confirmação com um ensaio molecular, se necessário, para o controle do paciente, pode ser 
realizada. Os resultados negativos não descartam a COVID-19 e não devem ser usados como a única base para 
decisões de tratamento ou de manejo dos pacientes, incluindo decisões de controle de infecção. Os resultados 
negativos devem ser analisados no contexto das exposições recentes de um paciente, histórico e presença de 
sinais e sintomas clínicos consistentes com a COVID-19.

O Sofia SARS Antigen FIA destina-se a ser utilizado por pessoal de laboratório clínico treinado e indivíduos com 
formação em locais de cuidados e proficientes na realização de testes com os instrumentos Sofia e Sofia 2. 

O Sofia SARS Antigen FIA deve ser utilizado com o Sofia ou Sofia 2.

RESUMO E EXPLICAÇÃO
O SARS-CoV-2, também conhecido como o vírus causador da COVID-19, foi identificado pela primeira vez em 
Wuhan, na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. Acredita-se que esse vírus, como no novo 
coronavírus SARS-1 e MERS, tenha se originado em morcegos; no entanto, o SARS-CoV-2 pode ter tido um 
hospedeiro intermediário, como pangolins, porcos ou civetas.1A OMS declarou que a COVID-19 era uma 
pandemia em 11 de março de 2020, e a infecção em seres humanos se espalhou a nível global, com centenas 
de milhares de infecções e mortes confirmadas.2
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O tempo médio de incubação é estimado em 5,1 dias, com o surgimento de sintomas dentro de 12 dias após a 
infecção.3 Os sintomas da COVID-19 são semelhantes a outras doenças respiratórias virais e incluem febre, 
tosse e falta de ar.4

PRINCÍPIO DO TESTE
O Sofia SARS Antigen FIA emprega a tecnologia de imunofluorescência em um design sanduíche que é usado 
com Sofia e Sofia 2 para detectar a proteína nucleocapsídeo do SARS-CoV e SARS-CoV-2. Este teste possibilita a 
detecção do SARS-CoV e do SARS-CoV-2. O teste detecta os dois vírus, mas não os diferencia.

A amostra do paciente é colocada no tubo reagente, durante o qual as partículas de vírus na amostra são 
rompidas, expondo as nucleoproteínas virais internas. Após a ruptura, a amostra é dispensada no poço de 
amostra do cassete de teste. Do poço da amostra, a amostra migra através de uma tira-teste que contém 
vários ambientes químicos únicos. Se o antígeno do vírus SARS-CoV ou SARS-CoV-2 estiver presente, ele será 
retido em um local específico.

OBSERVAÇÃO: Dependendo da escolha do usuário, o cassete de teste deve ser colocado dentro do Sofia ou do 
Sofia 2 para desenvolvimento cronometrado automaticamente (Modo AUTOMÁTICO) ou colocado no balcão 
ou bancada para desenvolvimento cronometrado manualmente e depois colocado no Sofia ou Sofia 2 para ser 
lido (Modo LEITURA IMEDIATA).

O Sofia e o Sofia 2 escanearão a tira-teste e medirão o sinal fluorescente ao processar os resultados usando 
algoritmos específicos do método. O Sofia ou Sofia 2 exibirá os resultados do teste (Positivo, Negativo ou 
Inválido) na tela.

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS
Kit com 25 testes: 
 Cassetes de teste embalados individualmente (25): Anticorpos monoclonais anti-SARS 
 Tubos reagentes (25): tampão liofilizado com detergentes e agentes redutores
 Solução reagente (25): ampolas com solução salina
 Swabs nasais estéreis (25)
 Pipetas pequenas de volume fixo, 120 μL, transparentes (25)
 Swab de controle positivo do SARS (1): O swab é revestido com antígenos SARS recombinantes não infecciosos
 Swab de controle negativo (1): O swab é revestido com antígeno de Streptococcus C inativado pelo calor e 

não infeccioso
 Folheto Informativo (1)
 Instruções de referência rápida (1)
 Cartão CQ (localizado na caixa do kit)

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS NO KIT
 Cronômetro ou relógio
 Sofia ou Sofia 2 
 Swab flocado nasofaríngeo de nylon
 Cassete de calibração (para uso com Sofia ou Sofia 2)
 Papel de impressora (1)

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
 Para uso em diagnóstico in vitro.
 Uso somente com prescrição
 Este teste foi autorizado apenas para a detecção de proteínas do SARS-CoV-2, e não para outros vírus ou 

patógenos.



_________________________________________________________________________________
Sofia SARS Antigen FIA                               Página 3 de 20

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

pacientes e conteúdo usado do kit.
 Recomenda-se a utilização de luvas de nitrilo ou látex (ou equivalente) ao manusear amostras do paciente. 
 Não reutilize nenhum cassete de teste, tubos reagentes, pipetas de volume fixo, soluções ou swabs de 

controle usados.
 O usuário nunca deve abrir a bolsa de papel metalizado do cassete de teste expondo-a à temperatura 

ambiente até que o cassete de teste esteja pronto para uso imediato.
 Descarte e não utilize qualquer material ou cassete de teste que tenha caído ou esteja danificado.
 A solução reagente contém uma solução salina (soro fisiológico). Se a solução entrar em contato com a 

pele ou olhos, enxágue abundantemente com água.
 Para obter resultados precisos, siga as instruções do folheto informativo.
 O cassete de calibração tem de ser mantido na bolsa de armazenamento fornecida entre utilizações.
 A coleta, armazenamento e transporte inadequados ou inapropriados de amostras podem gerar resultados 

de teste falsos.
 Os procedimentos de coleta e manuseio de amostras requerem treinamento e orientação específicos.
 Para obter os resultados mais sensíveis, teste diretamente as amostras do paciente sem meio de 

transporte. 
 Ao coletar uma amostra de swab nasal, use o swab nasal fornecido no kit.
 Ao coletar uma amostra de swab nasofaríngeo, use um swab flocado nasofaríngeo de nylon.
 Use a pipeta de volume fixo apropriada, de acordo com os procedimentos do teste.
 Não despeje a amostra do tubo reagente para o poço de amostra do cassete de teste. Utilize a pipeta 

pequena de volume fixo transparente de 120 μL fornecida quando adicionar a amostra ao cassete de 
teste.

 Para obter resultados precisos, não use amostras visualmente com sangue ou muito viscosas. 
 Não escreva no código de barras do cassete de teste. Ele é usado pelo Sofia e Sofia 2 para identificar o tipo 

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

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

 Para obter resultados precisos, não se deve usar um cassete de teste aberto e exposto dentro de uma 
capela de fluxo laminar ou em uma área com muita ventilação.

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

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

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

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

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

Um procedimento de verificação da calibração deve ser realizado a cada 30 dias. O Sofia pode ser configurado 
para lembrar o usuário a realizar o procedimento de verificação da calibração.

A verificação da calibração é uma função necessária que verifica os sistemas de cálculo e a ótica do Sofia 
mediante o uso de um cassete de calibração específico. Este cassete de calibração é fornecido com o pacote de 
instalação do Sofia. Consulte o manual do usuário do Sofia para obter detalhes relativos ao procedimento de 
verificação da calibração. 

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

Para verificar a calibração do Sofia, selecione “Calibração” no 
Menu Principal. 

1. Seguindo as instruções, insira o cassete de calibração no Sofia 
e feche a gaveta. O Sofia realiza a Verificação da calibração 
automaticamente em dois minutos sem que o usuário precise 
inserir quaisquer dados.

O Sofia indica quando a Verificação da calibração estiver concluída. Selecione OK para retornar ao Menu 
Principal.

NOTA: Se a verificação de calibração não for aprovada, notifique o supervisor do local ou entre em contato 
com o suporte técnico da Quidel para obter assistência de segunda-feira a sexta-feira das 7h às 17h. Hora do 
Pacífico em 800.874.1517 (nos USA); 858.552.1100 (fora dos USA); Fax: 858.455.4960; 
customerservice@quidel.com (Atendimento ao Cliente); technicalsupport@quidel.com (Suporte técnico); ou 
entre em contato com o seu distribuidor local.

Procedimento de verificação da calibração do Sofia 2
Um procedimento de verificação de calibração deve ser realizado a cada 30 dias. O Sofia 2 pode ser 
configurado para lembrar o usuário a realizar o procedimento de verificação da calibração.

A Verificação da calibração é uma função necessária que verifica os sistemas de cálculo e a ótica do Sofia 2 
mediante o uso de um cassete de calibração específico. Este cassete de calibração é fornecido com o Sofia 2. 
Consulte o manual do usuário do Sofia 2 para obter detalhes relacionados ao procedimento de verificação da 
calibração. 
Importante: Certifique-se de que o cassete de calibração esteja armazenado na bolsa de armazenamento 
fornecida entre utilizações para proteger contra a exposição à luz. 
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1. Para verificar a calibração do Sofia 2, selecione “Executar 
Calibração” no Menu principal.

2. Seguindo as instruções, insira o cassete de calibração 
no Sofia 2 e feche a gaveta. O Sofia 2 realiza a 
Verificação da calibração automaticamente em um 
minuto sem que o usuário precise inserir quaisquer 
dados.

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

NOTA: Se a verificação de calibração não for aprovada, notifique o supervisor do local ou entre em contato 
com o suporte técnico da Quidel para obter assistência de segunda-feira a sexta-feira das 7h às 17h. Hora do 
Pacífico em 800.874.1517 (nos 
USA); 858.552.1100 (fora dos USA); Fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (Atendimento ao 
Cliente); technicalsupport@quidel.com (Suporte técnico); ou entre em contato com o seu distribuidor local.

Controles de Procedimentos Integrados
O Sofia SARS Antigen FIA contém um recurso de controle de procedimento integrado. Sempre que um teste for 
realizado no Sofia ou Sofia 2, a zona de controle de procedimento é escaneada pelo Sofia ou Sofia 2 e o 
resultado é exibido na tela do Sofia ou Sofia 2.

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

Um resultado válido obtido do controle de procedimento demonstra que o teste ocorreu corretamente e que 
a integridade funcional do cassete de teste foi preservada. O controle de procedimento é interpretado pelo 
Sofia ou Sofia 2 após o cassete de teste ter funcionado durante 15 minutos. Se o teste não ocorrer 
corretamente, o Sofia ou Sofia 2 indicará que o resultado é inválido. Caso isso ocorra, reveja o procedimento 
e repita o teste com uma nova amostra de paciente e um novo cassete de teste. 
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Controle de Qualidade Externo 
Os controles externos também podem ser utilizados para demonstrar que os reagentes e o procedimento de 
ensaio funcionam corretamente. 

A Quidel recomenda a execução de controles externos positivos e negativos:
 uma vez para cada operador sem treinamento 
 uma vez para cada novo envio de kits - desde que cada lote diferente recebido no envio seja testado 
 sempre que seja considerado adicionalmente necessário pelos seus procedimentos de controle de 

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

O usuário deve primeiro selecionar Executar CQ no menu principal do Sofia ou Sofia 2 e, em seguida, quando 
solicitado, escanear o cartão CQ (localizado na caixa do kit). Este cartão fornece informações específicas do 
lote do kit, incluindo o número de lote e a data de validade.

O usuário selecionará o modo desejado (AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA), em seguida, executará os 
swabs de controle externos. 

Os swabs externos de controle negativo e positivo são fornecidos no kit e devem ser testados usando o 
procedimento de teste de swab fornecido neste folheto informativo ou nas instruções de referência rápida. O 
swab de controle positivo do SARS contém antígeno do SARS. O swab de controle positivo deve ser executado 
primeiro, seguido pelo swab de controle negativo.

Após executar o CQ, cada resultado será exibido como “Aprovado” ou “Reprovado” no Sofia ou no Sofia 
2, para o controle positivo e para o controle negativo.

Por exemplo: esta tela exibe um 
resultado inválido no Sofia 2.

Por exemplo: esta tela exibe um 
resultado inválido no Sofia.
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Não realize testes de pacientes nem informe resultados de teste do paciente se qualquer um dos resultados do 
teste de CQ for reprovado. Repita o teste ou entre em contato com a Assistência Técnica da Quidel antes de 
testar as amostras do paciente.
Se os Controles Positivo e Negativo falharem, repita o teste com os novos controles positivos e negativos, uma 
segunda vez. Se apenas um controle falhar, o usuário tem a opção de repetir os controles positivo e negativo 
OU repetir apenas o controle que falhou. O usuário pode selecionar “Pular” na tela do Sofia ou na tela do 
Sofia 2 para pular o teste de controle que passou anteriormente. Os resultados CQ irão mostrar um teste de 
controle ignorado como “desconhecido” ou no Sofia 2.

Swabs de controle externo adicionais podem ser obtidos separadamente entrando em contato com os Serviços 
de Assistência ao Cliente da Quidel por meio do 800.874.1517 (nos USA) ou 858.552.1100.

COLETA E MANUSEIO DE AMOSTRAS

COLETA DE AMOSTRAS 
Amostra de swab nasal
Use o swab nasal fornecido no kit.
Antes de coletar o swab nasal, o paciente deve ser instruído a assoar o nariz. Para coletar uma amostra de swab 
nasal, insira o swab (fornecido no kit) cuidadosamente na narina que apresenta maior secreção sob inspeção 
visual. Empurre o swab girando-o com cuidado até encontrar resistência no nível dos cornetos (menos de uma 
polegada na narina). Gire o swab várias vezes encostando na parede nasal e, em seguida, remova-o da narina.

Amostra de swab nasofaríngeo
Use um swab flocado nasofaríngeo de nylon, não fornecido.
Para coletar uma amostra de swab nasofaríngeo, insira o swab cuidadosamente na narina que apresenta mais 
secreção sob inspeção visual. Mantenha o swab próximo a parte inferior do septo do nariz enquanto empurra 
suavemente o swab para dentro da nasofaringe posterior. Gire o swab várias vezes e, em seguida, remova-o da 
nasofaringe.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS 
As amostras devem ser testadas após a coleta o quanto antes. Com base nos dados gerados com o SARS-CoV-2 
Antígeno FIA, os swabs nasais ou nasofaríngeos permanecem estáveis por até 48 horas em temperatura 
ambiente ou de 2 °C a 8 °C.
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PROCEDIMENTO DE TESTE
Todas as amostras clínicas devem estar em temperatura ambiente antes de começar o ensaio. 

As amostras processadas em Tubos de Reagente (reidratadas) têm uma estabilidade em uso de até 6 horas em 
temperatura ambiente, 59 °F a 86 °F (15 °C a 30 °C), fora da luz solar direta.

Data de validade: verifique a data de validade em cada pacote de teste individual ou caixa externa antes de 
usar. Não utilize nenhum teste após a data de validade no rótulo.

Procedimento de teste com swab (nasal/nasofaríngeo)

1. Verifique se o Sofia ou Sofia 2 está configurado para o modo desejado:
AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA.
Consulte a seção “Como utilizar o Sofia e Sofia 2” para obter mais informações.

2. Coloque toda a solução reagente no tubo reagente. Agite
o tubo reagente para dissolver o conteúdo.

3. Adicione a amostra de swab do paciente no tubo reagente. Gire o swab pelo 
menos 3 vezes enquanto pressiona a cabeça contra a parte inferior e a lateral 
do tubo reagente.

Deixe o swab no tubo reagente por 1 minuto.

4. Gire a cabeça do swab contra o interior do tubo reagente ao removê-lo. Descarte o 
swab usado em seus resíduos de risco biológico. 

5. Preencha a pipeta pequena de volume fixo e transparente de 120 µL fornecida 
com a amostra do paciente do tubo reagente. 

Para encher a pipeta de volume fixo com a amostra do paciente:
a) Aperte FIRMEMENTE o bulbo superior. 
b) Ao apertar, coloque a ponta da pipeta na amostra do paciente.
c) Ainda com a ponta da pipeta na amostra do paciente, libere 

lentamente a pressão do bulbo para preencher a pipeta.

6. Firmemente aperte o bulbo superior para esvaziar o conteúdo da pipeta pequena 
de volume fixo e transparente de 120 µL no poço da amostra do cassete de teste. 
O excesso de líquido restante no bulbo deve ser deixado para trás.

OBSERVAÇÃO: as pipetas de volume fixo são concebidas para coletar e 
distribuir a quantidade correta de amostra de líquido. Descarte a pipeta 
nos resíduos de risco biológico.

OBSERVAÇÃO: Não despeje a amostra do tubo reagente. Use a pipeta 
pequena de volume fixo transparente de 120 µL fornecida.

7. Prossiga imediatamente para a próxima seção, “Como utilizar o Sofia e Sofia 2,” 
para concluir o teste.
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COMO UTILIZAR O SOFIA E SOFIA 2

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

Modo AUTOMÁTICO
No modo AUTOMÁTICO, o usuário insere imediatamente o cassete de teste no Sofia ou no Sofia 2. O Sofia e o 
Sofia 2 escaneiam o cassete de teste periodicamente durante o tempo de desenvolvimento do teste. Os 
resultados positivos e negativos do teste serão exibidos em 15 minutos.

Modo LEITURA IMEDIATA
Muito importante: permita que o teste se desenvolva durante os 15 minutos COMPLETOS ANTES de colocá-lo 
no Sofia ou Sofia 2.

O usuário deve primeiro colocar o cassete de teste no balcão ou bancada por 15 minutos (fora do Sofia 2) e 
cronometrar manualmente esta etapa do desenvolvimento. Em seguida, o usuário insere o cassete de teste no 
Sofia ou no Sofia 2. No Modo LEITURA IMEDIATA, o Sofia e o Sofia 2 digitalizarão e exibirão o resultado do 
teste em até 1 minuto.

Aviso: Os resultados não devem ser interpretados 30 minutos após a inoculação. Usar o Sofia ou o 
Sofia 2 após este período pode gerar resultados falsos.

Dicas para testes em lote
Dependendo da quantidade de trabalho, existem várias opções para facilitar os testes em lote. O usuário pode 
adicionar a solução reagente a um ou mais tubos reagentes, tampá-los novamente e armazená-los na bancada 
em temperatura ambiente (TA) por até 12 horas sem perda de atividade antes de adicionar a(s) amostra(s).

Muito importante: O usuário nunca deve abrir a bolsa de papel metalizado expondo o cassete de teste à 
temperatura ambiente até que esteja pronto para uso imediato.

REALIZAR TESTE COM O SOFIA
1. Insira a ID do usuário usando o digitalizador de código de barras ou insira manualmente os dados usando o 

teclado.

NOTA: Se você ler o código de barras incorreto por engano, use os botões de seta no teclado Sofia para 
selecionar novamente o campo. Em seguida, digitalize novamente o código de barras correto, e o anterior 
será substituído com o código de barras correto.
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2. Insira a ID do paciente ou nº de pedido usando o digitalizador de código de barras ou insira manualmente 
os dados usando o teclado.

3. Pressione Iniciar teste e a gaveta do Sofia abrirá automaticamente. 

4. Verifique se o modo de desenvolvimento correto, AUTOMÁTICO 
ou LEITURA IMEDIATA, foi selecionado. Insira o cassete de teste 
do paciente preparado na gaveta do Sofia e feche-a.

5. O Sofia iniciará automaticamente e exibirá o progresso como 
mostrado no exemplo abaixo. No modo AUTOMÁTICO, os 
resultados de teste serão exibidos na tela em aproximadamente 
15 minutos. No modo LEITURA IMEDIATA, os resultados de teste 
serão exibidos na tela em até 1 minuto. Consulte a seção de 
Interpretação de Resultados.

Por exemplo: esta tela mostra que ainda faltam 
12 minutos, 13 segundos para concluir o teste no 
modo AUTOMÁTICO. O Sofia irá ler e exibir os 
resultados após 15 minutos.
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS USANDO O SOFIA
Quando o teste for concluído, os resultados serão exibidos na tela do Sofia. Os resultados podem ser 
automaticamente impressos em uma impressora integrada, se esta opção for selecionada. As linhas de teste, 
que são fluorescentes, nunca serão visíveis a olho nu.

A tela do Sofia exibirá os resultados do controle de procedimentos como "válidos ou inválidos" e fornecerá 
individualmente um resultado positivo ou negativo para o SARS. Se o controle de procedimento for “inválido,” 
repita o teste com uma nova amostra do paciente e um novo cassete de teste.

Resultados positivos:

Resultados negativos:

Resultados inválidos:

Por exemplo: Esta tela exibe um resultado negativo válido 
para a SARS.

Observação: Resultados negativos, de pacientes com início 
dos sintomas além de cinco dias, devem ser tratados como 
presuntivos e a confirmação com um ensaio molecular, se 
necessário, para o controle do paciente, pode ser realizada. 

Por exemplo: Esta tela exibe um resultado 
inválido.

Resultado inválido: Se o teste for inválido, um 
novo teste deverá ser realizado com uma nova 
amostra do paciente e um novo cassete de teste.

Por exemplo: Esta tela exibe um resultado positivo válido 
para a SARS. 

OBSERVAÇÃO: Um resultado positivo não descarta 
coinfecções com outros patógenos.
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REALIZAR TESTE COM O SOFIA 2
1. Insira a ID do usuário usando o digitalizador de código de barras integrado ou insira manualmente os 

dados usando o teclado na tela.

OBSERVAÇÃO: Se você digitalizar o código de barras incorreto por engano, selecione o campo novamente para 
realçá-lo. Em seguida, digitalize novamente o código de barras correto, e o anterior será substituído com o 
código de barras correto.

2. Insira a ID do paciente e o nº do pedido, se aplicável, usando o digitalizador de código de barras ou insira 
manualmente os dados usando o teclado na tela.

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

4. Insira o cassete de teste preparado na gaveta do Sofia 2 e feche-a.
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5. O Sofia 2 iniciará automaticamente e exibirá o progresso como mostrado no exemplo abaixo. No modo 
AUTOMÁTICO, os resultados de teste serão exibidos na tela em 15 minutos. No modo LEITURA IMEDIATA, 
os resultados de teste serão exibidos na tela em até 1 minuto. Consulte a seção de Interpretação de 
Resultados do Sofia 2.

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

A tela do Sofia 2 exibirá os resultados do controle de procedimentos como ou , e fornecerá 
individualmente um resultado ou para a SARS. Se o controle de procedimento for , repita o teste com 
uma nova amostra do paciente e um novo cassete de teste. Se uma impressora estiver conectada, os 
resultados podem ser impressos manualmente, selecionando o ícone de impressão enquanto os resultados do 
teste são exibidos na tela.

Resultados positivos:

Resultados negativos: 

Por exemplo: Esta tela exibe um resultado 
negativo válido para a SARS.

OBSERVAÇÃO: Resultados negativos, de 
pacientes com início dos sintomas além de 
cinco dias, devem ser tratados como 
presuntivos e a confirmação com um ensaio 
molecular, se necessário, para o controle do 
paciente, pode ser realizada.

Por exemplo: Esta tela exibe um resultado 
positivo válido para a SARS. 

OBSERVAÇÃO: Um resultado positivo não 
descarta coinfecções com outros 
patógenos.

Por exemplo, esta tela mostra que faltam 
12 minutos, 34 segundos para que o teste no modo 
AUTOMÁTICO seja concluído. O Sofia 2 irá ler e 
exibir os resultados em 15 minutos.
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Resultados inválidos:

LIMITAÇÕES
 O uso de meio de transporte viral pode resultar em perda de sensibilidade do teste, e o teste direto das 

amostras é recomendado.
 Remel M4 e M4RT não devem ser usados com o Sofia SARS Antigen FIA Assay em Sofia ou Sofia 2. Foi 

demonstrado que alguns lotes de M4 e M4RT causam resultados falsos positivos quando usados com o 
Sofia SARS Antigen FIA Assay.

 O conteúdo deste kit deve ser utilizado para a detecção qualitativa dos antígenos da SARS do swab nasal e 
do swab nasofaríngeo.

 Este teste detecta tanto o SARS-CoV como o SARS-CoV-2, viável (vivo) e não viável. O desempenho do 
teste depende da quantidade de vírus (antígeno) na amostra e pode ou não se correlacionar com os 
resultados da cultura do vírus realizada na mesma amostra.

 Pode ocorrer um resultado de teste negativo se o nível do antígeno em uma amostra se encontrar abaixo 
do limite de detecção do teste ou se a amostra for coletada ou transportada de forma inadequada.

 O não cumprimento do procedimento de teste pode afetar adversamente o desempenho do teste e/ou 
invalidar o resultado do teste.

 Os resultados do teste devem ser avaliados em conjunto com outros dados clínicos disponíveis para o médico.
 Os resultados positivos dos testes não descartam coinfecções com outros patógenos.
 Os resultados positivos dos testes não diferenciam o SARS-CoV e o SARS-CoV-2.
 Os resultados negativos dos testes não se destinam a excluir outras infecções bacterianas ou virais que não 

sejam SARS.
 Resultados negativos, de pacientes com início dos sintomas além de cinco dias, devem ser tratados como 

presuntivos e a confirmação com um ensaio molecular, se necessário, para o controle do paciente, pode 
ser realizada. 

 Se for necessário diferenciar os vírus e as estirpes específicas de SARS, será preciso realizar testes 
adicionais, em consulta com os departamentos de saúde pública estaduais ou locais.

DESEMPENHO CLÍNICO
Dados demográficos do paciente
Os dados demográficos dos pacientes (sexo, idade, tempo decorrido desde a data de surgimento do sintoma) 
estão disponíveis para duzentas e nove (209) amostras usadas no estudo.

Discriminação da positividade da amostra com base na idade do paciente:

Sofia SARS Antigen FIA (N=209)

Idade Nº total Total de positivos Prevalência

< 5 anos 0 0 N/D

6 a 21 anos 28 5 17,9%

22 a 59 anos 156 22 16,0%

> 60 anos 25 2 8,0%

Por exemplo: Esta tela exibe um resultado 
inválido.

Resultado inválido: Se o teste for inválido, um 
novo teste deverá ser realizado com uma 
nova amostra do paciente e um novo cassete 
de teste.
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A positividade da amostra com base nos dias após o início:

Dias após o surgimento 
do sintoma

Nº de amostras testadas Nº de amostras positivas % Positivo

0 9 0 0

1 32 5 15,6%

2* 61 11 18,0%

3 39 3 7,7%

4 24 5 20,8%

5 16 2 12,5%

6 11 2 18,2%

7 17 1 5,9%

*Uma amostra era Sofia SARS Antigen FIA Negativo e Positivo por Referência Extraída RT-PCR

Foi realizado um estudo com duzentos e nove (209) swabs nasais diretos. As amostras foram sequencialmente 
incluídas de pacientes sintomáticos com suspeita da COVID-19 em cinco (5) locais e testadas recentemente em 
um único laboratório central. Todos os pacientes tiveram um swab NP (para teste de RT-PCR) e swab nasal 
(para teste de Sofia) ou swabs nasais correspondentes coletados para teste de RT-PCR e Sofia. A ordem de 
coleta do swab foi randomizada entre os ensaios. O Sofia SARS Antigen FIA foi comparado com um ensaio RT-
PCR extraído de referência.

Ensaio RT-PCR extraído de referência IC de 95%

POS NEG Total PPA 96,7% 83,3% 99,4%

Sofia SARS Antigen 
FIA Assay

POS 29 0 29 NPA 100,0% 97,9% 100,0%

NEG 1 179 180 PPV 100,0% 88,3% 100,0%

Total 30 179 209 NPV 99,4% 96,9% 99,9%

Prevalência 14,4% 10,2% 19,8%

% concordância 99,5%

DESEMPENHO ANALÍTICO
Limite de Detecção

a) Limite de Detecção (LoD):
O limite de detecção (LoD) do Sofia SARS Antigen FIA foi determinado usando diluições limitantes de 
SARS-CoV-2 inativado pelo calor (bei Resources NR-52286). O NR-52286 é uma preparação do 
coronavírus 2 relacionado com SARS (SARS-CoV-2), isolado USA-WA1/2020, que foi inativado por 
aquecimento a 65 °C durante 30 minutos. O material foi fornecido congelado a uma concentração 
TCID50 de 3,40 x105 por mL.

O estudo para determinar o Sofia SARS Antigen FIA LoD foi desenhado para refletir o ensaio ao usar 
swabs diretos. Neste estudo, um swab NP foi enriquecido com aproximadamente 50 µL da diluição do 
vírus em solução salina. O swab enriquecido foi adicionado ao extrator do Sofia SARS Antigen FIA 
simultaneamente a um swab NP contendo matriz NP. Os swabs foram processados simultaneamente, 
de acordo com o folheto informativo.
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O LoD foi determinado em três etapas:

1. Análise do LoD
Foram feitas diluições de 10 vezes do vírus inativado pelo calor em solução salina e 
processadas para cada estudo, como descrito acima. Estas diluições foram testadas em 
triplicata. A concentração que demonstrou 3 de 3 resultados positivos foi escolhida para 
determinar a faixa do LoD.
Com base neste teste, a concentração escolhida foi TCID50 de 3,40 x102 por mL.

2. Determinação da faixa do LoD
Foram feitas cinco (5) diluições de duplicação da concentração do TCID50 de 3,40 x102 por mL 
em solução salina processada para o estudo como descrito acima. Estas diluições foram 
testadas em triplicata. A concentração que demonstrou 3 de 3 resultados positivos foi 
escolhida para confirmar o LoD.

Com base neste teste, a concentração escolhida foi TCID50 de 1,13 x102 por mL.

3. Confirmação do LoD
A concentração de TCID50 de 1,13 x102 por mL de diluição foi testada mais dezessete (17) 
vezes, até obter um total de vinte (20) resultados. Vinte (20) dos vinte (20) resultados foram 
positivos.

Com base neste teste, a concentração foi confirmada como: 
Swab LoD: TCID50 1,13 x102 por mL

4. Comparação do LoD entre os instrumentos
Para comparar o LoD entre o Sofia e o Sofia 2, foi realizado um estudo usando testes 
simultâneos de concentrações de 1x e 2x do LoD (1,13 x102 e 2,26 x102, respectivamente) de 
SARS-CoV-2 inativado pelo calor.

Os dois instrumentos geraram LoDs correspondentes de TCID50 2,26 x102 neste estudo.

b) Reatividade cruzada:
A reatividade cruzada e a interferência potencial do Sofia SARS Antigen FIA foram avaliadas testando 
vários microorganismos (8), vírus (16) e matrizes negativas (3) com o Sofia SARS Antigen FIA. Cada 
organismo e vírus foram testados em triplicata na ausência ou presença de TCID50 2,26 x102 por mL de 
SARS-CoV-2 inativado pelo calor. As concentrações finais dos organismos e vírus estão documentadas 
na tabela abaixo.

Reatividade cruzada: Sofia SARS Antigen FIA - Teste úmido

Vírus/Bactéria/Parasita* Estirpe
Fonte/Tipo de 

amostra
Concentração

Resultados da 
reatividade 
cruzada**

Resultados de 
interferência**

Adenovírus Tipo 1 Isolado 1 x 105,53 U/mL Negativo Positivo

Coronavírus 229e Isolado 1 x 105,10 U/mL Negativo Positivo

Coronavírus OC43 Isolado
9,55 x 105

TCID50/mL
Negativo Positivo

Coronavírus NL63 Isolado 5 x 103,67 U/mL Negativo Positivo

MERS-CoV (inativado pelo 
calor)

Flórida/EUA-
2_Arábia 

Saudita_2014
Isolado

1,17 x 105

TCID50/mL
Negativo Positivo

Mycoplasma pneumoniae M129 Isolado 3 x 106 UCC/mL Negativo Positivo
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Reatividade cruzada: Sofia SARS Antigen FIA - Teste úmido

Vírus/Bactéria/Parasita* Estirpe
Fonte/Tipo de 

amostra
Concentração

Resultados da 
reatividade 
cruzada**

Resultados de 
interferência**

Streptococcus pyogenes Z018 Isolado 3,8 x 106 ufc/mL Negativo Positivo

Influenza A H3N2 Brisbane/10/07 Isolado 1 x 105,07 U/mL Negativo Positivo

Influenza A H1N1
New 

Caledonia/20/99
Isolado 1 x 105,66 U/mL Negativo Positivo

Influenza B Brisbane/33/08 Isolado 1 x 105,15 U/mL Negativo Positivo

Parainfluenza Tipo 1 Isolado 1 x 105,01 U/mL Negativo Positivo

Parainfluenza Tipo 2 Isolado 1 x 105,34 U/mL Negativo Positivo

Parainfluenza Tipo 3 Isolado 8,5 x 105 TCID50/mL Negativo Positivo

Parainfluenza Tipo 4b Isolado 1 x 105,53 U/mL Negativo Positivo

Enterovírus Tipo 68 Isolado 1 x 105,5 U/mL Negativo Positivo

Metapneumovírus 
humano

A1 (IA10-s003) Isolado 1 x 105,55 U/mL Negativo Positivo

Vírus sincicial respiratório 
Tipo A (3/2015 
Isolado nº 3)

Isolado 1 x 105,62 U/mL Negativo Positivo

Rinovírus Humano N/D Vírus inativado Indisponível Negativo Positivo

Chlamydophila 
pneumoniae

AR-39 Isolado 2,9 x 106 UIF/mL Negativo Positivo

Haemophilus Influenzae Tipo b; Eagan Isolado 7,87 x 106 ufc/mL Negativo Positivo

Legionella pneumophila Philadelphia Isolado 6,82 x 106 ufc/mL Negativo Positivo

Streptococcus pneumoniae Z022; 19f Isolado 2,26 x 106 ufc/mL Negativo Positivo

Bordetella pertussis A639 Isolado 6,37 x 106 ufc/mL Negativo Positivo

Pneumocystis jirovecii-S. 
cerevisiae recombinante

W303-Pji Isolado 1,56 x 106 ufc/mL Negativo Positivo

*O Coronavírus HKU1 não foi testado para reatividade cruzada devido à falta de disponibilidade. Dado que as 
19 amostras na avaliação clínica que foram positivas para esta cepa resultaram todas negativas, o teste úmido 
de reatividade cruzada não foi necessário. 
**Os testes foram realizados em triplicata.

Com base nos dados gerados por este estudo, os organismos ou vírus testados no Sofia SARS Antigen FIA 
não apresentam reação cruzada ou interferência.

c) Efeito de Hook:
Como parte do estudo do LoD, foi testada a maior concentração de estoque de SARS-CoV-2 inativado 
pelo calor disponível (TCID50 de 3,40 x105 por mL). Não foi detectado efeito de Hook.

d) Estudos de substâncias endógenas que causam interferência: 
Foi realizado um estudo demonstrando que catorze (14) substâncias potencialmente interferentes que 
podem ser encontradas no trato respiratório superior não apresentam reação cruzada ou interferem 
na detecção do SARS-CoV-2 no Sofia SARS Antigen FIA Assay.

Substâncias 
interferentes

Ingrediente ativo Concentração
Resultados da 

reatividade 
cruzada*

Resultados de 
interferência*

Afrin - spray nasal Oximetazolina 5% Negativo Positivo

Sangue (humano) Sangue 5% Negativo Positivo

Chloraseptic, Cepacol Benzocaína, Mentol 0,7 g/mL Negativo Positivo
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Substâncias 
interferentes

Ingrediente ativo Concentração
Resultados da 

reatividade 
cruzada*

Resultados de 
interferência*

Flonase Fluticasona 5% Negativo Positivo

Halls para alívio sabor 
cereja

Mentol 0,8 g/mL Negativo Positivo

Nasocort Allergy 24 
horas

Triamcinolona 5,00% Negativo Positivo

Neo-Sinefrina Cloridrato de fenilefrina 5% Negativo Positivo

Oseltamivir Oseltamivir 2,2 µg/mL Negativo Positivo

Proteína mucina 
purificada

Proteína mucina 2,5 mg/mL Negativo Positivo

Rhinocort Budesonida (Glicocorticoide) 5% Negativo Positivo

Salina - spray nasal Salina 15% Negativo Positivo

Tobramicina Tobramicina 1,25 mg/mL Negativo Positivo

Zanamivir Zanamivir 282,0 ng/mL Negativo Positivo

Zicam Cold Remedy
Galphimia glauca, Luffa 

operculata, Sabadilla
5% Negativo Positivo

* Os testes foram realizados em triplicata.

Com base nos dados gerados por este estudo, as substâncias testadas no Sofia SARS Antigen FIA não 
apresentam reação cruzada ou interferência.

ASSISTÊNCIA
Se tiver dúvidas com relação ao uso deste produto ou se desejar comunicar um problema do sistema de teste, 
ligue para a Assistência Técnica da Quidel 800.874.1517 (nos EUA) ou 858.552.1100, de segunda a sexta-feira, 
entre as 7:00 e 17:00, fuso horário do Pacífico. Se estiver fora dos EUA, entre em contato com seu distribuidor 
local ou technicalsupport@quidel.com. Os problemas do sistema de teste também podem ser relatados para os 
números listados abaixo. Consulte quidel.com para ver mais opções de Suporte.

País Telefone Endereço de e-mail

Europa, Oriente Médio e África

+353 (91) 412 474 
(principal)
0 1800 200441 (ligação 
gratuita)

emeatechnicalsupport@quidel.com

Áustria +43 316 231239

França 0 (805) 371674

Alemanha +49 (0) 7154 1593912

Holanda 0 800 0224198

Suíça 0 800 554864

Reino Unido 0 800 3688248

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 (ligação 
gratuita)

technicalsupport@quidel.com

China
0400 920 9366 ou
+86 021 3217 8300

chinatechnicalservice@quidel.com

mailto:chinatechnicalservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
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Número do Catálogo Marca de conformidade CE

Representante Autorizado
na Comunidade Europeia

Código de lote

Usar até Fabricante

Limitação da temperatura Uso previsto

Uso somente com prescrição Consultar instruções para uso

Para uso em diagnóstico In Vitro Contém suficiente para 25 determinações

Conteúdo/Contém Controle Positivo

Controle Negativo
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