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Para uso em diagnóstico in vitro. 
 
Pode ser consultado um glossário de símbolos em quidel.com/glossary. 
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 USO PRETENDIDO 
O Solana HSV 1+2/VZV Assay é um teste de diagnóstico in vitro que utiliza a tecnologia de amplificação isotérmica 
(amplificação dependente de helicase, HDA) para a deteção qualitativa e diferenciação do vírus herpes simplex tipo 1, do 
vírus herpes simplex tipo 2 e do ADN do vírus varicella-zoster isolado e purificado de amostras de lesões cutâneas ou 
mucocutâneas obtidas de doentes sintomáticos com suspeita de infeção ativa pelos vírus herpes simplex 1, herpes simplex 
2 e/ou varicella-zoster. O Solana HSV 1+2/VZV Assay destina-se a auxiliar no diagnóstico de infeções ativas cutâneas ou 
mucocutâneas pelo vírus herpes simplex 1, pelo vírus herpes simplex 2 e pelo vírus varicella-zoster. Resultados negativos 
não eliminam a possibilidade de infeções pelo vírus herpes simplex 1, pelo vírus herpes simplex 2 e pelo vírus varicella-
zoster e não devem ser usados como o único fundamento para o diagnóstico, tratamento ou outras decisões de gestão. O 
Solana HSV 1+2/VZV Assay destina-se apenas à utilização com o instrumento Solana. 
 
 
 
 
 
 

RESUMO E EXPLICAÇÃO 
HSV-1 e HSV-2: os vírus herpes simplex tipos 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), também conhecidos como vírus do herpes humano 1 e 
2 (HHV-1 e HHV-2), são vírus ADN da família Herpesviridae. As infeções pelo HSV em humanos podem causar lesões numa 
variedade de locais cutâneos e mucocutâneos. Estas lesões podem ser resultado da infeção primária pelo vírus ou podem 
resultar de uma reativação do vírus latente, o que causa episódios recorrentes da doença. O HSV-1 e o HSV-2 são formas 
genética e antigenicamente distintas do HSV. O HSV-2 é a causa mais comum de infeções genitais, devido a transmissão 
venérea. O HSV-1 é comumente associado a outros locais da doença, embora ambos os serotipos tenham demonstrado 
provocar a doença em todos os locais do corpo. Os estudos demonstraram uma prevalência crescente de infeções 
genitais pelo HSV com um aumento concomitante da doença em recém-nascidos. 
 
VZV: o vírus varicella-zoster (VZV), também conhecido como vírus do herpes humano 3 (HHV-3), é um vírus ADN da 
família Herpesviridae. A infeção primária pelo VZV resulta em varicela, que, raramente, pode resultar em complicações, 
incluindo encefalite ou pneumonia. Mesmo quando os sintomas clínicos da varicela forem resolvidos, o VZV permanece 
inativo no sistema nervoso da pessoa infetada (latência do vírus). Em aproximadamente 10 a 20% dos casos, o VZV é 
reativado mais tarde na vida e produz herpes zóster. Complicações graves do herpes zóster incluem nevralgia pós-
herpética, zoster multiplex, mielite, herpes ocular ou zoster sine herpete. 
 

PRINCÍPIO DO TESTE 
O Solana HSV 1+2/VZV Assay amplifica e deteta o ADN viral isolado de amostras de lesões cutâneas e mucocutâneas 
obtidas de doentes sintomáticos com suspeita de infeção ativa pelos vírus herpes simplex 1, herpes simplex 2 e/ou 
varicella-zoster. 
 
O ensaio consiste em dois (2) passos principais: (1) preparação dos espécimes e (2) amplificação e deteção de sequências 
alvo específicas do HSV-1, HSV-2 e/ou VZV usando Amplificação Dependente de Helicase (HDA) isotérmica na presença de 
uma sonda fluorescente específica para o alvo. 
 

Aviso: o Solana HSV 1+2/VZV Assay não se destina a ser utilizado com líquido cefalorraquidiano nem para auxiliar no 
diagnóstico de infeções pelo HSV ou VZV do sistema nervoso central. O Solana HSV 1+2/VZV Assay não se destina a 
ser utilizado no rastreio pré-natal. 
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O espécime do doente é transferido para um Tubo de Processo, sujeito a tratamento térmico a 95 ± 2 °C por 5 minutos e 
misturado e agitado no vórtex. A amostra processada é transferida para um Tubo de Reação e misturada. O Tubo de 
Reação contém reagentes liofilizados para HDA, dNTPs, iniciadores e sondas. Depois de reidratado com a amostra diluída, 
o Tubo de Reação é colocado no instrumento Solana para amplificação e deteção da sequência alvo específica. No 
instrumento Solana, as sequências alvo são amplificadas por iniciadores específicos para o HSV-1, o HSV-2 e/ou o VZV e 
detetadas por sondas fluorescentes específicas para o HSV-1, o HSV-2 e/ou o VZV incluídas no Tubo de Reação. É incluído 
no Tubo de Processo um controlo de processo (PRC) competitivo de modo a monitorizar o processamento das amostras, 
substâncias inibidoras em amostras clínicas e falhas nos reagentes ou dispositivo. O alvo do PRC é amplificado por 
iniciadores específicos e detetado por uma sonda fluorescente específica para o PRC. 
 
As sondas alvo e para o PRC são marcadas com um supressor numa das extremidades e com um fluoróforo na outra 
extremidade. Adicionalmente, as sondas alvo e para o PRC transportam um ácido ribonucleico. Após a hibridação com os 
amplicões de HSV-1, HSV-2, VZV ou PRC, as sondas fluorescentes são clivadas pela RNaseH2 e o sinal de fluorescência 
aumenta devido à separação física do fluoróforo do supressor. O instrumento Solana mede e interpreta o sinal 
fluorescente, usando algoritmos internos específicos para os métodos. O instrumento Solana comunica de seguida os 
resultados do teste ao utilizador no seu ecrã de visualização, sendo possível imprimir os resultados por meio de uma 
impressora associada. 
 

MATERIAIS FORNECIDOS 
Cat. N.º M302 
48 Testes por Kit 
 

Componente Quantidade Armazenamento 
Tubos com Tampão de Processo  48 tubos/kit 1,6 ml  2 °C a 8 °C 

Tubos de Reação  48 tubos/kit  2 °C a 8 °C 
 

MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS 
 Controlos externos para o HSV-1, o HSV-2 ou o VZV (por ex., os materiais de controlo interno do laboratório de um 

espécime clínico isolado e caraterizado anteriormente submetido a interpretação, que serve como controlo de 
extração e processamento externo, ou o Solana HSV 1+2/VZV Control Set, Cat. N.º M118, que contém controlos 
positivos e negativos e serve como controlo de processamento externo) 

 Pontas para micropipeta de deslocamento positivo ou estéreis, livres de DNAse e com filtro 
 Micropipeta 
 Cronómetro ou temporizador 
 Agitador Vortex 
 Tesoura ou lâmina 
 Tabuleiro de trabalho 
 Suporte para Transferência 
 Bloco de aquecimento capaz de atingir uma temperatura de 95 ± 2 °C 
 Instrumento Solana 
 Meios de transporte (por ex., BDTM Universal Viral Transport Medium (UVT)/COPAN Universal Transport Medium 

(UTM™) 3,0 ml, Thermo Fisher Scientific™ Remel™ MicroTest™ M4® 3,0 ml, Remel™ MicroTest™ M4RT® 3,0 ml, 
Remel™ MicroTest™ M5® 3,0 ml, Remel™ MicroTest™ M6® 3,0 ml ) 
 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
 Todos os reagentes são apenas para uso em diagnóstico in vitro. 
 Consulte o Manual do Utilizador Solana para obter mais informações sobre a instalação e funcionamento do 

instrumento. 
 Utilize apenas o protocolo descrito neste folheto informativo. Os desvios do protocolo podem originar resultados 

incorretos. 
 Trate todos os espécimes/amostras como potencialmente infeciosos. Siga precauções universais ao manusear as 

amostras, este kit e o seu conteúdo. 
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 Todos os tubos devem ser bem fechados antes de serem agitados no vórtex. 
 A recolha, armazenamento e transporte adequado de amostras são essenciais para obter resultados corretos. 
 Armazene os reagentes para o ensaio como indicado nos seus rótulos individuais. 
 Os reagentes não são permutáveis entre lotes. 
 Nunca junte reagentes de diferentes tubos mesmo que sejam do mesmo lote. 
 Não use os reagentes depois da sua data de validade. 
 Não troque as tampas dos reagentes uma vez que pode ocorrer contaminação e afetar os resultados do teste. 
 Abra apenas os tubos para adicionar alíquotas aos tubos ou retirar alíquotas dos tubos. Mantenha os tubos fechados 

em todos os outros momentos de modo a evitar a contaminação. 
 A fim de evitar a contaminação do ambiente com amplicões, não abra os tubos de reação após a amplificação. 
 Evite a contaminação dos reagentes com micróbios e desoxirribonuclease (DNAse) quando retirar alíquotas dos tubos. 

Recomenda-se o uso de pontas descartáveis estéreis, sem DNAse e com filtro, ou pontas de deslocamento positivo 
para o pipetador. 

 Coloque uma nova ponta no pipetador para cada espécime ou reagente. 
 Podem ser testados controlos adicionais de acordo com as diretrizes ou requisitos dos regulamentos locais, estatais, 

provinciais e/ou federais ou organizações de acreditação. 
 Não pipete pela boca. 
 Não fume, beba ou coma em áreas onde sejam manuseados espécimes ou reagentes do kit. 
 Para resultados precisos, pipete cuidadosamente usando apenas equipamento calibrado. A utilização de volumes 

imprecisos pode originar resultados incorretos. 
 A manutenção e descontaminação do local de trabalho e equipamento devem seguir e ser realizadas de acordo com 

os protocolos e programas laboratoriais estabelecidos. 
 Use micropipetas com barreira contra aerossóis, ou com pontas de deslocamento positivo, para todos os 

procedimentos. 
 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 MANUSEAMENTO DOS REAGENTES DO KIT 
Armazene o Kit de Ensaio de 2 °C a 8 °C até à data de validade indicada na caixa exterior do kit. 
 

RECOLHA, ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO DE ESPÉCIMES 
Os espécimes utilizados para a validação do Solana HSV 1+2/VZV Assay foram obtidos através de técnicas padrão a partir 
de doentes com sintomas de infeção da lesão.1 Estes espécimes foram recolhidos, transportados, armazenados e 
processados de acordo com a norma CLSI M41-A.2 

 
As amostras podem ser armazenadas à temperatura ambiente (até 30 °C) por um máximo de 48 horas, entre 2 °C e 8 °C 
ou –20 °C por um máximo de 7 dias antes do processamento. 
 
Foram conduzidos vários estudos para avaliar uma série de meios de transporte de vírus frequentemente usados, a um 
volume de 2 ml: M4, M4-RT, M5, M6, UVT e UTM. Não foram observadas diferenças significativas no desempenho dos 
ensaios com os diferentes tipos de meios de transporte de vírus. 
 

PROCEDIMENTO DO TESTE 
1. Ligue o instrumento Solana premindo o botão de alimentação e aguarde até que este complete o autoteste. 

Nota: Não abra a tampa durante o autoteste. 
2. Coloque o número necessário de Tubos com Tampão de Processo no tabuleiro de trabalho. Marque os Tubos com 

Tampão de Processo na tampa e/ou na parede do tubo. 
Nota: é necessário um (1) Tubo com Tampão de Processo para cada espécime ou controlo a ser testado. 
Nota: pode ser realizado um máximo de 12 testes num único instrumento Solana. 
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3. Agite o dispositivo de recolha no vórtex durante 5 segundos e transfira 20 µL do meio de transporte para um Tubo 
com Tampão de Processo com a identificação do doente. 
Nota: os espécimes nos Tubos com Tampão de Processo podem ser armazenados entre 2 °C e 8 °C por um máximo de 
72 horas. 

4. Feche a tampa e misture bem a solução ao agitar os tubos no vórtex durante 5 segundos. 
Nota: utilize uma ponta da pipeta nova para cada espécime. 

5. Aqueça os Tubos com Tampão de Processo a 95 ± 2 °C durante 5 minutos e de seguida agite os tubos no vórtex 
durante 5 segundos. 
Nota: inicie o procedimento de lise de 5 minutos quando o bloco de aquecimento medir 95 ° ± 2 °C. Tem de 
interromper o temporizador se a temperatura sair do intervalo em qualquer altura durante o período de 5 minutos e 
apenas pode reiniciá-lo quando o bloco de aquecimento voltar a medir 95 ° ± 2 °C. 
Nota: os espécimes lisados nos Tubos com Tampão de Processo podem ser armazenados entre 2 °C e 8 °C por um 
máximo de 72 horas. 

6. Retire o número necessário de Tubos de Reação da bolsa protetora e coloque-os no Suporte para Transferência. 
Marque os Tubos de Reação na tampa. 
Nota: remova o excesso de ar e volte a selar a bolsa. 

7. Transfira 50 µL do espécime diluído para o Tubo de Reação marcado, misture a solução pipetando vigorosamente, 
pelo menos, 5 vezes para cima e para baixo e feche a tampa. A solução deve ser transparente, sem materiais sólidos. 
Nota: utilize uma ponta da pipeta nova para cada amostra diluída. 
Nota: prossiga imediatamente para o próximo passo. Não permita que a mistura de reação reconstituída fique em 
repouso por mais de 15 minutos. 

8. Usando o Suporte para Transferência Solana para segurar os Tubos de Reação ao nível dos olhos, inspecione 
visualmente cada Tubo de Reação para garantir a reidratação dos péletes. 

9. Abra a tampa e transfira os Tubos de Reação para o instrumento Solana com o Suporte para Transferência. 
Nota: assegure-se de que todos os tubos estão em estreito contacto com o instrumento Solana. 

10. Selecione “NOVO TESTE”. Se o instrumento Solana mostrar um ecrã diferente, volte ao ecrã inicial. 
11. Selecione as posições dos tubos a usar. 
12. Digitalize o ensaio para introduzir o ID do Lote/Prazo Val e prima “”. 
13. Selecione o tipo de amostra (doente ou CQ) do menu pendente e insira os ID das Amostras (opcional; ver 2.a Nota no 

próximo passo). 
14. Feche a tampa e prima “Iniciar” para iniciar o Solana HSV 1+2/VZV Assay. O instrumento Solana irá mostrar o 

progresso e a contagem decrescente para completar o ensaio. Os resultados do teste serão mostrados no ecrã em 
aproximadamente 50 minutos. 
Nota: a fim de evitar contaminação laboratorial, uma vez fechado o tubo e iniciada a reação de amplificação, NÃO abra 
o Tubo de Reação. 
Nota: enquanto o teste está a decorrer, o ID da amostra pode ser inserido ou editado premindo o ícone do lápis. 

15. Uma vez terminado o ensaio, prima a seta para mover para o ecrã de Resultados do Teste. Os resultados podem ser 
impressos ao selecionar o botão para imprimir. 
Nota: não saia deste ecrã antes de imprimir os resultados. Não poderá regressar ao ecrã se sair dele. Se tal ocorrer, 
os resultados podem ser visualizados individualmente no ecrã de Início selecionando Rever Resultados. 

 

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 
Amostras Resultado do ensaio Interpretação 
Espécime 
do doente 

HSV-1 POSITIVO ADN do HSV-1 detetado 
HSV-1 NEGATIVO Nenhum ADN do HSV-1 detetado e outro vírus ou PRC detetados 
HSV-2 POSITIVO ADN do HSV-2 detetado 
HSV-2 NEGATIVO Nenhum ADN do HSV-2 detetado e outro vírus ou PRC detetados 
VZV POSITIVO ADN do VZV detetado 
VZV NEGATIVO Nenhum ADN do VZV detetado e outro vírus ou PRC detetados 
INVÁLIDO Nenhum ADN do HSV-1, HSV-2 e VZV e nenhum PRC detetado. Para resultados 

de teste inválidos, primeiramente, volte a testar a mesma amostra processada. 
Se o teste for inválido ao testar novamente com a amostra processada, volte a 
processar outra alíquota da mesma amostra ou obtenha uma nova amostra e 
proceda a um novo teste. 
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CONTROLO DE QUALIDADE 
O Solana HSV 1+2/VZV Assay incorpora vários controlos para monitorizar o desempenho do ensaio. 
 O controlo do processo é utilizado para monitorizar o processamento das amostras, para detetar espécimes 

inibidores da HDA e para confirmar a integridade dos reagentes para o ensaio e o funcionamento do instrumento 
Solana. O controlo do processo está incluído no tubo com Tampão de Processo. 

 O controlo positivo externo pode ser tratado como um espécime de um doente. O controlo deve ser recolhido e 
testado como se fosse um espécime de um doente e processado como descrito acima no Procedimento do Ensaio. O 
controlo positivo externo destina-se a ser usado para monitorizar falhas substanciais nos reagentes e no instrumento. 

 O controlo negativo externo pode ser tratado como um espécime de um doente. O controlo deve ser recolhido e 
testado como se fosse um espécime de um doente e processado como descrito acima no Procedimento do Ensaio. O 
controlo negativo externo é utilizado para detetar contaminação dos reagentes ou do ambiente (ou transferência) 
por ADN ou amplicão de HSV 1+2/VZV. 

LIMITAÇÕES 
 Os espécimes devem ser testados com o Solana HSV 1+2/VZV apenas para os vírus solicitados pelo médico. Testar e 

reportar vírus adicionais e não solicitados pode levar a equívocos e ao atraso do diagnóstico devido a um resultado 
positivo não esperado. 

 As amostras utilizadas para o dispositivo devem limitar-se a amostras de lesões, que indicam uma infeção ativa. 
 Resultados negativos não eliminam a possibilidade de infeção pelo HSV-1, HSV-2 ou VZV e não devem ser usados 

como o único fundamento para decisões relativas ao tratamento. 
 Tal como acontece com outros ensaios deste tipo, existe um risco de resultados falsos negativos devido à presença 

de variantes da sequência no alvo viral. 
 Uma recolha, armazenamento ou transporte inadequado pode gerar resultados falsos negativos. 
 Inibidores presentes na amostra e/ou erros ao executar o procedimento do ensaio podem gerar resultados falsos 

negativos. 
 As instruções de programação fornecidas para cada instrumento destinam-se à utilização com o Solana HSV 1+2/VZV 

Assay. A respetiva utilização para outros instrumentos ou ensaios não foi estabelecida. 
 

VALORES ESPERADOS 
Os valores esperados do Solana HSV 1+2/VZV Assay foram estabelecidos durante um estudo prospetivo conduzido entre 
fevereiro e maio de 2016. Foram incluídos neste estudo mil e sessenta e dois (1062) espécimes em três (3) centros nos 
Estados Unidos. Foi recolhido um único espécime por doente. Os espécimes foram processados e testados com o Solana 
HSV 1+2/VZV Assay no instrumento Solana nos centros. 
 
O valor esperado do HSV-1, HSV-2 e VZV com o Solana HSV 1+2/VZV Assay foi calculado para os centros combinados com 
base na categoria do espécime (origem da lesão cutânea, mucocutânea ou sem categoria) e na idade do doente. 
 

Estudo Combinado – Valores Esperados (Cutânea) (N=275) 
 HSV-1 HSV-2 VZV 

Idade Núm. 
total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência Núm. 

total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência Núm. 

total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência 

≤ 5 anos 9 1 11,1% 9 0 N/D 9 4 44,4% 
6 a 21 anos 43 10 23,3% 43 4 9,3% 43 0 N/D 
22 a 59 anos 180 16 8,9% 180 26 14,4% 180 19 10,6% 
≥ 60 anos 43 0 N/D 43 8 18,6% 43 6 14,0% 
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Valores Esperados (Cutânea) (N=275) 
 HSV-1 HSV-2 VZV 

Origem do 
espécime 

Núm. 
total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência Núm. 

total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência Núm. 

total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência 

Genital – pénis 105 10 9,5% 105 19 18,1% 105 1 1,0% 
lesão na pele 170 17 10,0% 170 19 −11,2% 170 28 16,5% 
 

Estudo Combinado – Valores Esperados (Mucocutânea) (N=617)* 
 HSV-1 HSV-2 VZV 

Idade Núm. 
total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência Núm. 

total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência Núm. 

total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência 

≤ 5 anos 21 4 19,0% 21 0 N/D 21 1 4,8% 
6 a 21 anos 158 41 25,9% 158 29 18,4% 158 0 N/D 
22 a 59 anos 385 74 19,2% 385 89 23,1% 385 8 2,1% 
≥ 60 anos 53 11 20,8% 53 5 9,4% 53 1 1,9% 
* Quatro (4) espécimes foram considerados inválidos e removidos da análise 
 

Valores Esperados (Mucocutânea) (N=617)* 
 HSV-1 HSV-2 VZV 

Origem do 
espécime 

Núm. 
total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência Núm. 

total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência Núm. 

total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência 

Anorretal 26 7 26,9% 26 7 26,9% 26 1 3,8% 
genital – 
vaginal/ 
cervical 

449 80 17,8% 449 112 24,9% 449 5 1,1% 

Narinas 23 5 21,7% 23 1 4,3% 23 3 13,0% 
Ocular 7 2 28,6% 7 0 N/D 7 1 14,3% 
Lesão oral 112 36 32,1% 112 3 2,7% 112 0 N/D 
* Quatro (4) espécimes foram considerados inválidos e removidos da análise 
 

Estudo Combinado – Valores Esperados (Origem da Lesão Sem Categoria) (N=166) 
 HSV-1 HSV-2 VZV 

Idade Núm. 
total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência Núm. 

total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência Núm. 

total 

Núm. 
total de 

positivos 
Prevalência 

≤ 5 anos 11 1 9,1% 11 0 N/D 11 0 N/D 
6 a 21 anos 28 10 35,7% 28 0 N/D 28 2 7,1% 
22 a 59 anos 89 15 16,9% 89 18 20,2% 89 14 15,7% 
≥ 60 anos 38 2 5,3% 38 5 13,2% 38 8 21,1% 
 

DESEMPENHO CLÍNICO 
As características de desempenho do Solana HSV 1+2/VZV Assay foram estabelecidas durante um estudo prospetivo entre 
fevereiro e maio de 2016. Foram incluídos neste estudo mil e sessenta e dois (1062) espécimes de lesões frescos, 
recolhidos para a identificação de herpes simplex/varicella-zoster, em três (3) centros nos Estados Unidos. Foi recolhido 
um único espécime por doente. Os espécimes foram processados e testados com o Solana HSV 1+2/VZV Assay no 
instrumento Solana nos centros. Cada espécime também foi processado e inoculado em dois (2) sistemas de cultura de 
células diferentes num período de 72 horas após a recolha. O isolamento e a identificação do HSV-1 e HSV-2 foram 
realizados com o ELVIS® HSV ID and D³ Typing Test aprovado pela FDA. Este teste foi realizado de acordo com o folheto 
informativo do produto do fabricante. A deteção e o isolamento do VZV foram realizados por coloração das células 
presentes no espécime com um reagente de deteção do VZV (DSFA) aprovado pela FDA e por cultura do espécime 
durante 96 horas com a cultura de células misturadas disponível no mercado (células misturadas H&V da Diagnostic 



Solana HSV 1+2/VZV Assay Página 8 de 19 

Hybrids, uma empresa da Quidel), que consiste em células MRC-5 (fibroblasto diploide humano) e células CV-1 (rim de 
macaco-verde africano), e coloração das culturas com o mesmo reagente aprovado pela FDA usado para DSFA. Um 
espécime foi considerado positivo para VZV se o DSFA ou a cultura com DFA fossem positivos. O teste dos métodos 
comparativos (cultura com DFA) foi realizado num local central. 
 
Os dados demográficos relativos ao sexo e idade dos doentes incluídos no estudo são mostrados a seguir. 

Estudo Combinado – Distribuição de Idades e Sexos (Cutânea) 
Sexo Feminino Masculino 
Total 111 164 
Idade   
≤ 5 anos 4 5 
6 a 21 anos 10 33 
22 a 59 anos 68 112 
≥ 60 anos 29 14 

 
Estudo Combinado – Distribuição de Idades e Sexos (Mucocutânea) 

Sexo Feminino Masculino 
Total 552 69 
Idade   
≤ 5 anos 5 16 
6 a 21 anos 141 18 
22 a 59 anos 366 22 
≥ 60 anos 40 13 

 
Estudo Combinado – Distribuição de Idades e Sexos (Origem da Lesão Sem Categoria) 

Sexo Feminino Masculino 
Total 129 37 
Idade   
≤ 5 anos 5 6 
6 a 21 anos 20 8 
22 a 59 anos 75 14 
≥ 60 anos 29 9 

 

Dados Combinados 
Lesões Cutâneas 
Duzentos e setenta e cinco (275) espécimes de lesões cutâneas ativas passaram por cultura para HSV-1, com o sistema de 
cultura de células ELVIS aprovado pela FDA, e foram ainda testados com o devido dispositivo quanto à presença de ADN 
viral do HSV-1. As amostras que obtiveram resultados positivos para HSV-2 a partir do método ELVIS foram excluídas do 
cálculo de desempenho do HSV-1 devido à incapacidade do método ELVIS de distinguir uma amostra positiva do HSV-1 
quando o HSV-2 foi detetado primeiro (n=26). A tabela abaixo mostra em detalhe os resultados do HSV-1 para os 
restantes duzentos e quarenta e nove (249) espécimes. 

Resultados do HSV-1 
 Comparador: ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Núm. total 
Positivo 22 5* 27 
Negativo 0 222 222 
Total 22 227 249 
   IC de 95% 
Sensibilidade 22/22 100% 85,1% a 100% 
Especificidade 222/227 97,8% 95,0% a 99,1% 

* Três (3) dos cinco (5) positivos foram considerados positivos por um ensaio RT-PCR adicional. 
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Duzentos e setenta e cinco (275) espécimes de lesões cutâneas ativas passaram por cultura para HSV-2, com o sistema de 
cultura de células ELVIS aprovado pela FDA, e foram ainda testados com o devido dispositivo quanto à presença de ADN 
viral do HSV-2. A tabela abaixo mostra em detalhe os resultados do HSV-2 para os duzentos e setenta e cinco (275) 
espécimes. 

Resultados do HSV-2 
 Comparador: ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Núm. total 
Positivo 24 14* 38 
Negativo 2** 235 237 
Total 26 249 275 
   IC de 95% 
Sensibilidade 24/26 92,3% 75,9% a 97,9% 
Especificidade 235/249 94,4% 90,8% a 96,6% 

* Treze (13) dos catorze (14) positivos foram considerados positivos por um ensaio RT-PCR adicional. 
** Dois (2) dos dois (2) negativos foram considerados positivos por um ensaio RT-PCR adicional. 

Duzentos e setenta e cinco (275) espécimes de lesões cutâneas ativas passaram por cultura para VZV, utilizando as células 
misturadas H&V com os sistemas de cultura de células DFA, e foram ainda testados com o devido dispositivo quanto à 
presença de ADN viral do VZV. Devido à presença do HSV-1 ou HSV-2, cinquenta e um (51) espécimes foram excluídos da 
análise. Dois (2) espécimes foram contaminados ou revelaram culturas tóxicas. Estes cinquenta e três (53) espécimes 
foram excluídos da análise. A tabela abaixo mostra em detalhe os resultados do VZV para os restantes duzentos e vinte e 
dois (222) espécimes. 

Resultados do VZV 
 Comparador: DSFA e Cultura com DFA 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Núm. total 
Positivo 22 7* 29 
Negativo 0 193 193 
Total 22 200 222 
   IC de 95% 
Sensibilidade 22/22 100% 85,1% a 100% 
Especificidade 193/200 96,5% 93,0% a 98,3% 

* Seis (6) dos sete (7) positivos foram considerados positivos por um ensaio RT-PCR adicional. 

Lesões Mucocutâneas 
Seiscentos e vinte e um (621) espécimes de lesões mucocutâneas ativas passaram por cultura para HSV-1, com o sistema 
de cultura de células ELVIS aprovado pela FDA, e foram ainda testados com o devido dispositivo quanto à presença de 
ADN viral do HSV-1. Sete (7) espécimes foram contaminados na cultura de células ELVIS. Dois (2) espécimes foram 
considerados inválidos no Solana HSV 1+2/VZV Assay. Dois (2) espécimes foram considerados contaminados e inválidos. 
As amostras que obtiveram resultados positivos para HSV-2 a partir do método ELVIS foram excluídas do cálculo de 
desempenho do HSV-1 devido à incapacidade do método ELVIS de distinguir uma amostra positiva do HSV-1 quando o 
HSV-2 foi detetado primeiro (n=109). Assim, cento e vinte (120) espécimes foram excluídos de posteriores análises. A 
tabela abaixo mostra em detalhe os resultados do HSV-1 para os restantes quinhentos e um (501) espécimes. 
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Resultados do HSV-1 
 Comparador: ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Núm. total 
Positivo 113 14* 127 
Negativo 0 374 374 
Total 113 388 501 
   IC de 95% 
Sensibilidade 113/113 100% 96,7% a 100% 
Especificidade 374/388 96,4% 94,0% a 97,8% 

* Seis (6) dos catorze (14) positivos foram considerados positivos por um ensaio RT-PCR adicional. 
 

Seiscentos e vinte e um (621) espécimes de lesões mucocutâneas ativas passaram por cultura para HSV-2, com o sistema 
de cultura de células ELVIS aprovado pela FDA, e foram ainda testados com o devido dispositivo quanto à presença de 
ADN viral do HSV-2. Sete (7) espécimes foram contaminados na cultura de células ELVIS. Dois (2) espécimes foram 
considerados inválidos no Solana HSV 1+2/VZV Assay. Dois (2) espécimes foram considerados contaminados e inválidos. 
Estes onze (11) espécimes foram excluídos de posteriores análises. A tabela abaixo mostra em detalhe os resultados do 
HSV-2 para os restantes seiscentos e dez (610) espécimes. 

Resultados do HSV-2 
 Comparador: ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Núm. total 
Positivo 108 14* 122 
Negativo 1** 487 488 
Total 109 501 610 
   IC de 95% 
Sensibilidade 108/109 99,1% 95,0% a 99,8% 
Especificidade 487/501 97,2% 95,4% a 98,3% 

* Onze (11) dos catorze (14) positivos foram considerados positivos por um ensaio RT-PCR adicional. 
** Um (1) de um (1) negativo foi considerado positivo por um teste RT-PCR adicional. 
 

Seiscentos e vinte e um (621) espécimes de lesões mucocutâneas ativas passaram por cultura para VZV, utilizando as 
células misturadas H&V com os sistemas de cultura de células DFA, e foram ainda testados com o devido dispositivo 
quanto à presença de ADN viral do VZV. Devido à presença do HSV-1 ou HSV-2, duzentos e trinta e seis (236) espécimes 
foram excluídos da análise. Nove (9) espécimes foram contaminados na cultura e quatro (4) espécimes foram 
considerados inválidos no Solana HSV 1+2/VZV Assay. Estes duzentos e quarenta e nove (249) espécimes foram excluídos 
da análise. A tabela abaixo mostra em detalhe os resultados do VZV para os restantes trezentos e setenta e dois (372) 
espécimes. 

Resultados do VZV 
 Comparador: DSFA e Cultura com DFA 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Núm. total 
Positivo 4 5* 9 
Negativo 0 363 363 
Total 4 368 372 
   IC de 95% 
Sensibilidade 4/4 100% 51,0% a 100% 
Especificidade 363/368 98,6% 96,9% a 99,4% 

* Um (1) dos cinco (5) positivos foi considerado positivo por um ensaio RT-PCR adicional. 
 

Nota: os dados apresentados para a deteção do VZV são consistentes com a presença limitada do VZV em lesões 
mucocutâneas. A utilização de lesões mucocutâneas não teve um impacto percetível nas caraterísticas de desempenho do 
Solana HSV 1+2/VZV Assay. 
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Lesões Sem Categoria 
Cento e sessenta e seis (166) espécimes de lesões ativas (não categorizadas como cutâneas ou mucocutâneas) passaram 
por cultura para HSV-1, com o sistema de cultura de células ELVIS aprovado pela FDA, e foram ainda testados com o 
devido dispositivo quanto à presença de ADN viral do HSV-1. As amostras que obtiveram resultados positivos para HSV-2 
a partir do método ELVIS foram excluídas do cálculo de desempenho do HSV-1 devido à incapacidade do método ELVIS de 
distinguir uma amostra positiva do HSV-1 quando o HSV-2 foi detetado primeiro (n=18). A tabela abaixo mostra em 
detalhe os resultados do HSV-1 para os restantes cento e quarenta e oito (148) espécimes. 

Resultados do HSV-1 
 Comparador: ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Núm. total 
Positivo 25 3* 28 
Negativo 0 120 120 
Total 25 123 148 
   IC de 95% 
Sensibilidade 22/22 100% 86,7% a 100% 
Especificidade 120/123 97,6% 93,1% a 99,2% 

* Três (3) dos três (3) positivos foram considerados positivos por um ensaio RT-PCR adicional. 

Cento e sessenta e seis (166) espécimes de lesões ativas (não categorizadas como cutâneas ou mucocutâneas) passaram 
por cultura para HSV-2, com o sistema de cultura de células ELVIS aprovado pela FDA, e foram ainda testados com o 
devido dispositivo quanto à presença de ADN viral do HSV-2. A tabela abaixo mostra em detalhe os resultados do HSV-2 
para os restantes cento e sessenta e seis (166) espécimes. 

Resultados do HSV-2 
 Comparador: ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Núm. total 
Positivo 18 5* 23 
Negativo 0 143 143 
Total 18 148 166 
   IC de 95% 
Sensibilidade 18/18 100% 82,4% a 100% 
Especificidade 143/148 96,6% 92,3% a 98,5% 

* Cinco (5) dos cinco (5) positivos foram considerados positivos por um ensaio RT-PCR adicional. 

Cento e sessenta e seis (166) espécimes de lesões ativas (não categorizadas como cutâneas ou mucocutâneas) passaram 
por cultura para VZV, utilizando as células misturadas H&V com os sistemas de cultura de células DFA, e foram ainda 
testados com o devido dispositivo quanto à presença de ADN viral do VZV. Devido à presença do HSV-1 ou HSV-2, 
quarenta e seis (46) espécimes foram excluídos da análise. Um (1) espécime foi contaminado na cultura. Estes quarenta e 
sete (47) espécimes foram excluídos da análise. A tabela abaixo mostra em detalhe os resultados do VZV para os restantes 
cento e dezanove (119) espécimes. 

Resultados do VZV 
 Comparador: DSFA e Cultura com DFA 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Núm. total 
Positivo 17 6* 23 
Negativo 0 96 96 
Total 17 102 119 
   IC de 95% 
Sensibilidade 17/17 100% 81,6% a 100% 
Especificidade 96/102 94,1% 87,8% a 97,3% 

* Cinco (5) dos seis (6) positivos foram considerados positivos por um ensaio RT-PCR adicional. 
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DESEMPENHO ANALÍTICO 
Limite de Deteção 
A sensibilidade analítica (limite de deteção ou LdD) do Solana HSV 1+2/VZV Assay foi determinada usando culturas 
quantificadas (TCID50/ml) de duas (2) estirpes de HSV-1, duas (2) estirpes de HSV-2 e duas (2) estirpes de VZV, diluídas em 
série em matriz negativa. Cada diluição foi testada como 20 réplicas no Solana HSV 1+2/VZV Assay. A sensibilidade 
analítica (LdD) é definida como a concentração mais baixa a que pelo menos 95% de todas as réplicas geraram um 
resultado positivo. O LdD demonstrado para cada estirpe testada é mostrado a seguir: 
 

Valores de LdD 
Vírus TCID50/ml 
HSV-1 MacIntyre 2,10 × 102 
HSV-1 316 1,82 × 104 
HSV-2 G 6,67 × 103 
HSV-2 COMP 1,62 × 105 
VZV Ellen 1,49 × 10-1 
VZV 9939 1,65 × 102 

 

Reatividade Analítica (Inclusividade) 
A inclusividade do Solana HSV 1+2/VZV Assay foi adicionalmente avaliada pelo teste funcional de estirpes virais, além das 
estirpes utilizadas no estudo de LdD. O painel clínico consistiu em duas (2) estirpes de HSV-1, três (3) estirpes de HSV-2 e 
cinco (5) estirpes de VZV em concentrações próximas do nível de deteção (LdD) do ensaio. 
 

Estirpes de Inclusividade 
Estirpe TCID50/ml Inclusiva (Sim ou Não) 

HSV-1 Isolado N.º 1 1,26 × 103 Sim 
HSV-1 Isolado N.º 3 1,26 × 103 Sim 
HSV-2 Estirpe MS 1,33 × 104 Sim 

HSV-2 Isolado N.º 25 1,33 × 104 Sim 
HSV-2 Isolado N.º 32 1,33 × 104 Sim 

VZV Estirpe 82 8,05 × 100 Sim 
VZV Estirpe 130 2,41 × 101 Sim 
VZV Estirpe 275 8,05 × 100 Sim 

VZV Estirpe B 2,41 × 101 Sim 
VZV Estirpe D 8,05 × 100 Sim 

 

Possibilidade de repetição do estudo 
A possibilidade de repetição do Solana HSV 1+2/VZV Assay foi avaliada no centro de testes interno. Foi utilizado para o 
estudo um painel com 30 amostras artificiais, fabricadas como amostras negativas elevadas [n=3; 1/18x ou 1/27x LdD 
(concentração C20 – C80)] para as estirpes HSV-1 MacIntyre, HSV-2 G e VZV Ellen, amostras positivas reduzidas (n=3; 
próximo do limite de deteção do ensaio) para o HSV-1, HSV-2 e VZV, amostras positivas moderadas (n=3; 3x LdD) para o 
HSV-1, HSV-2 e VZV e amostras negativas (n=3). As amostras foram aleatorizadas e codificadas de forma oculta em cada 
painel e o operador testou um (1) painel, juntamente com três (3) controlos externos positivos e três (3) controlos 
externos negativos, em três (3) análises. Os painéis foram analisados por dois (2) operadores durante doze (12) dias não 
consecutivos. 
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Resumo da Possibilidade de Repetição da Deteção Percentual do Resultado (TCID50/ml) 

HSV-1 MacIntyre 
1,89 × 103 6,30 × 102 3,50 × 101 Negativo 

100% (72/72) 100% (72/72) 32% (23/72) 0% (0/72) 

HSV-2 Estirpe G 
2,00 × 104 6,67 × 103 3,71 × 102 Negativo 

100% (72/72) 100% (72/72) 19,4% (14/72) 0% (0/72) 

VZV Ellen 
4,47 × 10-1 1,49 × 10-1 5,50 × 10-3 Negativo 

100% (72/72) 100% (72/72) 19,4% (14/72) 0% (0/72) 
 

Estudo de Reprodutibilidade 
A reprodutibilidade do Solana HSV 1+2/VZV Assay foi avaliada em três laboratórios. Foi utilizado para o estudo um painel 
de reprodutibilidade com 30 amostras artificiais, fabricadas como amostras negativas elevadas [n=3; 1/18x ou 1/27x LdD 
(concentração C20 – C80)] para as estirpes HSV-1 MacIntyre, HSV-2 G e VZV Ellen, amostras positivas reduzidas (n=3; 
próximo do limite de deteção do ensaio) para o HSV-1, HSV-2 e VZV, amostras positivas moderadas (n=3; 3x LdD) para o 
HSV-1, HSV-2 e VZV e amostras negativas (n=3). As amostras foram aleatorizadas e codificadas de forma oculta em cada 
painel e o operador testou um (1) painel, juntamente com três (3) controlos externos positivos e três (3) controlos 
externos negativos, em três (3) análises. Os painéis foram analisados por dois (2) operadores em cada um dos três (3) 
centros de testes durante cinco (5) dias não consecutivos com um lote diferente de reagente em cada centro. 
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Resumo dos Resultados de Reprodutibilidade 

HSV-1 MacIntyre 

CENTRO Percentagem de 
Concordância Global Intervalo de 

Confiança a 
95% 

Centro #1 Centro #2 Centro #3 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Negativo Elevado 
(3,50 × 101 TCID50/ml) 19/30 63,3 25/30 83,3 16/30 53,3 60/90 66,7 54,6 a 75,5 

Positivo Reduzido 
(6,30 × 102 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Positivo Moderado 
(1,89 × 103 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Controlo Positivo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Controlo Negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

HSV-2 G 

CENTRO Percentagem de 
Concordância Global Intervalo de 

Confiança a 
95% 

Centro #1 Centro #2 Centro #3 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Negativo Elevado 
(3,71 × 102 TCID50/ml) 18/30 60 22/30 73,2 23/30 76,7 63/90 70,0 59,9 a 78,5 

Positivo Reduzido 
(6,67 × 103 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Positivo Moderado 
(2,00 × 104 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Controlo Positivo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Controlo Negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

    

VZV Ellen  

CENTRO Percentagem de 
Concordância Global Intervalo de 

Confiança a 
95% 

Centro #1 Centro #2 Centro #3 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Taxa de 
Deteção 

% 
de 

Concordância 

Negativo Elevado 
(5,50 × 10-3 TCID50/ml) 19/30 63,3 28/30 93,3 22/30 73,3 69/90 76,7 66,9 a 84,2 

Positivo Reduzido 
(1,49 × 10-1 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Positivo Moderado 
(4,46 × 10-1 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Controlo Positivo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Controlo Negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 
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Especificidade Analítica – Interferência Microbiana 
Foi realizado um estudo para avaliar o desempenho do Solana HSV 1+2/VZV Assay na presença de sessenta e quatro (64) 
organismos que podem ser encontrados em espécimes de lesões. Cada micro-organismo potencialmente interferente foi 
testado na presença de 2x LdD dos vírus HSV-1, HSV-2 e VZV ou da matriz negativa em níveis clinicamente relevantes dos 
vírus e bactérias: ≥106 CFU/ml ou IFU/ml; vírus: ≥ 105 cópias (cp), partículas virais (vp) ou TCID50/ml. 
 

Organismos Potencialmente Interferentes 

Organismo Concentração do 
Teste Organismo Concentração do Teste 

Acholeplasma laidlawi 7,10E+06 CFU/ml Klebsiella pneumoniae 1,61E+06 CFU/ml 
Acinetobacter calcoaceticus 9,27E+06 CFU/ml Lactobacillus acidophilus 2,49E+06 CFU/ml 

Adenovírus 7 1,58E+05 TCID50/ml Legionella pneumophilia 1,76E+06 CFU/ml 
Bacteroides fragilis 1,19E+06 CFU/ml Vírus do sarampo 1,95E+05 TCID50/ml 

Bordetella bronchiseptica 1,97E+06 CFU/ml Mobiluncus mulieris 2,54E+06 CFU/ml 
Bordetella pertussis 7,21E+06 CFU/ml Moraxella catarrhalis 1,26E+06 CFU/ml 

Candida albicans 2,00E+06 CFU/ml Vírus da papeira 5,89E+05 TCID50/ml 
Candida glabrata 3,93E+06 CFU/ml Mycoplasma hominis 1,30E+06 CFU/ml 

Chlamydia trachomatis 3,00E+06 CFU/ml Mycoplasma hyorhinis 6,60E+06 CFU/ml 
Chlamydophila pneumoniae 1,25E+06 IFU/ml Mycoplasma orale 3,08E+06 CFU/ml 

Clostridium perfringens 1,06E+06 CFU/ml Mycoplasma pneumoniae 3,16E+06 CFU/ml 
Coronavírus OC43 8,51E+05 TCID50/ml Mycoplasma salivarium 1,67E+06 CFU/ml 

Corynebacterium diphtheriae 1,51E+06 CFU/ml Neisseria gonorrhoeae 1,23E+06 CFU/ml 
Vírus Coxsackie B4 3,16E+05 TCID50/ml Parainfluenza Tipo 1 3,97E+05 TCID50/ml 

Citomegalovírus Towne VR-977 2,14E+05 TCID50/ml Parainfluenza Tipo 2 3,15E+05 TCID50/ml 
Ecovírus 11 2,14E+05 TCID50/ml Parainfluenza Tipo 3 2,56E+05 TCID50/ml 

Enterococcus faecalis 3,45E+06 CFU/ml Parainfluenza Tipo 4 1,37E+05 TCID50/ml 
Enterovírus 70 1,78E+05 TCID50/ml Proteus mirabilis 1,19E+06 CFU/ml 

Vírus Epstein-Barr 1,34E+05 vp/ml Pseudomonas aeruginosa 1,32E+06 CFU/ml 
Escherichia coli 8,42E+06 CFU/ml VSR A Long 1,95E+05 TCID50/ml 

Gardnerella vaginalis 1,20E+06 CFU/ml VSR B Washington 3,43E+05 TCID50/ml 
Haemophilis influenza tipo A 5,33E+06 CFU/ml Vírus da rubéola 2,09E+05 TCID50/ml 

ADN sintético do HBV 6,80E+05 cp/ml Salmonella enteriditis 5,40E+06 CFU/ml 
ARN sintético do HCV 1,96E+05 cp/ml Salmonella typhimurium 1,01E+06 CFU/ml 

HHV-6 3,30E+05 TCID50/ml Staphylococcus aureus 1,02E+06 CFU/ml 
HHV-7 1,15E+05 TCID50/ml Staphylococcus saprophyticus 2,00E+06 CFU/ml 
HHV-8 1,26E+05 TCID50/ml Streptococcus agalactiae 2,20E+06 CFU/ml 

ARN purificado do HIV 1,60E+05 cp/ml Streptococcus pneumoniae 2,18E+06 CFU/ml 
hMPV A1 3,66E+05 TCID50/ml Streptococcus pyogenes 1,29E+06 CFU/ml  

HPV 4,30E+05 cp/ul Toxoplasma gondii 1,06E+06 taquizoítos/ml 
Influenza A/México/4108/2009 2,88E+05 vp/ml Trichomonas vaginalis 1,00E+06 trofozoítos/ml 
Influenza B Hong Kong VR-791 1,91E+05 TCID50/ml Ureaplasma uralyticum 1,23E+06 CFU/ml 

 
Não foi observada interferência com os sessenta e quatro (64) micro-organismos testados com o Solana HSV 1+2/VZV Assay. 
 

Especificidade Analítica – Reatividade Cruzada 
Foi realizado um estudo para avaliar o desempenho do Solana HSV 1+2/VZV Assay na presença de sessenta e quatro (64) 
organismos que podem ser encontrados em espécimes de lesões. Cada micro-organismo com potencial para reatividade 
cruzada foi testado em níveis clinicamente relevantes dos vírus e bactérias: ≥106 CFU/ml ou IFU/ml; vírus: ≥ 105 cópias 
(cp), partículas virais (vp) ou TCID50/ml. 
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Organismos com Potencial para Reatividade Cruzada 

Organismo Concentração do 
Teste Organismo Concentração do Teste 

Acholeplasma laidlawi 7,10E+06 CFU/ml Klebsiella pneumoniae 1,61E+06 CFU/ml 
Acinetobacter calcoaceticus 9,27E+06 CFU/ml Lactobacillus acidophilus 2,49E+06 CFU/ml 

Adenovírus 7 1,58E+05 TCID50/ml Legionella pneumophilia 1,76E+06 CFU/ml 
Bacteroides fragilis 1,19E+06 CFU/ml Vírus do sarampo 1,95E+05 TCID50/ml 

Bordetella bronchiseptica 1,97E+06 CFU/ml Mobiluncus mulieris 2,54E+06 CFU/ml 
Bordetella pertussis 7,21E+06 CFU/ml Moraxella catarrhalis 1,26E+06 CFU/ml 

Candida albicans 2,00E+06 CFU/ml Vírus da papeira 5,89E+05 TCID50/ml 
Candida glabrata 3,93E+06 CFU/ml Mycoplasma hominis 1,30E+06 CFU/ml 

Chlamydia trachomatis 3,00E+06 CFU/ml Mycoplasma hyorhinis 6,60E+06 CFU/ml 
Chlamydophila pneumoniae 1,25E+06 IFU/ml Mycoplasma orale 3,08E+06 CFU/ml 

Clostridium perfringens 1,06E+06 CFU/ml Mycoplasma pneumoniae 3,16E+06 CFU/ml 
Coronavírus OC43 8,51E+05 TCID50/ml Mycoplasma salivarium 1,67E+06 CFU/ml 

Corynebacterium diphtheriae 1,51E+06 CFU/ml Neisseria gonorrhoeae 1,23E+06 CFU/ml 
Vírus Coxsackie B4 3,16E+05 TCID50/ml Parainfluenza Tipo 1 3,97E+05 TCID50/ml 

Citomegalovírus Towne VR-977 2,14E+05 TCID50/ml Parainfluenza Tipo 2 3,15E+05 TCID50/ml 
Ecovírus 11 2,14E+05 TCID50/ml Parainfluenza Tipo 3 2,56E+05 TCID50/ml 

Enterococcus faecalis 3,45E+06 CFU/ml Parainfluenza Tipo 4 1,37E+05 TCID50/ml 
Enterovírus 70 1,78E+05 TCID50/ml Proteus mirabilis 1,19E+06 CFU/ml 

Vírus Epstein-Barr 1,34E+05 vp/ml Pseudomonas aeruginosa 1,32E+06 CFU/ml 
Escherichia coli 8,42E+06 CFU/ml VSR A Long 1,95E+05 TCID50/ml 

Gardnerella vaginalis 1,20E+06 CFU/ml VSR B Washington 3,43E+05 TCID50/ml 
Haemophilis influenza tipo A 5,33E+06 CFU/ml Vírus da rubéola 2,09E+05 TCID50/ml 

ADN sintético do HBV 6,80E+05 cp/ml Salmonella enteriditis 5,40E+06 CFU/ml 
ARN sintético do HCV 1,96E+05 cp/ml Salmonella typhimurium 1,01E+06 CFU/ml 

HHV-6 3,30E+05 TCID50/ml Staphylococcus aureus 1,02E+06 CFU/ml 
HHV-7 1,15E+05 TCID50/ml Staphylococcus saprophyticus 2,00E+06 CFU/ml 
HHV-8 1,26E+05 TCID50/ml Streptococcus agalactiae 2,20E+06 CFU/ml 

ARN purificado do HIV 1,60E+05 cp/ml Streptococcus pneumoniae 2,18E+06 CFU/ml 
hMPV A1 3,66E+05 TCID50/ml Streptococcus pyogenes 1,29E+06 CFU/ml  

HPV 4,30E+05 cp/ul Toxoplasma gondii 1,06E+06 taquizoítos/ml 
Influenza A/México/4108/2009 2,88E+05 vp/ml Trichomonas vaginalis 1,00E+06 trofozoítos/ml 
Influenza B Hong Kong VR-791 1,91E+05 TCID50/ml Ureaplasma uralyticum 1,23E+06 CFU/ml 

 
Não foi observada reatividade cruzada com os sessenta e quatro (64) micro-organismos testados com o Solana HSV 1+2/VZV 
Assay. 
 

Especificidade Analítica – Substâncias Interferentes 
O desempenho do Solana HSV 1+2/VZV Assay foi avaliado com substâncias potencialmente interferentes que podem 
estar presentes em espécimes de lesões. Um painel composto por vinte e seis (26) substâncias foi testado na ausência ou 
presença do HSV-1, HSV-2 ou VZV (estirpes MacIntyre, G, Ellen, respetivamente) em 2x LdD no Solana HSV 1+2/VZV Assay. 
Não houve evidência de interferência causada pelas substâncias testadas nas concentrações indicadas a seguir. 
 

Substâncias Potencialmente Interferentes e Concentrações Testadas 
Substância Concentração do Teste Substância Concentração do Teste 
Abreva 7% Urina Feminina 7% 
Acetaminofeno 10 mg/ml Gel KY 7% 
Aciclovir 7 mg/ml Lanacane 3,50% 
Albumina 3,3 mg/ml Leucócitos 2,5 x 105 células/ml 
Sangue/EDTA 0,63% Listerine 7% 
Carmex 7% Urina Masculina 7% 
Casein 7 mg/ml Miconazol 1 7% 
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Substâncias Potencialmente Interferentes e Concentrações Testadas 
Substância Concentração do Teste Substância Concentração do Teste 
Clorfeniramina 5 mg/ml Miconazol 3 7% 
Colgate 7% Mucina 60 µg/ml 
Amido de milho 2,5 mg/ml Preparation H 7% 
Dextrometorfano 5 mg/ml Releev 7% 
Gel de banho 7% Fluido seminal 2% 
Fezes 0,22% Tioconazol 1 7% 

 

Estudos de Transferência e Contaminação Cruzada 
Amostras positivas que consistiam no HSV-1, HSV-2 e VZV, formuladas em matriz negativa agregada a concentrações 
superiores ou iguais a 1 x 105 TCID50/ml cada. As amostras negativas consistiam em matriz negativa agregada. Foram 
testadas 6 amostras positivas e 6 amostras negativas em cada um dos ciclos de testes, em ordem alternada, a fim de 
avaliar o risco de contaminação cruzada. 
 
Os testes consecutivos de amostras positivas elevadas e amostras negativas alternadas não resultaram em transferência 
ou contaminação cruzada, visto que 53/53 amostras positivas foram positivas e 53/53 amostras negativas foram 
negativas. 
 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E APOIO AO CLIENTE 
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 Telefone Endereço de e-mail 

Europa, Médio Oriente e África +353 (91) 412 474 (principal) 
0 1800 200441 (gratuito) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Áustria +43 316 231239 
França 0 (805) 371674 
Alemanha +49 (0) 7154 1593912 
Países Baixos 0 800 0224198 
Suíça 0 800 554864 
Reino Unido 0 800 3688248 
Itália +39 (800) 620 549 
América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina 858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canadá 437.266.1704 (principal) 
888.415.8764 (gratuito) technicalsupport@quidel.com 

China 0400 920 9366 ou 
+86 021 3217 8300 chinatechnicalservice@quidel.com 

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 
Os compostos corantes deste produto são vendidos sob licença da Biosearch Technologies, Inc. e estão protegidos por 
patentes norte-americanas e internacionais concedidas ou pendentes. 
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1562386239] Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 
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GLOSSÁRIO 
 

Código de produto 

Representante autorizado 
na Comunidade Europeia 

Válido até 

Limite de temperatura 

Utilização apenas mediante 
receita médica 

Para uso em diagnóstico in vitro 

Conteúdo/Contém 

Marca de conformidade CE 

Código do lote 

Fabricante 

Uso pretendido 

Consultar as instruções de utilização 
no rótulo eletrónico 

Contém o suficiente para 48 determinações 
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