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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR HEKTOEN ENTÉRICO 
Meio seletivo e diferencial para isolamento de bactérias patogênicas intestinais de alimentos e amostras 

clínicas, de acordo com a ISO 21567. 
 

Descrição 

O Agar Hektoen Entérico é um meio moderadamente seletivo utilizado para o isolamento e cultivo 

de microorganismos entéricos Gram-negativos, especialmente Shigella spp., a partir de fezes, alimentos e 

outros materiais de importância sanitária. 

Esse meio de cultura está de acordo com os requisitos da APHA e da ISO 21567 para o isolamento e 

a diferenciação de Salmonella e Shigella spp. 

 

Composição 

 

Composição g/l 

Peptona Proteica 12.0 

Lactose 12.0 

Extrato de Levedura 3.0 

Sais Biliares n°3 9.0 

Sacarose 12.0 

Cloreto de Sódio 5.0 

Salicina 2.0 

Tiosulfato de Sódio 5.0 

Citrato Férrico de Amônia 1.5 

Fucsina Ácida 0.1 

Azul de Bromotimol 0.065 

Ágar 15.0 

pH Final = 7.5 ± 0.2 à 25°C 

 

Princípio do Método 

A peptona proteica fornece aminoácidos, nitrogênio, carbono, vitaminas e minerais para os 

organismos crescerem. O extrato de levedura é uma fonte de vitaminas, particularmente as do Complexo B. 

A lactose, sacarose e salicina são carboidratos fermentáveis. Os sais de bile e a fucsina ácida inibem os 

organismos Gram-positivos. O cloreto de sódio mantém o balanço osmótico do meio. O citrato férrico de 

amônia e o tiossulfato de sódio permitem a detecção da produção de sulfato de hidrogênio. O azul de 

bromotimol junto com a fucsina ácida atuam como indicador de pH do sistema. O ágar é o agente 

solidificante. 

 

Preparação 

Meio desidratado: 

Suspender 76 g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Misturar bem. Aquecer agitando 
com frequência até que o pó esteja completamente dissolvido. Não Autoclavar.  
 
Técnica 

Inocular as placas estriando diretamente a amostra na superfície do ágar ou espalhando uma amostra 
de uma cultura de enriquecimento. Incubar a 35 ± 2°C por 18-24 horas.  
 
Interpretação dos Resultados 

Shigella e Providencia spp. formam colônias verdes, com aspecto úmido. 
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Salmonella e Proteus spp.  crescem como colônias azuis-esverdeadas, com ou sem centro preto devido 
à produção de H2S. 

Os coliformes, que são principalmente fermentadores rápidos de lactose-sacarose-salicina, 
desenvolvem colônias vermelho-salmão cercadas por uma zona de precipitação de bile. 

Enterococos, estafilococose outras bactériam Gram-positivas são parcialmente ou completamente 
inibidas. 

Notar que devem ser realizados outros testes para confirmar a identificação presuntiva dos 
organismos isolados neste meio.  
 
Aparência do Meio: 
Desidratado: Pó bege claro, fluido e homogêneo. 
Preparado: verde e levemente opalescente. 
 
Controle de Qualidade 
As placas são inoculadas com as cepas microbianas indicadas na tabela de CQ. 
Inóculo para produtividade: 50-100 UFC 
Inóculo para seletividade: 10

4
-10

6
 UFC 

Condições de Incubação: 35 ± 2 °C por 18-24 horas 
 

Microrganismos ATCC Crescimento Características 

Enterococcus faecalis   29212 Inibido --- 

Escherichia coli   8739 
Parcialmente a 

completamente inibido 
Colônias vermelho-salmão, com ou 

sem zona de precipitado de bile 

Salmonella typhimurium   14028 
Bom  Colônias azuis-esverdeadas, com 

centro preto 

Shigella flexneri   12022 Bom Colônias verdes 

Proteus mirabilis 12453 
Bom Colônias azuis-esverdeadas, com 

centro preto 

Klebisiella pneumoniae 13883 
Bom Colônias vermelho-salmão, com zona 

de precipitado de bile 

 
Armazenamento: 
O pó é muito higroscópico: Armazenar entre 10-30°C, em um ambiente seco, em sua embalagem original bem 
fechada. Armazenar as garrafas e as placas preparadas a 10-25°C longe da luz. Não utilizar o produto após a 
data de validade informada no rótulo ou se o produto mostrar sinais de deterioração ou alguma evidência de 
contaminação. 

 

Descarte: 
O produto deve ser tratado conforme as regulações oficiais administrativas.  
 
Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
Modelo: K25-610021 
 
Referências:  
1. King, S., and W.I. Metzger (1968). Appl. Microbiol. 16: 577-578. 
2. Taylor, W.I., and D. Schelhaut. (1971). Appl. Microbiol. 21: 32-37. 
3. Association of Official Analytical Chemists (1996). Official methods of analysis of AOAC International. 
    
Para maiores informações: 
Tel:  (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
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