Para uso em diagnóstico in vitro.
Pode ser consultado um glossário de símbolos em quidel.com/glossary.

USO PRETENDIDO
O ensaio Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA emprega tecnologia de imunofluorescência com o design sandwich
utilizado com o Sofia 2. O Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA foi concebido para a deteção e diferenciação
qualitativa simultânea do antigénio da proteína da nucleocápside de SARS‐CoV‐2, influenza A e influenza B em
amostras de esfregaços nasofaríngeos (NS) nasais diretos de indivíduos que os profissionais de saúde
suspeitam ter uma infeção respiratória viral consistente com COVID‐19, no prazo dos primeiros cinco dias
depois do início dos sintomas. Os sinais e sintomas clínicos de infeção respiratória viral devido a SARS‐CoV‐2 e
influenza podem ser semelhantes.
Este teste destina‐se à deteção e diferenciação rápida simultânea in vitro do antigénio da proteína da
nucleocápside dos vírus SARS‐CoV‐2, influenza A e influenza B, mas não serve para diferenciar entre os vírus
SARS‐CoV e SARS‐CoV‐2, nem para detetar antigénios de influenza C. As características de desempenho para
influenza A e B foram estabelecidas entre fevereiro e março de 2011, quando os vírus influenza
A/Califórnia/7/2009 (2009 H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2) e B/Brisbane/60/2008 (da linhagem Victoria) eram
os vírus influenza predominantes em circulação, de acordo com o Morbidity and Mortality Weekly Report
(Relatório Semanal de Morbidade e Mortalidade) do CDC intitulado "Update: Influenza Activity‐‐United States,
2010‐2011 Season, and Composition of the 2011‐2012 Influenza Vaccine". As características de desempenho
podem variar relativamente a outros vírus influenza emergentes. Em caso de suspeita de infeção por um novo
vírus influenza, com base em critérios clínicos e epidemiológicos de rastreio atuais recomendados pelas
autoridades de saúde pública, devem ser recolhidas amostras para novos vírus influenza, com precauções de
controlo de infeções apropriadas, e estas devem ser enviadas para o órgão de saúde estatal ou local a fim de
serem testados.
Os antigénios virais do SARS‐CoV‐2, influenza A e influenza B são geralmente detetáveis em amostras do trato
respiratório superior durante a fase aguda da infeção. Resultados positivos indicam a presença de antigénios
virais, mas é necessário proceder a correlações clínicas com os antecedentes do doente e com outras
informações de diagnóstico a fim de determinar o estado da infeção.

Resultados positivos não excluem infeção bacteriana ou co‐infeção com outros vírus. O agente
detetado pode não constituir a causa definitiva da doença.Os laboratórios são obrigados a comunicar
todos os resultados positivos às autoridades de saúde pública apropriadas.
Os resultados negativos do SARS‐CoV‐2 de pacientes com início de sintomas além de cinco dias devem ser
tratados como presuntivos e pode ser realizada a confirmação através de um ensaio molecular, se necessário,
para tratar o doente. Resultados negativos não excluem a COVID‐19 e não devem ser usados como o único
fundamento para o tratamento ou decisões relativas à gestão dos doentes, incluindo decisões relativas ao
controlo de infeções. Resultados negativos devem ser considerados no contexto de recentes exposições do
doente, antecedentes e presença de sinais clínicos e sintomas consistentes com a COVID‐19.
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Um teste negativo é presuntivo para influenza A e B e recomenda‐se que estes resultados sejam confirmados
por um ensaio molecular de influenza A e B aprovado por um organismo regulamentar. Resultados negativos
não excluem a infeção pelo vírus influenza e não devem ser usados como o único fundamento para o
tratamento ou outras decisões relativas à gestão dos doentes.
O ensaio Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA destina‐se a ser utilizado por profissionais de saúde ou operadores
qualificados que sejam capacitados na execução de testes com o instrumento Sofia 2.

RESUMO E EXPLICAÇÃO
Os vírus influenza são agentes causadores de infeções virais agudas altamente contagiosas do trato
respiratório.
Os vírus influenza são vírus de ARN de cadeia simples imunologicamente diversos. Existem três tipos de vírus
influenza: A, B e C. Os vírus do Tipo A têm maior prevalência e estão associados às epidemias mais graves. Os
vírus Tipo B provocam uma doença geralmente mais branda do que a provocada pelo Tipo A. Os vírus do Tipo
C nunca foram associados a uma epidemia de doença humana de grande escala. Os vírus do Tipo A e B podem
circular simultaneamente, mas geralmente, um tipo é dominante durante uma determinada estação.1
Todos os anos, nos EUA, em média, 5% a 20% da população contrai o vírus influenza. Mais de 200 000 pessoas
são hospitalizadas em resultado de complicações provocadas pelo influenza e cerca de 36 000 pessoas morrem
de causas relacionadas com o vírus influenza. Algumas pessoas, como os adultos com idade a partir dos 65
anos, crianças pequenas e pessoas com determinados problemas de saúde têm um risco elevado de sofrer
complicações graves provocadas pelo vírus influenza.2
O SARS‐CoV‐2, também conhecido como o vírus causador da COVID‐19, foi inicialmente identificado em
Wuhan, Província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. Pensa‐se que este vírus, tal como os novos
coronavírus causadores de SARS‐1 e MERS, é originário de morcegos, mas o SARS‐CoV‐2 pode ter tido um
hospedeiro intermediário como os pangolins, porcos ou civetas.3 A OMS declarou que a COVID‐19 constituía
uma pandemia a 11 de março de 2020 e a infeção propagou‐se a nível global, com centenas de milhares de
infeções e mortes confirmadas.4
Estima‐se que o tempo de incubação mediano seja de 5,1 dias, com sintomas previstos dentro de 12 dias após
a infeção.5 Os sintomas da COVID‐19 são semelhantes aos de outras doenças respiratórias virais e incluem
febre, tosse e falta de ar.6

PRINCÍPIO DO TESTE
O ensaio Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA usa tecnologia de imunofluorescência com um design em sandwich e é
usado com o Sofia 2 para detetar a proteína da nucleocápside do influenza A, influenza B e SARS‐CoV‐2. Este
teste permite a deteção de SARS‐CoV e SARS‐CoV‐2. O teste deteta, mas não diferencia, os dois vírus.
A amostra do doente é colocada no Tubo de Reagente, e durante este período, as partículas virais na amostra
são danificadas, expondo nucleoproteínas virais internas. Após este passo, a amostra é colocada no poço de
amostra na Cassete de Teste. A amostra migra desde o poço da amostra através de uma tira de teste contendo
vários ambientes químicos únicos. Se estiver presente antigénio viral de influenza A, influenza B, SARS‐CoV ou
SARS‐CoV‐2, este será aprisionado numa localização específica.
NOTA: Dependendo da escolha do utilizador, a Cassete de Teste é colocada dentro 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 2 para digitalização (Modo LEITURA IMEDIATA).
O Sofia 2 irá ler a tira de teste e medir o sinal fluorescente ao processar os resultados através de algoritmos
específicos do método. O Sofia 2 apresentará os resultados do teste (positivo, negativo ou inválido) no ecrã.
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REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS
Kit de 25 testes:
 Cassetes de Teste embaladas individualmente (25): Anticorpos monoclonais de ratinho anti‐influenza A e
anti‐influenza B; Anticorpos monoclonais anti‐SARS
 Tubos de reagente (25): tampão liofilizado com detergentes e agentes redutores
 Solução reagente (25): ampolas com solução salina
 Zaragatoas nasais estéreis (SKU # 20380) (25)
 Pipetas pequenas, transparentes, de volume fixo de 120 µL (25)
 Zaragatoa de Controlo Positivo Gripe + SARS (1): zaragatoa revestida com antigénios de SARS, influenza A e
influenza B recombinantes não infeciosos
 Zaragatoa de Controlo Negativo (1): zaragatoa revestida com antigénio de Streptococcus C não‐infecioso e
inativado por calor
 Folheto Informativo (1)
 Instruções de Referência Rápida (1)
 Cartão de CQ (fornecido na caixa do kit)

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS NO KIT






Cronómetro ou relógio
Analisador Sofia 2
Cassete de Calibração (fornecido com o Sofia 2)
Tubo de transporte seco (SKU # 20385) (25). Armazenar à temperatura ambiente.
Conjunto de Zaragatoas de Controlo Sofia 2 Flu + SARS para CQ adicional (20391)

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES


















Para uso em diagnóstico in vitro.
Utilização apenas mediante receita médica.
Este teste destina‐se exclusivamente a uma utilização com o instrumento Sofia 2.
Este teste foi autorizado apenas para a deteção e diferenciação de proteínas de SARS‐CoV‐2 e influenza,
não para qualquer outro vírus ou agente patogénico
O Sofia 2 Flu + SARS FIA destina‐se a uma utilização com esfregaços nasais diretos e não está aprovado
para utilização com meios de transporte viral.
Não utilize o conteúdo do kit após a data de validade impressa na parte exterior da caixa.
Tome precauções apropriadas na recolha, manuseamento, armazenamento e eliminação das amostras dos
doentes e do conteúdo usado do kit.
Recomenda‐se o uso de luvas de nitrilo ou látex (ou equivalente) para manusear as amostras dos doentes.
Não reutilize as Cassetes de Teste, pipetas de volume fixo, Tubos de Reagente, soluções ou zaragatoas de
controlo usadas.
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 ou descartado.
A Solução Reagente contém uma solução ácida (salina). Se a solução entrar em contacto com a pele ou os
olhos, lave abundantemente com água.
Para obter resultados precisos, devem ser seguidas as instruções do Folheto Informativo.
A Cassete de Calibração deve ser conservada entre utilizações dentro da bolsa de armazenamento
fornecida.
A recolha, o armazenamento e o transporte inadequados ou inapropriados de amostras poderão originar
resultados falsos.
Os procedimentos de recolha e manuseamento de amostras exigem formação e orientação específicas.
Use a zaragatoa nasal fornecida com o kit quando recolher uma amostra de esfregaço nasal.
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 Use a pipeta de volume fixo apropriada de acordo com os precedimentos de teste.
 Não deite amostras do Tubo de Reagente para o poço da amostra da Cassete de Teste. Use a pipeta de
volume fixo transparente de 120 μL fornecida para adicionar a amostra à Cassete de Teste.
 Para obter resultados precisos, não use amostras com sangue visível ou demasiado viscosas.
 Não escreva sobre o código de barras da Cassete de Teste. Este é usado pelo analisador Sofia 2 para
identificar o tipo de teste a executar, e para identificar a Cassete de Teste individual a fim de evitar uma
segunda leitura da Cassete de Teste pelo mesmo analisador Sofia 2.
 Em caso de suspeita de infeção por um novo vírus influenza A, com base em critérios clínicos e
epidemiológicos de rastreio atuais recomendados pelas autoridades de saúde pública, devem ser
recolhidos espécimes para novos vírus influenza, com precauções de controlo de infeções apropriadas, e
estes devem ser enviados para o órgão de saúde estatal ou local a fim de serem testados. A cultura viral
não deve ser feita nesses casos, a não ser que uma unidade BSL 3+ esteja disponível para receber e cultivar
as amostras.
 Embora este teste tenha demonstrado a capacidade de detetar vírus influenza aviários de cultura,
incluindo o vírus Influenza A aviário de subtipo H5N1, as características de desempenho deste teste com
amostras de humanos infetados com H5N1 ou outros vírus influenza aviários são desconhecidas.
 Uma vez que o reagente de deteção é um composto fluorescente, não se formarão resultados visíveis na
tira de teste. Tem de usar‐se o analisador Sofia 2 para a interpretação dos resultados.
 Para obter resultados precisos, não deve ser usada uma Cassete de Teste aberta e exposta dentro de uma
câmara de fluxo laminar ou numa área fortemente ventilada.
 Os testes devem ser realizados num local com ventilação adequada.
 Elimine recipientes e conteúdos não usados de acordo com os requisitos regulamentares federais, estatais
e locais.
 Use vestuário de proteção, luvas e proteção ocular/facial adequados 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, fora do alcance de luz solar direta. O conteúdo do
kit é estável até à data de validade impressa na caixa exterior. Não congele.

CONTROLO DE QUALIDADE
Existem três tipos de Controlo de Qualidade para o Sofia 2 e a Cassete de Teste: Procedimento de Verificação da
Calibração do analisador Sofia 2, funções de controlo de procedimentos incorporadas e Controlos Externos.

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 configurado
de modo a relembrar o utilizador da necessidade de realizar 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 utilizando uma Cassete de Calibração específica. A Cassete de Calibração é
fornecida com o Sofia 2. Consulte o Manual do Utilizador do Sofia 2 para obter informações sobre o
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 protegê‐la da exposição à luz.
_________________________________________________________________________________
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1. Para verificar a calibração do analisador Sofia 2,
selecione «Executar calibração» no menu principal.

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

Em seguida, o analisador Sofia 2 indica quando a
Verificação de Calibração está concluída. Selecione
para regressar ao ecrã Executar Teste.
NOTA: Se a Verificação de Calibração não resultar numa aprovação, notifique o Supervisor do local, contacte a
Assistência Técnica da Quidel ou contacte o seu distribuidor local.

Controlos de Procedimento Integrados
O Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA contém uma função de controlo de procedimento integrada. Sempre que é
realizado um teste no analisador Sofia 2, a área de controlo de procedimento é examinada pelo Sofia 2 e o
resultado é exibido no ecrã do Sofia 2.
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. Esta documentação é
automaticamente registada no analisador Sofia 2 com cada resultado de teste.
Um resultado válido obtido a partir do controlo de procedimento demonstra que o teste decorreu
corretamente e que a integridade funcional da cassete foi mantida. O controlo de procedimento é
interpretado pelo analisador Sofia 2 após a Cassete de Teste incubar durante 15 minutos. Se o teste não
decorrer corretamente, o Sofia 2 indicará que o resultado é inválido. Neste caso, reveja o procedimento e
repita o teste com uma nova amostra do doente e uma nova Cassete de Teste.

_________________________________________________________________________________
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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 a execução de Controlos Externos positivos e negativos:
 uma vez para cada operador não qualificado
 uma vez para cada nova remessa de kits ‐ desde que se teste cada lote diferente recebido na remessa
 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.
O utilizador deve primeiro selecionar "Executar CQ" no menu principal do Sofia 2 e, de seguida, quando
solicitado, 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, analisará as
zaragatoas para Controlos Externos.
As zaragatoas para Controlos Externos Positivo e Negativo são fornecidas no kit e devem ser testadas usando o
Procedimento de Teste de Esfregaço incluído no Folheto Informativo ou nas Instruções de Referência Rápida. A
Zaragatoa de Controlo Positivo para Gripe + SARS contém antigénio de SARS, influenza A e influenza B. A
Zaragatoa de Controlo Positivo deve ser analisada primeiro, seguida da Zaragatoa de Controlo Negativo.
Após o teste de CQ, os resultados de cada um serão apresentados como
Positivo e Negativo.

ou

no Sofia 2, para os Controlos

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 a Assistência Técnica 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 poderá selecionar
no ecrã do
analisador Sofia 2 para saltar o teste de controlo que passou anteriormente. Os resultados de CQ irão
apresentar um teste de controlo não realizado como no Sofia 2.
Poderão obter‐se separadamente zaragatoas de Controlo Externo adicionais, entrando em contacto com o
Serviço de Apoio ao Cliente da Quidel.
_________________________________________________________________________________
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COLHEITA E MANUSEAMENTO DE AMOSTRAS
COLHEITA DE AMOSTRAS
Amostra de esfregaço nasal
Use a zaragatoa nasal fornecida com o kit.
Antes de recolher o esfregaço nasal, o paciente deve ser instruído a assoar o nariz. Para recolher uma amostra
de esfregaço nasal, introduza cuidadosamente a zaragatoa (fornecida com o kit) na narina que tiver mais
secreções aquando da inspeção visual. Rodando suavemente, empurre a zaragatoa até sentir resistência ao
nível dos cornetos (menos de uma polegada no interior da narina). Rode a zaragatoa várias vezes contra a
parede nasal e, em seguida, remova‐a da narina.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS
As amostras devem ser testadas logo que possível após a colheita. Com base em dados gerados com o ensaio
SARS Antigen FIA, os esfregaços nasais são estáveis por um máximo de 48 horas à temperatura ambiente ou a
uma temperatura entre 2 °C e 8 °C num tubo de transporte limpo e seco.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Todas as amostras clínicas devem estar à temperatura ambiente antes de iniciar o ensaio.
Data de validade: Verifique a data de validade em cada embalagem individual de testes ou na caixa exterior
antes de usar.Não utilize nenhum teste após a data de validade indicada no rótulo.
Procedimento de teste do esfregaço (nasal)
Liberte
lentamente

1. Verifique se o analisador Sofia 2 está configurado para o modo pretendido:
MODO AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA.
Consulte a seção «Usar o analisador Sofia 2» para obter mais informações.

Rode e remova
Tubo de
Reagente

2. Transfira toda a Solução Reagente para o Tubo de Reagente. Agite o Tubo
de Reagente para dissolver o seu conteúdo.

Solução
Reagente
em bulbo

3. Coloque a amostra de esfregaço do doente no Tubo de Reagente. Rode a
zaragatoa, pelo menos, 3 vezes enquanto pressiona a cabeça contra o fundo e as
paredes do Tubo de Reagente.

Deixe a zaragatoa no Tubo de Reagente durante 1 minuto.

4. Rode a zaragatoa contra o interior do Tubo de Reagente ao removê‐la. Coloque a
zaragatoa usada num contentor para resíduos de risco biológico.

_________________________________________________________________________________
Página 7 de 26
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA

5. Encha a pipeta pequena, transparente, de 120 μL de volume fixo fornecida com a
amostra do doente do Tubo de Reagente.
Para encher a pipeta de volume fixo com a amostra do doente:
a) Aperte FIRMEMENTE o bulbo superior.
b) Ainda a apertar, coloque a ponta da pipeta na amostra do doente.
c) Com a ponta da pipeta ainda na amostra do doente, reduza
lentamente a pressão no bulbo de modo a encher a pipeta.

Aperte
aqui
Pipeta
120 μl

Excesso

Amostra de
doente

6. Aperte firmemente o bulbo superior para esvaziar o conteúdo da pipeta pequena,
transparente, de 120 µL de volume fixo no poço de amostras da Cassete de Teste.
O líquido extra remanescente no bulbo deve ser descartado.
NOTA: As pipetas de volume fixo foram concebidas para recolher e
dispensar a quantidade correta de amostra líquida. Coloque a pipeta no
recipiente para resíduos biológicos perigosos.
NOTA: Não verta a amostra do Tubo de Reagente. Use a pipeta pequena,
transparente, de 120 μL de volume fixo fornecida.

Poço de amostra

7. Prossiga imediatamente para a próxima secção, «Usar o analisador Sofia 2», para
concluir o teste.

USAR O ANALISADOR SOFIA 2
Modos AUTOMÁTICO/LEITURA IMEDIATA
Consulte o Manual do Utilizador do analisador Sofia 2 para obter instruções de funcionamento.
O analisador Sofia 2 pode ser configurado para dois modos diferentes (AUTOMÁTICO e LEITURA IMEDIATA). Os
procedimentos para cada modo são descritos abaixo.

Modo AUTOMÁTICO
No Modo AUTOMÁTICO, o utilizador introduz imediatamente a Cassete de Teste no Sofia 2. O Sofia 2 varre a
Cassete de Teste periodicamente durante o tempo de revelação do teste. Resultados positivos e negativos
para o teste serão apresentados em 15 minutos.

Modo LEITURA IMEDIATA
De importância crítica: Deixe o teste incubar durante 15 minutos COMPLETOS ANTES de o colocar no analisador
Sofia 2.
O utilizador deve primeiro colocar a Cassete de Teste na bancada ou noutra superfície durante 15 minutos
(fora do analisador Sofia 2) e temporizar manualmente o tempo deste passo de revelação. De seguida, o
utilizador introduz a Cassete de Teste no Sofia 2. No modo LEITURA IMEDIATA, o analisador Sofia 2 irá
examinar e apresentar o resultado do teste no espaço de 1 minuto.

Advertência: Os resultados não devem ser interpretados passados 30 minutos após a inoculação.
Usar o analisador Sofia 2 passado este tempo pode resultar em resultados falsos.
De importância crítica: 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.
_________________________________________________________________________________
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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 digitalizar o código de barras incorreto, selecione de novo o campo para voltar a colocá‐lo em
destaque. Em seguida, simplesmente digitalize novamente usando o código de barras correto, sendo o anterior
substituído pelo código de barras correto.

2. Introduza a ID do Doente ou o N.º de Pedido, se se aplicar, usando o leitor de códigos de barras ou insira
manualmente os dados usando o teclado.

3. Verifique se foi selecionado o modo de revelação correto, AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA. Prima
e abra a gaveta do analisador 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
15 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
12 minutos e 34 segundos para o teste no modo
AUTOMÁTICO. O analisador Sofia 2 irá ler e
apresentar os resultados após 15 minutos.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS UTILIZANDO O ANALISADOR SOFIA 2
Quando o teste terminar, 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 analisador Sofia 2 apresentará os resultados dos controlos de procedimento como sendo ou e
fornecerá individualmente um resultado ou para SARS, influenza A e influenza B. Se o controlo de
procedimento for , repita o teste com uma nova amostra do doente e uma nova Cassete de Teste. Se estiver
ligada uma impressora, os resultados podem ser impressos manualmente selecionando o ícone da impressora
enquanto são mostrados os resultados do teste no ecrã.
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Resultados positivos:

Por exemplo, este ecrã apresenta um
resultado positivo válido para influenza
A.
NOTA: Um resultado positivo não exclui
co‐infeções por outros agentes
patogénicos.

Por exemplo, este ecrã apresenta um
resultado positivo válido para influenza
B.
NOTA: Um resultado positivo não exclui
co‐infeções por outros agentes
patogénicos.

Por exemplo, este ecrã apresenta um
resultado positivo válido para SARS.
NOTA: Um resultado positivo não exclui
co‐infeções por outros agentes
patogénicos.

Por exemplo, este ecrã apresenta um
resultado positivo válido para influenza
A e SARS.
NOTA: Um resultado positivo não exclui
co‐infeções por outros agentes
patogénicos.
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Por exemplo, este ecrã apresenta um
resultado positivo válido para influenza
B e SARS.
NOTA: Um resultado positivo não exclui
co‐infeções por outros agentes
patogénicos.

Resultados negativos:

Por exemplo, este ecrã apresenta um
resultado negativo válido para
influenza A, influenza B e SARS.
NOTA: Um resultado negativo não
exclui uma infeção.

Resultados Inválidos:

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

LIMITAÇÕES
 O conteúdo deste kit destina‐se a ser utilizado para a deteção qualitativa de antigénios de influenza A,
influenza B e SARS diretamente a partir de esfregaços nasais.
 Não devem ser utilizados Meios de Transporte Viral (MTV) com este teste, de forma a evitar resultados
falsos.
 Este teste deteta influenza A, influenza B, SARS‐CoV e SARS‐CoV‐2 viáveis (vivos) e não‐viáveis. O
desempenho do teste depende da quantidade de vírus (antigénio) na amostra e pode ou não estar
correlacionado com resultados de cultura viral obtidos para a mesma amostra.
 Um resultado negativo poderá ocorrer se o nível de antigénio numa amostra estiver abaixo do limite de
deteção do teste ou se a amostra tiver sido colhida ou transportada inadequadamente.
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 O não cumprimento do procedimento de teste poderá afetar negativamente o desempenho do teste e/ou
invalidar o resultado do mesmo.
 Os resultados dos testes devem ser avaliados juntamente com outros dados clínicos à disposição do
médico.
 Os resultados positivos não excluem co‐infeções por outros agentes patogénicos.
 Resultados positivos no teste não diferenciam entre SARS‐CoV e SARS‐CoV‐2.
 Os resultados de teste positivo não identificam subtipos de vírus de influenza A específicos.
 Os resultados negativos não pretendem admitir outras infeções bacterianas ou virais não influenza ou
SARS.
 Os resultados negativos de pacientes com início de sintomas da COVID‐19 além de cinco dias devem ser
tratados como presuntivos e pode ser realizada a confirmação através de um ensaio molecular, se
necessário, para tratar o paciente.
 Os resultados negativos de influenza A ou influenza B devem ser tratados como presuntivos e confirmados
com um ensaio molecular autorizado pela FDA, se necessário, para tratamento clínico, incluindo controlo
da infeção.
 As crianças tendem a excretar os vírus influenza mais abundantemente e durante períodos mais longos do
que os adultos. Por esse motivo, as amostras de teste de adultos oferecem frequentemente menos
sensibilidade do que as amostras de teste de crianças.
 Os valores preditivos positivos e negativos são altamente dependentes da prevalência. Os falsos negativos
são mais prováveis durante o pico de atividade, quando a prevalência da doença é elevada. Os falsos
positivos são mais prováveis durante períodos de baixa atividade de influenza, quando a prevalência é
moderada a baixa.
 Os indivíduos que recebem a vacina de influenza A administrada nasalmente podem ter resultados de
teste positivos até
3 dias após a vacinação.
 Os anticorpos monoclonais podem não detetar ou detetar com menos sensibilidade os vírus influenza A
que tenham sofrido pequenas alterações de aminoácido na região de epítopo‐alvo.
 Se for preciso diferenciar os subtipos e estirpes específicos causadores de influenza A ou SARS, será
necessário realizar testes adicionais, mediante consulta junto dos departamentos de saúde pública estatais
ou locais.

DESEMPENHO CLÍNICO
O ensaio Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA é um imunoensaio fluorescente de fluxo lateral (FIA). É uma
modificação da cassete de teste utilizada no ensaio aprovado pela FDA (Sofia Influenza A+B FIA (k112177,
k131606, k153012, k162438)) de forma a incluir anticorpos monoclonais para a deteção de SARS‐CoV‐2.
Abaixo são apresentados dados sobre a deteção de influenza A + B através do ensaio Sofia Influenza A+B FIA.
Desempenho do Sofia Influenza A+B FIA vs. Cultura de células
O desempenho do Sofia Influenza A+B FIA com Sofia foi comparado com métodos de cultura de células virais
seguidospelo Ensaio Fluorescente Direto (DFA) num estudo de campo clínico multicêntrico, entre fevereiro e
março de 2011, nos Estados Unidos. Este estudo foi conduzido por profissionais de saúde em dezassete (17)
centros profissionais e dispensados pela CLIA (combinados) distintos em várias regiões geográficas dos Estados
Unidos da América. Neste ensaio de campo multicêntrico realizado no local de prestação de cuidados (POC),
foram colhidos dois (2) esfregaços nasais ou dois (2) esfregaços nasofaríngeos ou amostras por
aspiração/lavagem nasofaríngeas de cada um dos dois mil e sessenta e seis (2066) pacientes. Seiscentos e
setenta e um (671) forneceram um par de amostras de esfregaço nasal, setecentos e trinta e quatro (734)
forneceram um par de amostras de esfregaço nasofaríngeo e seiscentos e sessenta e um (661) forneceram uma
amostra por aspiração/lavagem nasofaríngea. Todas as amostras clínicas foram recolhidas de pacientes
sintomáticos: 74% com <6 anos, 22% com 6‐21 anos, 4% com 22‐59 anos e 1% com ≥60 anos. Cinquenta e três
por cento (53%) dos pacientes do sexo masculino e quarenta e sete por cento (47%) do sexo feminino.
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Um total de duas mil e quarenta e sete (2047) amostras clínicas prospetivas foram testadas utilizando o
ensaio Sofia Influenza A+B FIA e ofereceram resultados válidos durante este período clínico. Estes resultados
foram incluídos nas Tabelas 2‐6. A taxa inválida foi de 0,9% (19/2066) com IC de 95%: 0,6% a 1,4%. Os
resultados inválidos foram excluídos das Tabelas 2‐6 porque não foram colhidas novas amostras dos doentes
para repetição do teste.
O teste realizado no local com esfregaço nasal ou nasofaríngeo ou uma parte de amostra por
aspiração/lavagem nasofaríngea foi realizado por pessoal médico no consultório do médico ou nas instalações
hospitalares com o ensaio Sofia Influenza A+B FIA. Todas as amostras foram colhidas e testadas em estado
fresco. O resto da amostra foi colocado em meio de transporte viral para cultura. As amostras de esfregaço
agrupadas ou as amostras por aspiração/lavagem agrupadas foram aleatorizadas quanto à ordem de teste no
ensaio Sofia Influenza A+B FIA vs. cultura. A cultura de células virais foi realizada num laboratório clínico local
no centro do teste ou as amostras foram transportadas frias em sacos de gelo, não congelados, de um dia
para o outro, para o laboratório central, para realização de cultura dentro de um período de 48 horas.
Resultados do esfregaço nasal com Sofia Influenza A+B FIA vs. Cultura (Todos os grupos etários) –
Influenza A
Cultura viral
IC de 95%
POS
NEG
Total
Sensibilidade
90% 84%
94%
Sofia Influenza A+B POS
124
27
151
Especificidade
95% 93%
96%
FIA
NEG
14
500
514
Total

138

527

665

Resultados do esfregaço nasal com Sofia Influenza A+B FIA vs. Cultura (Todos os grupos etários) –
Influenza B
Cultura viral
IC de 95%
POS
NEG
Total
Sensibilidade
89% 82% 94%
Sofia Influenza A+B
FIA

POS
NEG

100
12

23
530

123
542

Total

112

553

665

Especificidade

96%

94%

97%

Resultados do esfregaço nasofaríngeo Sofia Influenza A+B FIA vs. Cultura (Todos os grupos etários) –
Influenza A
Cultura viral
IC de 95%
POS
NEG
Total
Sensibilidade 97,1% 91,8% 99,0%
Sofia Influenza A+B POS
100
34
134
Especificidade 94,6% 92,6% 96,1%
FIA
NEG
3
596
599
Total

103

630

733

Resultados do esfregaço nasofaríngeo Sofia Influenza A+B FIA vs. Cultura (Todos os grupos etários) –
Influenza B
Cultura viral
IC de 95%
POS
NEG
Total
Sensibilidade
90% 83%
94%
Sofia Influenza A+B
FIA

POS
NEG

101
11

19
602

120
613

Especificidade

97%

95%

98%

Total
112
621
733
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Comparação retrospetiva do Sofia Influenza A+B FIA e Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
Para demonstrar que a adição de SARS‐CoV‐2 ao ensaio Sofia Influenza A+B FIA não teve impacto na deteção
de influenza A ou influenza B, foi realizado um estudo utilizando amostras clínicas restantes (72 positivos de
influenza A, 15 positivos de influenza B e 56 negativos). Os espécimes foram testados com um dispositivo
molecular aprovado pela FDA (Solana Influenza Assay, k161814) para confirmar a presença ou ausência de
influenza A ou influenza B.
As amostras foram testadas de acordo com os respetivos folhetos informativos para ambos os dispositivos.
Desempenho do Influenza A
Os resultados de Influenza A para os ensaios Sofia 2 Flu + SARS e Sofia Influenza A+B foram combinados na
tabela seguinte:
Desempenho do Influenza A
Sofia Influenza A+B
POS
NEG
Total
CPP
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS
NEG

70
0

2*
56

72
56

NPA

100,0%
96,6%

IC de 95%
94,8%
100,0%
88,3%

99,0%

Total
70
58
128
* 2 amostras discrepantes foram confirmadas como Positivo para Influenza A no Solana

Os resultados de Influenza A para os ensaios Sofia 2 Flu + SARS e Solana Influenza A+B foram combinados na
tabela seguinte:
Desempenho do Influenza A
Solana Influenza A+B Assay
POS
NEG
Total
CPP 100,0%
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS
NEG

72
0

0
56

72
56

Total

72

56

128

NPA 100,0%

IC de 95%
94,9%
100,0%
93,6%

100,0%

Desempenho do Influenza B
Os resultados de Influenza B para os ensaios Sofia 2 Flu + SARS e Sofia Influenza A+B foram combinados na
tabela seguinte:
Desempenho do Influenza B
Sofia Influenza A+B
POS
NEG
Total
CPP 100,0%
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS
NEG

14
0

1*
56

15
56

NPA

98,2%

IC de 95%
78,5%
100,0%
90,7%

99,7%

Total
14
57
71
* Uma amostra discrepante foi confirmada como Negativa para Influenza B no Solana
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Os resultados de Influenza B para os ensaios Sofia 2 Flu + SARS e Solana Influenza A+B foram combinados na
tabela seguinte:
Desempenho do Influenza B
Solana Influenza A+B Assay
POS
NEG
Total
CPP
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS
NEG

15
0

0
56

15
56

Total

15

57

71

NPA

100,0%

IC de 95%
79,6%
100,0%

100,0%

93,6%

100,0%

Estudo prospetivo do ensaio Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
Foi conduzido um estudo com cento e sessenta e cinco (165) esfregaços nasais diretos. Foram incluídas
amostras de pacientes sintomáticos com suspeita de infeção com COVID‐19 em seis (6) locais e testados em
estado fresco com o ensaio Sofia num único laboratório central (113 espécimes) ou no centro de colheita (52
espécimes). Foi recolhido de todos os pacientes um esfregaço nasal correspondente para RT‐PCR no
laboratório central. A ordem da recolha de esfregaço foi aleatorizada entre os ensaios. O Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA foi comparado com um ensaio de RT‐PCR extraído de referência.
Dados Demográficos do Doente
Estão disponíveis dados demográficos do doente (idade, tempo passado desde a data de início) para as cento e
sessenta e cinco (165) amostras utilizadas no estudo. Os dados demográficos são apresentados na tabela em baixo.
Dados demográficos do doente para esfregaços nasais (Sofia Positivo = 40)
Sofia SARS Antigen FIA
Idade

Núm. total

Núm. total de positivos

Prevalência

< 5 anos

0

0

N/D

6 a 21 anos

15

4

26,7%

22 a 59 anos

123

33

26,8%

> 60 anos*
26
3
11,5%
* Um espécime foi Inválido no Sofia Flu + SARS Antigen Assay e excluído da análise subsequente
A distribuição de positividade de amostra com base nos dias após o início:
Dias após o início dos sintomas para esfregaços nasais (Sofia Positivo = 33)
Dias após o início dos
Núm. de amostras
Núm. de amostras
% de
sintomas
testadas
positivas
positivos
1
0
0
0
32
14
43,8%
1
39
10
25,6%
2*
36
4
11,1%
3***
32
10
31,3%
4
25
2
8,0%
5**
* Um espécime foi negativo e positivo segundo o Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA por RT‐PCR extraído de referência.
** Um espécime foi negativo e positivo segundo o Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA por RT‐PCR extraído de referência.
*** Um espécime foi Inválido no Sofia Flu + SARS Antigen Assay e excluído da análise subsequente
_________________________________________________________________________________
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Comparação do desempenho do Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA com Ensaios RT‐PCR Extraídos de Referência
para Influenza A e Influenza B e para SARS‐CoV‐2
Influenza A + B Extraído de Referência
Ensaio RT‐PCR – Influenza A
IC de 95%
Influenza A
POS
NEG
Total
CPP
N/D
N/D
N/D
Sofia 2 Flu + SARS POS
0
0
0
NPA 100,0%
97,7%
100,0%
Antigen FIA Assay NEG
0
164
164
PPV
N/D
N/D
N/D
Total

Influenza B
Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA Assay

SARS‐CoV‐2
Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA Assay

0

164

164**

NPV
Prevalência

100,0%
0,0%

97,7%
0,0%

100,0%
3,0%

Influenza A + B Extraído de Referência
Ensaio RT‐PCR – Influenza B
POS
NEG
Total

CPP

N/D

POS
NEG

0
0

0
164

0
164

NPA
PPV

100,0%
N/D

97,7%
N/D

100,0%
N/D

Total

0

164

164**

NPV
Prevalência

100,0%
0,0%

97,7%
0,0%

100,0%
3,0%

Ensaio RT‐PCR SARS‐CoV‐2
Extraído de Referência
POS
NEG

Total

CPP

POS
NEG

40
2*

0
122

40
124

NPA
PPV

Total

42

122

164**

IC de 95%
N/D
N/D

IC de 95%
95,2%
84,2%
100,0%
100,0%

98,7%

96,9%
91,2%

100,0%
100,0%

NPV
98,4%
94,3%
Prevalência
25,6%
19,5%
* As duas amostras discordantes (Ensaio Sofia 2 Negativo/RT‐PCR Extraído de Referência Positivo)
apresentaram valores Ct de 31,95 e 38,72.
** Um espécime foi Inválido no Sofia Flu + SARS Antigen Assay e excluído da análise subsequente.

99,6%
32,8%

DESEMPENHO ANALÍTICO
Limite de Deteção
O LoD para o Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA foi determinado utilizando diluições de limitação das seguintes
estirpes de vírus de Influenza A, Influenza B e SARS CoV‐2 em matriz nasal negativa em UTM:
LD Estirpes de vírus
Influenza A H3N2 Hong Kong/8/68
Influenza B Flórida/02/06
SARS CoV‐2 USA‐WA1/2020

Zeptometrix 0810250CF
Zeptometrix 0810037CF
Zeptometrix 0810587CHFI

4,57 x 10e6 TCID50/ml
4,17 x 10e5 TCID50/ml
4,17 x 10e5 TCID50/mL

O estudo para determinar o LoD do Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA foi concebido de forma a refletir o ensaio
quando são utilizadas esfregaços diretos. Neste estudo, foram incorporados nos esfregaços nasais
aproximadamente 50 µl da diluição do vírus em solução salina. O esfregaço alterado foi adicionado ao agente
de extração do Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA ao mesmo tempo que um esfregaço nasal contendo matriz NF.
Os esfregaços foram processados em conjunto, de acordo com o folheto informativo.
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A tabela abaixo indica o LoD do Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA para influenza A, influenza B e SARS‐CoV‐2.
Vírus

Concentração
(TCID50/ml)

N

Negativo

Positivo

% de
positivos

LL IC 95%

UL IC 95%

50

20

0

20

100%

83,9%

100%

1,8

20

0

20

100%

83,9%

100%

91,7

20

1

19

95,0%

74,6%

99,1%

Influenza A H3N2 Hong
Kong/8/68
Influenza B
Flórida/02/06
SARS CoV‐2
USA‐WA1/2020

O 2020 CDC Human Influenza Panel foi testado concorrentemente com os ensaios Sofia Influenza A+B FIA e Sofia
2 Flu + SARS FIA. O painel foi testado de acordo com o protocolo de esfregaço recomendado pelo CDC. Durante
breves instantes, uma série de diluições de 5 fild foram preparadas com cada membro do painel. Estas diluições
foram testadas com cinco réplicas até duas diluições consecutivas darem negativo. Os resultados de teste
gerados para cada estirpe de influenza são apresentados abaixo:
2020 CDC Human Influenza Panel
Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)
Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)

A(H3N2)

Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)

A(H3N2)

Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)

A9H1N1pdm09

Estirpe de vírus
Nome
Nome da estirpe
de vírus

A/Perth/16/2009

Nome da estirpe
de vírus

A/Hong
Kong/2671/2019

Método
Diluição
serial
Sofia 2
Influenza
A + B FIA
Sofia2
Flu +
SARS FIA
Diluição
serial

Concentração de diluição serial de vírus (EID50/ml) e Número de
resultados positivos em cada diluição (N=5)
9,3
10
2x
4x
8x
1,6 x 3,2 x 6,4 x 1,28 x 2,56 x
10 8,3 107,3
106,3 106,3 105,3 104,3 104,3 103,3
EID50/ml
N.º detetado

5

5

5

5

5

1

0

N/D

100%

100%

100%

100%

20%

0%

N/D

5

5

5

5

5

5

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

2x
106,5

4x
105,5

8x
104,5

1,6 x
104,5

3,2 x
103,5

5
100
%
5
100
%

5
100
%
5
100
%

2

0

0

40%

0%

0%

5
100
%

0

0

0%

0%

% de deteção 100%
N.º detetado

5

% de deteção 100%
107,5
EID50/ml

Sofia 2 N.º detetado
Influenza
A + B FIA % de deteção
N.º detetado
Sofia2
Flu +
SARS FIA % de deteção

Nome da estirpe
de vírus

Diluição
serial

1010,2
EID50/ml

2x
10 9,2

4x
10 8,2

8x
10 7,2

1,6 x
107,2

3,2 x
106,2

6,4 x
105,2

N.º detetado

5

5

5

5

5

0

A/Christ
Church/16/2010

Sofia 2
Influenza
A + B FIA
Sofia2
Flu +
SARS FIA

1,28
x
104,2
0

100%

100%

100%

100%

0%

0%

5

5

5

5

0

0

% de deteção 100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

2x
109,1
108,1
EID50/ml
N.º
Sofia 2
5
detetado
Influenza
A + B FIA % de deteção 100%

4x
107,1

8x
106,1

1,6 x
106,1

3,2 x
105,1

6,4 x
104,1

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

0%

0%

Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)

Nome da estirpe
de vírus

A9H1N1pdm09

A/GuangDong‐
Maonan/1536/20
19

Diluição
serial

% de deteção 100%
N.º detetado

5
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2020 CDC Human Influenza Panel
Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)

Estirpe de vírus
Nome

Método

Concentração de diluição serial de vírus (EID50/ml) e Número de
resultados positivos em cada diluição (N=5)

Sofia2
N.º detetado
5
Flu +
SARS FIA % de deteção 100%
Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)

B (linhagem
Victoria)

Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)

B (linhagem
Yamagata)

Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)

B (linhagem
Victoria)

Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)

B (linhagem
Yamagata)

Nome da estirpe
de vírus

B/Michigan/09/20
11

Nome da estirpe
de vírus

B/Texas/81/2016

Nome da estirpe
de vírus

B/Washington/02
/2019

Nome da estirpe
de vírus

B/Phuket/3073/2
013

Diluição
serial
Sofia 2
Influenza
A + B FIA
Sofia2
Flu +
SARS FIA
Diluição
serial
Sofia 2
Influenza
A + B FIA
Sofia2
Flu +
SARS FIA
Diluição
serial
Sofia 2
Influenza
A + B FIA
Sofia2
Flu +
SARS FIA
Diluição
serial
Sofia 2
Influenza
A + B FIA
Sofia2
Flu +
SARS FIA

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

0%

0%

106,9
EID50/ml

2x
105,9

4x
104,9

8x
103,9

1,6 x
103,9

3,2 x
102,9

6,4 x
101,9

N.º detetado

5

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

0%

0%

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

0%

0%

% de deteção 100%
N.º detetado

5

% de deteção 100%
108,3
EID50/ml

2x
107,3

4x
106,3

8x
105,3

1,6 x
105,3

3,2 x
104,3

6,4 x
103,3

N.º detetado

5

5

5

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

5

5

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

% de deteção 100%
N.º detetado

5

% de deteção 100%

1,28 x 2,56 x
103,3 102,3

109,2
EID50/ml

2x
108,2

4x
107,2

8x
106,2

1,6 x
106,2

3,2 x
105,2

6,4 x
104,2

1,28 x
104,2

N.º detetado

5

5

5

5

5

0

0

100%

100%

100%

100%

0%

0%

5

5

5

5

0

0%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

% de deteção 100%
N.º detetado

5

% de deteção 100%
109,9
EID50/ml

2x
108,9

4x
107,9

8x
106,9

1,6 x
106,9

3,2 x
105,9

6,4 x
104,9

1,28 x
104,9

N.º detetado

5

5

5

5

0

0

N/D

100%

100%

100%

0%

0%

N/D

5

5

5

3

0

0

100%

100%

100%

60%

0%

0%

% de deteção 100%
N.º detetado

5

% de deteção 100%

Reatividade Analítica/Inclusividade
A reatividade analítica dos anticorpos monoclonais que tinham como alvo o SARS‐CoV‐2 no Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA foi avaliada com as estirpes de SAR‐CoV‐2 atualmente disponíveis (ver tabela abaixo).
Estirpe/Isolado 2019‐nCoV
USA‐WA1/2020
USA CA3/2020‐P2

Origem/Tipo de amostra
BEI NR‐52286
BEI NR‐52385

Concentração
3,40 x105 TCID50/ml
1x107 TCID50/ml

A reatividade analítica dos anticorpos monoclonais que tinham como alvo o influenza A e influenza B foi
demonstrada com o Sofia Influenza A+B FIA e Sofia utilizando um total de 30 estirpes do vírus influenza
humano com 21 vírus Influenza A e 9 vírus influenza B. Pode obter informação detalhada adicional sobre este
teste na Tabela 11 do folheto informativo do ensaio Sofia Influenza A+B FIA.
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Para demonstrar adicionalmente a sensibilidade analítica com estirpes de influenza contemporâneas, o ensaio
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA testou o 2020 CDC Human Influenza Panel. O painel foi testado de acordo com o
protocolo de esfregaço recomendado pelo CDC. Os resultados de teste gerados para cada estirpe de influenza
são apresentados abaixo:
Vírus Influenza
(Tipo/Subtipo)

Nome da estirpe de vírus

A(H3N2)

A/Perth/16/2009

A(H3N2)

A/Hong Kong/2671/2019

A(H1N1)pdm09

A/Christ Church/16/ 2010

A(H1N1)pdm09

A/GuangDong‐
Maonan/1536/2019

B (linhagem Victoria)

B/Michigan/09/2011

B (linhagem Victoria)

B/Texas/81/2016

B (linhagem
Yamagata)
B (linhagem
Yamagata)

B/Washington/02/
2019
B/Phuket/3073/2013

Concentração de diluição serial de vírus (EID50/ml)
e Número de resultados positivos com a diluição
mais elevada detetável (N=5)
1,28 x 104,3
5/5
8 x 104,5
5/5
3,2 x 106,2
5/5
1,6 x 106,1
5/5
1,6 x 103,9
5/5
6,4 x 103,3
5/5
3,2 x 105,2
5/5
3,2 x 105,9
3/5

Reatividade cruzada
A reatividade cruzada dos anticorpos monoclonais utilizados para a deteção de influenza A e influenza B foi
determinada como parte da submissão de 510k do ensaio Sofia Influenza A+B FIA (K112177). Pode obter
informação detalhada adicional sobre este teste na Tabela 13 do folheto informativo do ensaio Sofia Influenza
A+B FIA.
A reatividade cruzada dos anticorpos monoclonais utilizados para a deteção de SARS‐CoV‐2 foi avaliada através
do teste de vários micro‐organismos (9), vírus (16) e matrizes negativas (3) que podem reagir de forma cruzada
com o ensaio Sofia 2 Flu + SARS FIA. Cada organismo e vírus foi testado em triplicado. A concentração final dos
organismos e vírus está documentada na tabela a seguir:

Vírus/Bactéria/Parasita*
Adenovírus
Coronavírus
Coronavírus

Reatividade cruzada/Interferência de SARS‐CoV‐2
Resultados da
Origem/Tipo
Estirpe
Concentração
Reatividade
de amostra
Cruzada*
Sem reatividade
Tipo 1
Isolado
1 x 105,53 U/ml
cruzada
Sem reatividade
229e
Isolado
1 x 105,10 U/ml
cruzada
9,55 x 105
Sem reatividade
OC43
Isolado
TCID50/ml
cruzada

Resultados da
Interferência*
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
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Vírus/Bactéria/Parasita*
Coronavírus
MERS‐CoV (inativado
pelo calor)
Mycoplasma
pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Influenza A H3N2
Influenza A H1N1
Influenza B
Parainfluenza
Parainfluenza
Parainfluenza
Parainfluenza
Enterovírus
Metapneumovírus
humano
Vírus sincicial
respiratório
Rinovírus humano
Chlamydophila
pneumoniae
Haemophilus influenzae
Legionella pneumophilia
Streptococcus
pneumoniae
Bordetella pertussis
Pneumocystis jirovecii‐S.
cerevisiae recombinante
Mycobacterium
tuberculosis

Reatividade cruzada/Interferência de SARS‐CoV‐2
Resultados da
Origem/Tipo
Estirpe
Concentração
Reatividade
de amostra
Cruzada*
Sem
reatividade
NL63
Isolado
5 x 103,67 U/ml
cruzada
Florida/USA‐
1,17 x 105
Sem reatividade
2_Arábia
Isolado
TCID50/ml
cruzada
Saudita_2014
Sem reatividade
M129
Isolado
3 x 106 CCU/ml
cruzada
3,8 x 106
Sem reatividade
Z018
Isolado
cfu/ml
cruzada
Sem
reatividade
Brisbane/10/07
Isolado
1 x 105,07 U/ml
cruzada
Nova
Sem reatividade
Isolado
1 x 105,66 U/ml
Caledónia/20/99
cruzada
Sem reatividade
Brisbane/33/08
Isolado
1 x 105,15 U/ml
cruzada
Sem reatividade
Tipo 1
Isolado
1 x 105,01 U/ml
cruzada
Sem
reatividade
Tipo 2
Isolado
1 x 105,34 U/ml
cruzada
8,5 x 105
Sem reatividade
Tipo 3
Isolado
TCID50/ml
cruzada
Sem
reatividade
Tipo 4b
Isolado
1 x 105,53 U/ml
cruzada
Sem reatividade
Tipo 68
Isolado
1 x 105,5 U/ml
cruzada
Sem reatividade
A1 (IA10‐s003)
Isolado
1 x 105,55 U/ml
cruzada
Tipo A (3/2015
Sem reatividade
Isolado
1 x 105,62 U/ml
Isolado #3)
cruzada
Vírus
Sem reatividade
N/D
Não disponível
inativado
cruzada
2,9 x 106
Sem reatividade
AR‐39
Isolado
IFU/ml
cruzada
7,87 x 106
Sem reatividade
Tipo b; Eagan
Isolado
cfu/ml
cruzada
6,82 x 106
Sem reatividade
Filadélfia
Isolado
cfu/ml
cruzada
6
2,26 x 10
Sem reatividade
Z022; 19f
Isolado
cfu/ml
cruzada
6
6,37 x 10
Sem reatividade
A639
Isolado
cfu/ml
cruzada
6
1,56 x 10
Sem reatividade
W303‐Pji
Isolado
cfu/ml
cruzada
6,86 x 107
Sem reatividade
H37Ra‐1
Isolado
cfu/ml
cruzada

Resultados da
Interferência*
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
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Reatividade cruzada/Interferência de SARS‐CoV‐2
Resultados da
Origem/Tipo
Resultados da
Vírus/Bactéria/Parasita*
Estirpe
Concentração
Reatividade
de amostra
Interferência*
Cruzada*
Staphylococcus
1,21 x 1010
Sem reatividade
Sem
MRSE; RP62A
Isolado
epidermidis
cfu/ml
cruzada
interferência
Staphylococcus aureus
5,5 x 109
Sem reatividade
Sem
NCTC 8325
Isolado
MSSA
cfu/ml
cruzada
interferência
Staphylococcus aureus
1,38 x 1010
Sem reatividade
Sem
0801638
Isolado
MRSA
cfu/ml
cruzada
interferência
O coronavírus HKU1 não foi testado quanto a reatividade cruzada por falta de disponibilidade. Foram testados 19 espécimes
com coronavírus HKU1 e todos tiveram um resultado negativo. O teste de reatividade cruzada líquido não foi necessário.
* Os testes foram executados em triplicado
Efeito de gancho
Os efeitos das elevadas concentrações dos diferentes vírus (efeito de gancho de dose elevada) foram testados
no Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA. O procedimento geral consistiu em testar amostras artificiais preparadas
com vírus à concentração máxima possível.
No teste das concentrações elevadas de níveis de vírus influenza A, influenza B ou SARS CoV‐2, o Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA demonstrou 100% de resultados positivos para todos os testados para cada analito. As
concentrações testadas representam as concentrações máximas disponíveis para as estirpes virais avaliadas.
Não foi evidente a existência de qualquer efeito de gancho neste ensaio.
Os resultados gerados neste estudo suportam a conclusão de que nos casos de coinfeção de SARS e Influenza,
quando o espécime tem uma carga viral elevada de influenza A, o teste gera 100% de resultados positivos para
SARS. Também indica que quando o espécime tem uma carga viral elevada de influenza B, o teste gera 100%
de resultados positivos para SARS.
Estudos de Interferência com Substâncias Endógenas
A interferência ou reatividade cruzada potencial dos anticorpos monoclonais utilizados para a deteção de
influenza A e influenza B por substâncias endógenas foi determinada como parte da submissão de 510k do
ensaio Sofia Influenza A+B FIA (K112177). Pode obter informação detalhada adicional sobre este teste na
Tabela 14 do folheto informativo do ensaio Sofia Influenza A+B FIA.
A interferência ou reatividade cruzada potencial dos anticorpos monoclonais utilizados para a deteção de
SARS‐CoV‐2 por substâncias endógenas foi determinada através do teste de catorze substâncias em matriz
clínica negativa nas concentrações‐alvo com a ausência (negativo) e presença (positivo) de SARS‐CoV‐2. Cada
condição (negativa ou positiva) foi testada com três réplicas por substância.
As amostras de vírus positivas foram preparadas a 4x a concentração de LoD em matriz negativa clínica. As
amostras de substância interferente foram preparadas a 2 vezes a concentração de teste final. As amostras
finais foram preparadas misturando 100 µl da amostra de vírus com 100 µl da amostra da substância
interferente. A concentração‐alvo para vírus foi de aproximadamente 2 a 3 vezes o Limite de Deteção (LoD).
Nenhuma das substâncias demonstrou interferência ou reatividade cruzada com os anticorpos de SARS‐CoV‐2.
Todas as amostras preparadas na matriz negativa clínica produziram o resultado negativo esperado de SARS do
Sofia 2 (resultados de reatividade cruzada), e todas as amostras preparadas a 4x o LoD produziram o resultado
positivo esperado de SARS do Sofia 2 (resultados de interferência). As concentrações finais das substâncias não
interferentes são resumidas na tabela abaixo.
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Substâncias interferentes para SARS‐CoV‐2
Resultados da
Substância interferente
Ingrediente Ativo
Concentração
Reatividade
Cruzada*
Sem reatividade
Afrin – spray nasal
Oximetazolina
5%
cruzada
Sem reatividade
Sangue (humano)
Sangue
5%
cruzada
Sem reatividade
Chloraseptic, Cepacol
Benzocaína, Mentol
0,7 g/ml
cruzada
Sem reatividade
Flonase
Fluticasona
5%
cruzada
Halls Relief Cherry
Sem reatividade
Mentol
0,8 g/ml
Flavor
cruzada
Nasocort 24 horas para
Sem reatividade
Triancinolona
5,00%
a Alergia
cruzada
Cloridrato de
Sem reatividade
Neo‐Sinefrina
5%
fenilefrina
cruzada
Sem reatividade
Oseltamivir
Oseltamivir
2,2 µg/ml
cruzada
Proteína mucina
Sem reatividade
Proteína mucina
2,5 mg/ml
purificada
cruzada
Budesonida
Sem reatividade
Rhinocort
5%
(Glucocorticoide)
cruzada
Spray nasal de solução
Sem reatividade
Solução salina
15%
salina
cruzada
Sem reatividade
Tobramicina
Tobramicina
1,25 mg/ml
cruzada
Sem reatividade
Zanamivir
Zanamivir
282,0 ng/ml
cruzada
Galphimia glauca,
Sem reatividade
Zicam Cold Remedy
Luffa operculata,
5%
cruzada
Sabadilla
* Os testes foram executados em triplicado

Resultados da
Interferência*
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência
Sem
interferência

Inibição competitiva
Relativamente à Interferência competitiva, o SARS‐CoV‐2 a níveis próximos do LoD foi testado na presença de
níveis elevados de influenza A ou influenza B e próximos do LoD de influenza A e influenza B na presença de
níveis elevados de SARS‐CoV‐2.
Vírus
competitivo
Influenza A
H3N2
Influenza A
H1N1

Estirpe

Concentração

Brisbane/10/07

1 x 105,07 U/ml

Nova
1 x 105,66 U/ml
Caledónia/20/99

Concentração

Positividade
percentual de
alvo competitivo

SARS‐CoV‐2

2,26 x 102 U/ml

100%

SARS‐CoV‐2

2,26 x 102 U/mL

100%

Vírus‐alvo
competitivo
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Vírus
competitivo

Estirpe

Concentração

Influenza B

Brisbane/33/08

1 x 105,15 U/ml

SARS‐CoV‐2

USA‐WA1/2020

SARS‐CoV‐2

USA‐WA1/2020

SARS‐CoV‐2

USA‐WA1/2020

Vírus‐alvo
competitivo

Positividade
percentual de
alvo competitivo
2
2,26 x 10 U/mL
100%

Concentração

SARS‐CoV‐2
Flu A Hong Kong
7,55 x 105 U/ml
6/68 H3N2
Flu A Brisbane
7,55 x 105 U/mL
10/07 H3N2
Flu B
7,55 x 105 U/mL
Massachusetts 2/12

2,34 x 101 U/ml

100%

1,41 x 102 U/ml

100%

5,6 x 100 U/ml

100%

Neste teste, não parece ocorrer uma interferência competitiva.

ASSISTÊNCIA
Se tiver alguma dúvida sobre o uso deste produto, entre em contacto com a Assistência Técnica da Quidel
através do número de telefone 1 800 874 1517 (nos EUA) ou de technicalsupport@quidel.com. Se estiver fora
dos EUA, podem ser obtidas mais informações junto do seu distribuidor ou diretamente na Quidel através de
um dos números listados abaixo. Consulte quidel.com para ver mais opções de Assistência.
País
Europa, Médio Oriente e África
Áustria
França
Alemanha
Países Baixos
Suíça
Reino Unido
Itália
América do Norte, Ásia‐Pacífico,
América Latina
Canadá
China

Telefone
+353 (91) 412 474 (principal)
0 1800 200441 (gratuito)
+43 316 231239
0 (805) 371674
+49 (0) 7154 1593912
0 800 0224198
0 800 554864
0 800 3688248
+39 (800) 620 549
858.552.1100
437.266.1704 (principal)
888.415.8764 (gratuito)
0400 920 9366 ou
+86 021 3217 8300

Endereço de e‐mail
emeatechnicalsupport@quidel.com

technicalsupport@quidel.com
technicalsupport@quidel.com
chinatechnicalservice@quidel.com
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GLOSSÁRIO

Código de produto

Marca de conformidade CE

Representante autorizado na
Comunidade Europeia

Código do lote

Válido até

Fabricante

Limite de temperatura

Uso pretendido

Utilização apenas mediante receita médica

Consulte as Instruções de Utilização

Para uso em diagnóstico in vitro

Contém o suficiente para 25 determinações

Conteúdo/Contém

Controlo positivo

Controlo negativo

Proteger da luz solar direta
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