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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR BASE AZIDA SANGUE 
Meio basal seletivo para isolamento de estreptococos e estafilococos de fezes, águas e alimentos. 

 
Descrição 
O Agar Base Azida Sangue é um meio seletivo para o isolamento de estreptococos e estafilococos de fezes, 
águas e alimentos e outras amostras contaminadas por bactérias Gram-negativas. A adição do sangue faz com 
que seja adequado para evidenciar as propriedades hemolíticas de estreptococos. A azida sódica tem um efeito 
bacteriostático sobre bactérias Gram-negativas que bloqueiam os sistemas enzimáticos da metaloporfirina. 
 
Preparação 
Suspender 41,2g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer até ferver e agitar até dissolver 
completamente. Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. Esfriar a 45-50°C e adicionar assepticamente 
5% de sangue de cavalo ou carneiro desfibrinado estéril. Misturar bem. Distribuir em placas de Petri. 
 
Técnica 
Estriar o material a examinado sobre a superfície do meio solidificado ou incluir na massa do agar. A hemólise 
nas placas do Agar Base Azida Sangue aparece da seguinte forma:  
* α-hemólise: halo verde-marrom, algumas vezes cercado por uma zona clara; em uma análise com 
microscópio as células vermelhas aparecem descoloridas, mas intactas.  
* β-hemólise: halo vermelho transparente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aparência do meio 
Desidratado: Pó marrom, fluido e homogêneo. 
Preparado: Meio vermelho-cereja, opaco. 
 
Controle de Qualidade 
Condições de Incubação: 36 ± 1°C durante 24 horas. 
 

Microrganismos ATCC Crescimento Hemólise 

Escherichia  coli 25922 Nenhum - 

Enterococcus faecalis 19433 Bom Alfa / Gama 

Staphylococcus aureus 25923 Bom Beta 

Staphylococcus epidermidis 12228 Bom Gama 

Streptococcus pneumoniae 6303 Bom Alfa 

Streptococcus pyogenes 19615 Bom Beta 

 
Desempenho e Limitações 
A identificação de estreptococos tem que ser confirmada por microscopia padrão, provas bioquímicas e 

sorológicas. Podem ser observadas cepas que não conseguem crescer ou que cresceram com dificuldade neste 

meio. 

 

 

Composição g/L 

Triptose Especial  18,0 

Extrato de Carne  3,0 

Cloreto de Sódio 5,0 

Azida de Sódio  0,2 

Agar  15,0 

pH Final (25°C)                  7,2 ± 0,2 
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Precaução 
O Agar Base Azida Sangue contém azida sódica. Esta substância é nociva por inalação e se ingerida e irritante 
para os olhos, sistema respiratório e pele. Consultar a ficha de segurança para mais detalhes. A azida sódica 
reage com muitos metais, especialmente cobre para produzir azidas metálicas explosivas. 
 
Armazenamento 
O pó é muito higroscópico. Armazenar a 10-30°C, em ambiente seco, na embalagem original bem fechada e 
utilizar antes da data de validade indicada na etiqueta ou até que sinais de deterioração ou contaminação 
sejam evidentes. Armazenar as placas preparadas a 2-8°C. 
 
Descarte 
O descarte deverá ser realizado de acordo com as normas nacionais e regulamentações locais em vigor. 
 
Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
 
Modelo: K25-610153 
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Para maiores informações: 
Telefone: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 


