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Para ser usado com o Sofia 2 

 
Utilizado para diagnóstico in vitro.  
 
Um glossário de símbolos está disponível em quidel.com/glossary. 
 

USO PRETENDIDO  
O Sofia 2 Campylobacter FIA emprega a imunofluorescência para a detecção qualitativa rápida do antígeno 
específico da bactéria Campylobacter em amostras fecais humanas. Sofia 2 Campylobacter FIA foi concebido 
para detectar C. jejuni, C. coli, C. lari e C. upsaliensis em doentes com sinais e sintomas de gastroenterite. O 
teste deve ser utilizado com amostras fecais preservadas em meio de transporte e amostras fecais não 
preservadas. Os resultados dos testes devem ser considerados em conjunto com os achados clínicos e o 
histórico do paciente.  
 

RESUMO E EXPLICAÇÃO  
Nos Estados Unidos, Campylobacter spp. são agora a causa número um de doença diarreica de origem 
bacteriana, com uma incidência crescente de infecção de 19,5 por 100.000 habitantes e causando mais de 1,3 
milhão de casos de diarreia a cada ano.1,2 As taxas em países em desenvolvimento são muito mais altas, com 
maior risco para crianças menores de 5 anos.3 A maioria das infecções por Campylobacter causa apenas uma 
doença ligeira nas pessoas e se recupera sem intervenção médica. Pessoas com sintomas mais graves devem 
procurar diagnóstico e tratamento, geralmente com terapia de reidratação oral ou antibióticos.4 Os sintomas 
desconfortáveis da gastroenterite causada por Campylobacter (por exemplo, diarreia, náusea, vômito, febre, 
dor abdominal) não podem ser distinguidos daqueles de outras doenças intestinais. Além disso, a infecção por 
Campylobacter acarreta o risco de complicações mais graves, como a síndrome de Guillain-Barre, uma paralisia 
autoimune aguda ou artrite reativa.5 Para complicar este quadro, Campylobacter spp. estão mostrando 
crescente resistência aos antibióticos comumente usados para o tratamento.6 Isso torna o diagnóstico preciso 
essencial para selecionar a terapia apropriada para Campylobacter e evitar um tratamento ineficaz se outro 
patógeno bacteriano ou viral estiver causando a doença.  
 
A cultura bacteriana tem sido o método padrão para identificação de Campylobacter em amostras de fezes de 
pacientes. No entanto, a cultura tem desvantagens que resultam em imprecisões e testes demorados.7,8 A 
coleta, transporte e armazenamento de amostras expõem esses organismos microaerófilos ao ar, causando 
diminuições aleatórias na viabilidade necessária para a cultura. Uma vez plaqueada, a Campylobacter cresce 
lentamente, levando até 72 horas para produzir resultados negativos notificáveis. Além disso, as placas de 
cultura utilizadas por muitos laboratórios contêm antibióticos aos quais C. jejuni e C. coli são resistentes, mas 
que inibem o crescimento de outras espécies patogênicas como C. lari e C. upsaliensis, dificultando a 
identificação dessas espécies menos comuns.9,10 
 
O Sofia 2 Campylobacter FIA detecta quatro das espécies de Campylobacter mais prevalentes, C. jejuni, C. coli, 
C. lari e C. upsaliensis. A exposição ao ar das amostras coletadas não afeta o desempenho do teste. Todo o 
teste pode ser realizado em 17 minutos. 
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PRINCÍPIO DO TESTE  
O Sofia 2 Campylobacter FIA emprega tecnologia de imunofluorescência que é usada com o Sofia 2 para a 
detecção qualitativa rápida deantígenos específicos de Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, 
Campylobacter larie Campylobacter upsaliensis em amostras fecais. 
 
A amostra do paciente é colocada no Tubo Diluente de Amostras contendo o Diluente de Amostras, facilitando o 
acesso dos componentes antigênicos para os anticorpos específicos. Uma alíquota da amostra diluída é 
dispensada através de um filtro para remover particulados (tornando-os mais compatíveis para a testagem) 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 antígenos específicos de Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, 
Campylobacter lari ou Campylobacter upsaliensis estiverem presentes, eles serão ligados por anticorpos 
acoplados às micropartículas fluorescentes que migram através da tira de teste. As micropartículas fluorescentes 
que contêm proteínas ligadas serão capturadas por anticorpos em um local definido na tira-teste onde elas são 
detectadas pelo Sofia 2. Se não estivem presentes antígenos específicos de Campylobacter jejuni, Campylobacter 
coli, Campylobacter lari ou Campylobacter upsaliensis, as micropartículas fluorescentes não serão capturadas por 
anticorpos de captura, nem serão detectadas por Sofia 2. 
 
O cassete de teste é colocado no Sofia 2 por um tempo de desenvolvimento definido automaticamente (Modo 
AUTOMÁTICO) ou pré-incubado na bancada antes de ser colocado no Sofia 2 (Modo LEITURA IMEDIATA), onde 
Sofia 2 digitaliza, mede e interpreta o sinal de imunofluorescência utilizando algoritmos específicos do método. 
O Sofia 2 exibirá os resultados do teste (Positivo, Negativo ou Inválido) na tela.  
 
O sinal de fluorescência obtido com este ensaio é invisível a olho nu. Os resultados do teste só podem ser 
obtidos com o uso adequado do Sofia 2. 
 

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS  
Kit com 25 testes:  
◼ Cassetes de teste embalados individualmente (25) 

◼ Filtros Superiores 100 µm (Verde) (Pipetas conta-gotas) (25) 

◼ Tubos Diluentes de Amostra (25) contendo 0,05% de ProClin®  

◼ Pipetas graduadas (25)  

◼ Controle Positivo (1) contendo 0,05% de ProClin  

◼ Controle Negativo (1) contendo 0,05% de ProClin  

◼ Cartão CQ (localizado na caixa do kit)  
 

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS NO KIT  
◼ Cronômetro ou relógio para uso no modo LEITURA IMEDIATA 

◼ Sofia 2 

◼ Cassete de calibração (fornecido com o Sofia 2) 

◼ Recipiente seco e limpo para a coleta de amostras 

 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES  
◼ Utilizado para diagnóstico in vitro. 

◼ Não utilize o conteúdo do kit depois da data de validade impressa na parte externa da caixa. 

◼ Tome as precauções apropriadas durante a coleta, manuseio, armazenamento e descarte de amostras de 
pacientes e conteúdo usado do kit.9  

◼ É aconselhável a utilização de luvas de Nitrilo ou Látex (ou equivalente) ao manusear amostras do 
paciente.9  
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◼ Não reutilize quaisquer Cassetes de Teste, Tubos Diluentes de Amostras, Pipetas, nem pipetas conta-gotas. 
Esses itens são de uso único. 

◼ Quando o Cassete de Calibração não for ser utilizado, ele deve ser mantido na bolsa de armazenamento 
fornecida.  

◼ Para obter resultados precisos, as instruções do Folheto informativo devem ser seguidas.  

◼ 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.  

◼ Uso da Pipeta Graduada, fornecido com este ensaio, para coletar as amostras.  

◼ O usuário nunca deve abrir a bolsa de papel metalizado do cassete de teste, pois o Cassete de Teste 
poderá ficar exposto à temperatura ambiente até que o Cassete de Teste esteja pronto para uso imediato.  

◼ Descarte e não utilize qualquer material ou cassete de teste danificado.  

◼ Não verta amostras do tubo diluente de amostras no poço de amostra do cassete de teste. Use a Ponta de 
Conta-gotas fornecida para adicionar a amostra ao cassete de teste. 

◼ Não escreva no código de barras ou na parte superior do cassete de teste. Isso é usado pelo Sofia 2 para 
identificar o tipo de teste em execução. 

◼ Não tente digitalizar um cassete de teste mais de uma vez. O código de barras no cassete de teste contém 
um identificador único que irá impedir que o Sofia 2 realize uma segunda leitura em um cassete de teste 
anteriormente digitalizado. Uma mensagem de erro será exibida se tentar digitalizar um cassete de teste 
mais de uma vez no mesmo Sofia 2. 

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

◼ Os testes devem ser realizados em uma área com ventilação adequada. 

◼ Descarte os recipientes e conteúdo não utilizados de acordo com os requisitos locais, estaduais e federais. 

◼ Use roupas de proteção adequadas, luvas e proteção para face/olhos ao manusear o conteúdo deste kit. 

◼ Lave bem as mãos após o manuseio. 

◼ Para obter informações adicionais sobre os símbolos de perigo, segurança, manuseio e descarte dos 
componentes dentro deste kit, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) localizada em quidel.com. 

 

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

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

Procedimento de verificação da calibração do Sofia 2 
OBSERVAÇÃO: Este é um procedimento de “Verificação da calibração”. 
 
Um procedimento de Verificação de Calibração deve ser realizado a cada 30 dias. O Sofia 2 lembrará o usuário 
de concluir o procedimento de Verificação de Calibração através de uma notificação na tela 1 dia antes da 
expiração. 

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

1. Para verificar a calibração do Sofia 2, selecione “Executar Calibração” no Main Menu. 

 

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

  

 

 

 

 

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

OBSERVAÇÃO: Se a verificação de calibração não for aprovada, notifique o supervisor do local ou entre em 
contato com o suporte técnico da Quidel para obter assistência de segunda-feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
Hora do Pacífico 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 2 Campylobacter FIA contém um recurso de controle de procedimento integrado. Sempre que um 
teste for realizado, a área de controle de procedimento é escaneada pelo Sofia 2 e o resultado é exibido na 
tela do Sofia 2.  
 

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

Um  resultado obtido do controle de procedimento demonstra que o teste fluiu corretamente e a integridade 
funcional do cassete de teste foi mantida. O controle de procedimento é interpretado pelo Sofia 2 após 15 
minutos da inserção do cassete de teste. Se o teste não ocorrer corretamente, o Sofia 2 indicará que o 

resultado é . Caso isso ocorra, reveja o procedimento e repita o teste com uma nova alíquota da mesma 
amostra.  
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Controle de Qualidade Externo  
Os controles externos são utilizados para demonstrar que os reagentes e o procedimento de ensaio funcionam 
corretamente.  
 
A Quidel recomenda a realização de controles externos positivos e negativos: 

◼ Uma vez por cada operador sem treinamento.  
◼ Uma vez para cada novo envio de kits – desde que seja testado cada lote diferente recebido no envio.  
◼ Sempre que seja considerado adicionalmente necessário pelos seus procedimentos internos de 

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

 
Para testar os controles externos, siga as instruções abaixo. 
 

Procedimento externo de teste de controle de qualidade 
1. No menu principal (Main Menu). Selecione Executar CQ. 

 
 

2. Siga os comandos na tela. Digitalize o cartão de CQ (QC Card) (localizado na caixa do kit). 
 

3. Sofia 2 solicita ao usuário para selecionar o modo desejado (AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA) e, 
em seguida, para executar os controles externos. 

4. Use o seguinte procedimento para testar cada uma das soluções de controle. O controle positivo deve 
ser executado primeiro, seguido pelo controle negativo.  

a. Prepare um Cassete de controle positivo adicionando 5 gotas da solução de controle positivo 
(tampa vermelha) no poço redondo de amostra do cassete de teste. Em seguida, siga as 
instruções da tela do Sofia 2 para desenvolver e analisar o cassete de controle positivo. 

b. Prepare um Cassete de controle negativo adicionando 5 gotas da solução de controle negativo 
(tampa azul) no poço redondo de amostra do cassete de teste. Em seguida, siga as instruções 
da tela do Sofia 2 para desenvolver e analisar o cassete de controle negativo. 

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

ou . 

Por exemplo: Esta tela exibe um 
resultado inválido. 
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Se os Controles Positivo e Negativo falharem , repita o teste com novos controles positivos e negativos uma 
segunda vez. Se apenas um controle falhar, o usuário tem a opção de repetir os controles positivo e negativo 

OU repetir apenas o controle que falhou. O usuário pode selecionar  na tela do Sofia 2 para pular o teste de 

controle que passou anteriormente. Os resultados CQ irão mostrar um teste de controle ignorado como  no 
Sofia 2. 
 
Não realize testes de pacientes, tampouco informe os resultados de teste do paciente se qualquer um dos 
resultados do teste de CQ forem .  
 

COLETA E MANUSEIO DAS AMOSTRAS 
Colete as amostras fecais em um recipiente seco e limpo conforme os procedimentos padrão. Amostras fecais 
puras e não preservadas podem ser armazenadas refrigeradas (2°C a 8°C) ou à temperatura ambiente (15°C a 
30°C) por até 4 dias ou congeladas (≤ –10 °C) por até 13 dias antes da utilização no Sofia 2 Campylobacter FIA. 
As amostras fecais congeladas podem ser descongeladas até 4 vezes. Alternativamente, as amostras podem 
ser armazenadas na mídia de transporte Thermo Scientific Protocol® Cary Blair ou Thermo Scientific Protocol 
C&S por até 4 (quatro) dias antes do uso refrigeradas (2°C a 8°C) ou na temperatura ambiente (15°C a 30°C). 
 

PROCEDIMENTO DE TESTE  
Importante:  
◼ NÃO abra o envelope de alumínio que contém o cassete de teste até que esteja pronto para testar a 

amostra. Coloque o cassete de teste em uma superfície limpa e nivelada. 

◼ Todas as amostras clínicas e materiais de teste devem estar em temperatura ambiente antes de começar 
o teste.  

◼ Todas amostras fecais devem ser misturadas antes dos testes.  

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

 
1. Verifique se o Sofia 2 está configurado no modo desejado: AUTOMÁTICO 

(WALK AWAY) ou LEITURA IMEDIATA (READ NOW). Consulte a seção 
“Como utilizar o Sofia 2” para obter mais informações. 

 
 
2. Colete 25 μL (1ª Graduação) de Amostra usando a Pipeta Graduada 

fornecida no kit.  
 

Nota: Para Amostras na Mídia de Transporte (preservadas), colete 100 μL 
(2a Graduação) utilizando a Pipeta Graduada fornecida no kit.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Sofia 2 Campylobacter FIA  Página 7 de 20 

3. Transfira as Amostras para o Tubo Diluente das Amostras e misture a 
solução apertando e soltando o bulbo superior da Pipeta Graduada 3 vezes. 
 
Remova a Pipeta Graduada do Tubo Diluente das Amostras. 
 
 
 
 
 
 

4.  Enrosque a Ponta do Conta-gotas verde no Tubo Diluente das Amostras e 
misture bem.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Retire a pequena tampa transparente, segure o Tubo Diluente das Amostras 
na posição vertical e dispense 5 gotas no poço de amostra do cassete de 
teste. 

 
 
6. Prossiga para a seção “Como utilizar o Sofia 2” para fazer o teste. 
 

COMO UTILIZAR O SOFIA 2 
Modos WALK AWAY (AUTOMÁTICO) e READ NOW (LEITURA IMEDIATA) 
Consulte o Manual do Usuário do Sofia 2 para instruções de operação.  
O Sofia 2 pode ser configurado em dois modos diferentes: WALK AWAY (AUTOMÁTICO) e READ NOW (LEITURA 
IMEDIATA). Os procedimentos de cada modo são descritos abaixo. O Supervisor tem a opção de definir o Sofia 
2 no "Modo Automático Bloqueado", o que impedirá o operador de selecionar qualquer outro modo diferente 
do Automático para executar um teste. 
 
MODO WALK AWAY (AUTOMÁTICO) 
No modo WALK AWAY (AUTOMÁTICO), o usuário insere imediatamente o cassete de teste no Sofia 2. O Sofia 
2 cronometrará automaticamente o tempo de processamento do teste e os resultados 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 2. 

O usuário deve primeiro colocar o cassete de teste no balcão ou bancada por 15 minutos (fora do Sofia 2) e 
cronometrar manualmente o tempo do processo desta etapa. Em seguida, o usuário insere o cassete de teste 
no Sofia 2. No Modo READ NOW (LEITURA IMEDIATA), o Sofia 2 digitalizará e exibirá o resultado do teste em 
até 1 minuto. Aviso: Tendo passado 30 minutos após a inoculação, os resultados não devem mais ser 
interpretados. Usar o Sofia 2 após este período pode gerar falsos resultados. 
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Executar Teste  
1. Se necessário, insira a ID do usuário usando o digitalizador de código de barras ou insira manualmente os 

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

       
 
2. Se necessário, insira a ID do paciente e o número do pedido, se possível, usando o digitalizador de código 

de barras ou insira manualmente os dados usando o teclado de toque na tela. 
 

 

3. Verifique se está selecionado o modo de desenvolvimento correto, AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA. 
Pressione  e abra a gaveta do Sofia 2.  
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4. Insira o cassete de teste do paciente preparado na gaveta do Sofia 2 e feche-a com cuidado. 
 

 

 

5. O Sofia 2 iniciará automaticamente e exibirá o progresso como mostrado no exemplo abaixo. No modo 
WALK AWAY (AUTOMÁTICO), o Sofia 2 cronometrará automaticamente o desenvolvimento do teste e o 
resultado será exibido em 15 minutos. No modo READ NOW (LEITURA IMEDIATA), os resultados de teste 
serão exibidos na tela em até 1 minuto. Consulte a seção Interpretação dos Resultados. 
 

 
 
 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  
Quando o teste for concluído, os resultados serão exibidos na tela do Sofia 2. As linhas de teste, que são 
fluorescentes, não podem ser vistas a olho nu. 
 
A tela do Sofia 2 exibirá os resultados do controle de procedimentos como  ou , e fornecerá individualmente 

um  ou resultado de um Se o controle do procedimento for , o teste deve ser repetido com uma nova 
alíquota da mesma amostra. 
 
  

Por exemplo: Esta tela mostra que faltam 
7 minutos e 34 segundos para finalizar o 
teste. 
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Resultados Válidos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Resultado inválido: 

 
 

LIMITAÇÕES  
◼ O Sofia 2 Campylobacter FIA destina-se à detecção qualitativa de antígenos específicos de Campylobactera 

partir de amostras fecais. 

◼ O Sofia 2 Campylobacter FIA detecta ambas as bactérias C. difficile, viáveis e não viáveis, e pode dar um 
resultado positivo na falta de organismos vivos. 

◼ Um resultado de teste negativo não exclui definitivamente a presença de espécies de Campylobacter em 
pacientes suspeitos. Os níveis do organismo podem estar presentes nas fezes abaixo do limite de detecção 
do Sofia 2 Campylobacter FIA e, portanto, se houver suspeita da presença de Campylobacter, devem ser 
realizados testes alternativos.  

◼ Um resultado negativo pode ocorrer se a amostra for coletada, transportada ou armazenada 
incorretamente. 

Esta tela exibe um resultado negativo válido 
para o antígeno específico de Campylobacter.  
 
 
 

Este resultado mostra um resultado 
inválido.  
 
Resultado Inválido: Se o teste for inválido, o 
teste deve ser feito de novo com uma nova 
alíquota da mesma amostra. 

Esta tela exibe um resultado positivo válido 
para o antígeno específico de Campylobacter.  
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◼ Falha em seguir o 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 negativos do teste não descartam outras possíveis infecções. 

◼ Os resultados positivos dos testes não descartam coinfecções com outros patógenos. 

◼ O Sofia 2 Campylobacter FIA foi avaliado usando apenas amostras fecais frescas e amostras fecais 
armazenadas em meio Cary Blair ou C&S. O desempenho de amostras fecais armazenadas em outros 
meios de transporte (por exemplo, formalina, álcool polivinílico) não foi avaliado e, portanto, não deve ser 
usado.  

◼ Não existem dados sobre os efeitos de lavagens do cólon, enemas de bário, laxantes ou preparações 
intestinais no desempenho do Sofia 2 Campylobacter FIA. Todos esses procedimentos podem resultar em 
diluição considerável ou na presença de aditivos que podem afetar o desempenho do teste.  

◼ A transferência de uma amostra muito pequena, ou a falha na mistura e suspensão completa da amostra 
no diluente de amostra pode resultar em um resultado de teste falso-negativo.  

◼ A realização deste teste não foi avaliada para uso em pacientes sem sinais e sintomas de gastroenterite.  

◼ Campylobacter helveticus em níveis superiores a 1,98 x 105 ufc/mL podem reagir de forma cruzada ou 
interferir com o desempenho do teste.  

 

VALORES ESPERADOS  
Nos Estados Unidos, >1% da população contrai infecção por Campylobacter spp. a cada ano. As taxas nos 
países em desenvolvimento são muito mais altas, com crianças menores de 5 anos em maior risco.3 Taxas 
específicas por idade com o isolamento da Campylobacter jejuni em pacientes com diarreia diferem entre os 
países. Nos países industrializados, C. jejuni é isolado de 5%–16% de crianças com diarreia, com prevalência de 
infecção em crianças saudáveis de 0%–1.5%.2 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
Os seguintes estudos foram realizados com Sofia 2 Campylobacter FIA e Sofia 2. 
 

Limite de detecção 
O limite de detecção (LoD) para Sofia 2 Campylobacter FIA foi determinado para quatro espécies de 
Campylobacter na matriz fecal e em Cary Blair e C&S. O LoD variou de 9,82 x 104 a 5,21 x 106 unidades 
formadoras de colônia (ufc)/mL na matriz fecal, 1,57 x 105 a 5,21 x 106 ufc/mL em meio Cary Blair, e 1,50 x 105 
a 2,71 x 106 ufc/mL em meio C&S (Tabela 1). 
 

Tabela 1: Limites de detecção 

Campylobacter 
sp. 

Nível mínimo detectável* 

Matriz Fecal Cary Blair C&S 

ufc/mL ufc/mL ufc/mL 

C. jejuni 9,82 x 104 1,57 x 105 1,50 x 105 

C. coli 1,15 x 106 1,59 x 106 9,02 x 105 

C. lari 2,00 x 106 1,75 x 106 2,25 x 106 

C. upsaliensis 5,21 x 106 5,21 x 106 2,71 x 106 

ufc/mL = unidades formadoras de colônias por mililitro 

*Os níveis de bactéria foram determinados pela diluição limitante, cultura bacteriana 
e contagem de colônias para fornecer ufc/mL. 
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Reatividade analítica 
A reatividade analítica para Sofia 2 Campylobacter FIA foi demonstrada usando 17 cepas adicionais de 
Campylobacter testadas em aproximadamente 2,95 x 105 a 1,44 x 107 unidades formadoras de colônia (ufc/mL) 
(Mesa 2). 
 

 

Tabela 2: Reatividade analítica 

Campylobacter sp. Cepa Nível detectado* 

Campylobacter jejuni 

CCUG 6951 2,95 x 105 ufc/mL 

CCUG 12081 2,95 x 105 ufc/mL 

CCUG 29411 2,95 x 105 ufc/mL 

CCUG 38106 2,95 x 105 ufc/mL 

Campylobacter jejuni subsp. doylei CCUG 24567 2,95 x 105 ufc/mL 

Campylobacter coli 

CCUG 10956 3,45 x 106 ufc/mL 

CCUG 17755 3,45 x 106 ufc/mL 

CCUG 36994 3,45 x 106 ufc/mL 

CCUG 53138 3,45 x 106 ufc/mL 

Campylobacter lari 

2015/2189 6,00 x 106 ufc/mL 

2015/1657 6,00 x 106 ufc/mL 

2015/2983 6,00 x 106 ufc/mL 

2016/1130H 6,00 x 106 ufc/mL 

Campylobacter upsaliensis 

2016/1950 1,44 x 107 cfu/mL 

2016/2826 1,44 x 107 cfu/mL 

2017/0349 1,44 x 107 cfu/mL 

2018/1669 1,44 x 107 cfu/mL 

ufc/mL = unidades formadoras de colônias por mililitro 

*Os níveis de bactéria foram determinados pela diluição limitante, cultura bacteriana e contagem de 
colônias para fornecer ufc/mL. 

Especificidade analítica 
A reatividade cruzada do Sofia 2 Campylobacter FIA foi avaliada com um total de 48 microrganismos 
bacterianos e fúngicos e 24 isolados virais. Nenhuma das bactérias, fungos ou vírus listados abaixo na Tabela 3 
demonstrou qualquer sinal de reatividade cruzada no ensaio nas concentrações listadas. Para testes de 
interferência microbiana, os mesmos microrganismos e vírus na Tabela 3 foram pré-misturados com C. jejuni 
em 2-3x LoD e testados no ensaio. Nenhum mostrou quaisquer sinais de interferência microbiana no ensaio. 
 

Tabela 33 Testes de reatividade cruzada/Interferência microbiana 

Organismo/Vírus Concentração de teste* 

Bactéria/Fungo  

Acinetobacter baumanii ≥107 células/mL 

Aeromonas hydrophila ≥107 células/mL 

Bacillus cereus ≥107 células/mL 

Bacillus subtilis ≥107 células/mL 

Bacteroides fragilis ≥107 células/mL 

Campylobacter concisus ≥107 células/mL 

Campylobacter fetus 7,8 x 106 ufc/mL 

Campylobacter helveticus 1,98 x 105 ufc/mL ** 

Campylobacter hyointestinalis 8,9 x 107 ufc/mL 

Candida albicans ≥107 células/mL 

Citrobacter freundii ≥107 células/mL 
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Tabela 33 Testes de reatividade cruzada/Interferência microbiana 

Organismo/Vírus Concentração de teste* 

Clostridium bifermentans ≥107 células/mL 

Clostridium difficile ≥107 células/mL 

Clostridium perfringens ≥107 células/mL 

Edwardsiella tarda ≥107 células/mL 

Enterobacter cloacae ≥107 células/mL 

Enterococcus faecalis ≥107 células/mL 

Escherichia coli ≥107 células/mL 

Escherichia coli EIEC ≥107 células/mL 

Escherichia coli EPEC ≥107 células/mL 

Escherichia coli ETEC ≥107 células/mL 

Escherichia coli O157:H7 (não toxigênico) ≥107 células/mL 

Escherichia coli O157:H7 (toxigênico) ≥107 células/mL 

Escherichia fergusonii ≥107 células/mL 

Escherichia hermannii ≥107 células/mL 

Helicobacter pylori ≥107 células/mL 

Klebsiella pneumoniae ≥107 células/mL 

Lactobacillus acidophilus ≥107 células/mL 

Lactococcus lactis ≥107 células/mL 

Listeria monocytogenes ≥107 células/mL 

Peptostreptococcus anaerobius ≥107 células/mL 

Pleisiomonas shigelloides ≥107 células/mL 

Porphyromonas asaccharolytica ≥107 células/mL 

Prevotella melaninogenica ≥107 células/mL 

Proteus vulgaris ≥107 células/mL 

Pseudomonas aeruginosa ≥107 células/mL 

Pseudomonas fluorescens ≥107 células/mL 

Salmonella enterica typhimurium ≥107 células/mL 

Serratia marcescens ≥107 células/mL 

Shigella dysenteriae ≥107 células/mL 

Shigella flexneri ≥107 células/mL 

Shigella sonnei ≥107 células/mL 

Staphylococcus aureus ≥107 células/mL 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Rosenbach [anteriormente de 
Cowan] 

≥107 células/mL 

Staphylococcus epidermidis ≥107 células/mL 

Streptococcus agalactiae ≥107 células/mL 

Vibrio parahaemolyticus ≥107 células/mL 

Yersinia enterocolitica ≥107 células/mL  

Vírus  

Adenovírus Tipo 1 2,2 x 106 TCID50/mL 

Adenovírus Tipo 2 5,0 x 105,5 TCID50/mL 

Adenovírus Tipo 3 5,0 x 106,5 TCID50/mL 

Adenovírus Tipo 5 1,6 x 108,0 TCID50/mL 

Mastadenovírus F humano [anteriormente, Adenovírus Tipo 40] 1,6 x 104,0 TCID50/mL 

Adenovírus Tipo 41 1,6 x 107,00 TCID50
/mL 

Vírus de Coxsackie B2 5,0 x 106,75 TCID50/mL 

Vírus de Coxsackie B3 2,8 x 105,00 TCID50/mL 
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Tabela 33 Testes de reatividade cruzada/Interferência microbiana 

Organismo/Vírus Concentração de teste* 

Vírus de Coxsackie B4 1,6 x 106,0 TCID50/mL 

Vírus de Coxsackie B5 5,0 x 107,0 TCID50/mL 

Ecovírus 9 1,6 x 107,00 TCID50/mL 

Ecovírus 11 5,0 x 105,25 TCID50/mL 

Ecovírus 18 (ATCC® VR-1783) 5 x 104,67 TCID50/mL 

Ecovírus 18 (NCPV 0801131v) 5,62 x 103,0 TCID50/mL 

Parechovirus humano 1 [anteriormente, Ecovírus 22] 5,0 x 10 4,75 TCID 50/mL 

Ecovírus 33 10 4,00 TCID 50/mL 

Enterovírus 68 2,3 x 105,00 TCID50/mL 

Enterovírus 69 106,0 TCID50/mL 

Enterovírus 70 5,0 x 105,00 TCID50/mL 

Enterovírus 71 8,9 x 105,00 TCID 50/mL 

Coronavírus humano 8,9 x 105,00 TCID 50/mL 

Rotavírus Humano 5,0 x 100,75 TCID50/mL 

Norovírus GI *** 

Norovírus GII *** 
ufc/mL = unidades formadoras de colônias por mililitro; TCID50/mL = 50% de dose infecciosa da cultura tecidual por mililitro 

*Os níveis de bactéria foram determinados pela diluição limitante, cultura bacteriana e contagem de colônias para fornecer ufc/mL ou 
foram estimadas utilizando as especificações da McFarland para dar células/mL.  

**Campylobacter helveticus testou positivo no ensaio Sofia 2 Campylobacter FIA em níveis >1,98 x 105 ufc/mL. 

*** Foram utilizadas amostras fecais de Norovírus clinicamente positivas (genogrupo I e II, determinadas por PCR de transcriptase 
reversa em tempo real) obtidas de um repositório clínico. 

 

Substâncias interferentes 
Vários produtos de venda livre e sob prescrição e substâncias endógenas foram avaliadas com o Sofia 2 
Campylobacter FIA. Cada substância foi testada na presença e ausência de C. jejuni em 2-3x LoD. Nenhuma das 
substâncias listadas na Tabela 4 interferiu com o ensaio nos níveis testados. 

 

Tabela 4: Substâncias não interferentes 

Substância Concentração 

Sulfato de bário 5% w/v 

Cloreto de benzalcônio 1% w/v 

Ciprofloxacino 0,25% w/v 

Etanol 1% w/v 

Mucina gástrica de porco 3,5% w/v 

Sangue Humano 40% v/v 

Hidrocortisona 1% w/v 

Imodium® 5% v/v 

Kaopectate® 5% v/v 

Leucócitos 0,05% w/v 

Maalox® Avançado 5% v/v 

Mesalazina 10% w/v 

Metronidazol 0,25% w/v 

Óleo mineral 10% w/v 

Mylanta® 4,2 mg/mL 

Naproxeno sódico 0,05% w/v 

Nonoxynol-9 1% w/v 

Nistatina 1% w/v 
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Tabela 4: Substâncias não interferentes 

Substância Concentração 

Ácido palmítico - gordura fecal 40% w/v 

Pepto-Bismol® 5% v/v 

Fenilefrina 1% w/v 

MiraLax® 10% w/v 

Prilosec OTC® 5 μg/mL 

Senósido 1% w/v 

Simeticona 10% w/v 

Ácido esteárico/gordura fecal 40% w/v 

TUMS® 50 μg/mL 

Urina humana 5% v/v 

Vancomicina 0,25% w/v 

 

Efeito Gancho / Teste de alta concentração de analito 
Para garantir que uma concentração elevada de antígeno de Campylobacter não interfira em uma reação 
positiva no Sofia 2 Campylobacter FIA, foram preparadas amostras de alta positividade através da adição de 
um conjunto fecal negativo a uma concentração possivelmente observada em amostras clínicas. Um total de 5 
diluições diferentes de C. jejuni, C. coli, C. lari e C. upsaliensis, preparação de cultura de organismo inteiro, até 
e incluindo a alta concentração clinicamente observada, foi preparado e testado triplicado. Os resultados 
demonstraram que altas concentrações de analito até 5,0 x 107 para C. jejuni (CCUG 11284), até 2,4 x 108 para 
C. coli (CCUG cepa 11283), até 1,6 x 108 para C . lari (estirpe 2015/1582), e até 1,3 x 108 C. upsaliensis (estirpe 
2018/0319H) não afetaram a detecção do antígeno. 
 

Reprodutibilidade 
A reprodutibilidade do Sofia 2 Campylobacter FIA foi avaliada em 3 laboratórios diferentes, um dos quais um 
laboratório da fabricante, utilizando dois lotes de produtos. Dois operadores diferentes em cada centro 
testaram uma série de amostras artificiais, codificadas, preparadas em uma matriz clínica negativa, variando 
de níveis de C. jejuni positivo moderado (2-3 x LOD) a negativo (sem bactéria). Os testes foram realizados 
durante 5 dias consecutivos. A concordância interlaboratorial (Tabela 5) para amostras negativas foi de 100% e 
100% para amostras positivas. 
 

Tabela 5: A concordância interlaboratorial para o estudo de reprodutibilidade 

Centro 
Negativo* 

(C0) 
Alto Negativo* 

(0,5-1X C5) 
Baixo Positivo**  

(1-2X C95) 
Positivo moderado** 

(2-3X C95) 

Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 

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

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

3 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

Total 180/180 180/180 180/180 180/180 
% de concordância 

global 
(IC de 95%) 

100% 
(97,9 a 100%) 

100% 
(97,9 a 100%) 

100% 
(97,9 a 100%) 

100% 
(97,9 a 100%) 

*Bactéria não detectada/total **Bactéria detectada/total 

 

Desempenho clínico 
Estudo clínico prospectivo  
O desempenho do Sofia 2 Campylobacter FIA foi comparado à cultura e identificação em um estudo clínico 
prospectivo multicêntrico. Foram avaliados cento e noventa e um (191) espécimes frescos e limpos e 
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seiscentos e vinte (620) espécimes frescos em meio de transporte. Sessenta e dois por cento (62%) dos 
participantes eram do sexo feminino e trinta e oito por cento (38%) eram do sexo masculino. A faixa etária dos 
participantes foi de 2 anos a mais de 60 anos. Os resultados do estudo clínico prospectivo são apresentados na 
Tabela 6. As oito (8) amostras positivas de consenso (Sofia Positiva / Cultura Positiva) foram identificadas como 
Campylobacter jejuni por RT-PCR espécie-específica e análise de sequência bidirecional. Dos seis (6) espécimes 
discordantes (Sofia Positiva / Cultura Negativa), três espécimes foram identificados como positivos para C. 
jejuni, dois eram C. upsaliensise um era C. coli por RT-PCR espécie-específica e análise de sequência 
bidirecional. 
 
 

Tabela 6: Desempenho do Sofia 2 Campylobacter FIA em comparação com a cultura com amostras frescas 

 Cultura   

Sensibilidade 
= 

 

Especificidade 
= 

  

 

 

100% (8/8) 
(95% CI=67,6% para 100%) 

99,3% (797/803) 
(95% CI=98,4% para 99.7%) 

 Pos. Neg. Total 

Sofia Pos 8 6* 14 

Sofia Neg 0 797 797 

Total: 8 803 811 

* Das 6 culturas negativas – amostras positivas do Sofia 2 Campylobacter FIA, todas as 6 foram 
confirmadas como positivas por RT-PCR espécie-específica e análise de sequência bidirecional. 

 
Estudo Clínico Arquivado  
Setenta (70) amostras congeladas, caracterizadas foram testadas pelo Sofia 2 Campylobacter FIA em um 
laboratório central, incluindo 35 amostras com cultura negativa preservadas em meio de transporte. Das 35 
amostras positivas, havia um total de 11 amostras em meio de transporte e 24 amostras fecais puras. As 
amostras positivas resultaram cultura positiva de Campylobacter spp. e foram novamente caracterizadas por 
RT-PCR específico da espécie e sequenciação bidirecional para avaliar se positivos fracos foram incluídos no 
estudo arquivado e determinar o desempenho do Sofia 2 Campylobacter FIA com tais amostras. Todas as 35 
amostras deram positivo para Campylobacter spp. por todos os métodos, resultando em 100% de correlação 
com todos os métodos de teste. Trinta amostras foram identificadas como positivas para C. jejuni e cinco 
foram C. coli. Além disso, todas as 35 amostras negativas apresentaram 100% de correlação com todos os 
métodos de teste.  
 
Teste de isolados raros 
Foi realizado um estudo para avaliar o desempenho do Sofia 2 Campylobacter FIA com analitos menos comuns 
não representados durante os estudos clínicos. Cinco (5) cepas de cada espécie de C. coli, C. lari e C. upsaliensis 
foram preparadas em concentrações de 1-2 vezes o limite de detecção das cepas de referência 
correspondentes em matriz fecal pura, matriz fecal nos meios de transporte Cary Blair e C&S e testadas no 
ensaio durante um período de três dias. Cada cepa foi detectada pelo ensaio com >90% positividade (Tabela 
7). Além disso, uma amostra negativa foi preparada em cada matriz e testada em paralelo, e os resultados 
negativos esperados foram obtidos a cada dia. 
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Tabela 7: Desempenho do Sofia 2 Campylobacter FIA com isolados raros 

Amostra 
Concentração 

testada (ufc/mL) 
n 

Número de negativos e positivos % Positividade 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total N.º 
Neg. 

N.º 
Pos. 

N.º 
Neg. 

N.º 
Pos. 

N.º 
Neg. 

N.º 
Pos. 

Matriz Fecal 

Negativo N/D 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 

C. coli 2,30 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. lari 4,00 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. upsaliensis 9,58 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

Cary Blair 

Negativo N/D 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 

C. coli 3,06 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. lari 3,50 x 10^6 30 1 29 0 30 0 30 97 100 100 99 

C. upsaliensis 5,20 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C&S 

Negativo N/D 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 

C. coli 1,80 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. lari 2,50 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

C. upsaliensis 4,66 x 10^6 30 0 30 0 30 0 30 100 100 100 100 

 

MANUTENÇÃO 
No caso de alguma dúvida a respeito do uso deste produto ou para relatar um problema do produto, entre em 
contato com o Suporte técnico da Quidel telefonando para 1.800.874.1517 (nos Estados Unidos) ou enviando 
um e-mail para technicalsupport@quidel.com. Se estiver fora dos Estados Unidos, mais informações podem 
ser obtidas com o seu distribuidor ou diretamente com a Quidel em um dos números listados abaixo. Para 
outras opções de suporte, acesse a quidel.com. 

País Telefone Endereço de e-mail 

Europa, Oriente Médio e África 
+353 (91) 412 474 (principal) 
1800 200441 (ligação gratuita) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Áustria +43 316 231239 

Bélgica +32 (2) 793 0180 

França 0 (805) 371674 

Alemanha +49 (0) 7154 1593912 

Holanda 0 800 0224198 

Suíça 0 800 554864 

Reino Unido 0 800 3688248 

Irlanda +353 (91) 412 474 

Itália +39 (800) 620 549 

América do Norte, Ásia-Pacífico, América 
Latina 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canadá 
437.266.1704 (principal) 
888.415.8764 (ligação gratuita) 

technicalsupport@quidel.com 

China 
0400 920 9366 ou 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 

 

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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Quidel e Sofia são marcas registradas da Quidel Corporation. Qualquer outra marca registrada contida neste 
documento é propriedade do seu respectivo detentor e a sua utilização aqui não implica patrocínio ou endosso 
de produtos ou serviços.  
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GLOSSÁRIO 

   

Número do catálogo  Código de lote 

 

   

Data de validade  Fabricante 

   

Limite de temperatura  Consultar instruções de uso 

 

   

Uso somente com prescrição  Manter afastado da luz solar 

  

 

 

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro  Contém o suficiente para <n> testes 
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Controle Positivo  Controle Negativo 

 


