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INSTRUÇÕES DE USO 

 

AGAR MUELLER HINTON 

Meio para ensaios de sensibilidade à antibióticos e sulfamidas, bem como para isolamento de Neisseria e outros 

patógenos em amostras clínicas. 

 

Descrição 

O AGAR MUELLER HINTON é um meio destinado a ensaios de sensibilidade à antibióticos e sulfamidas, bem como ao 

isolamento primário de Neisseria e outros patógenos em amostras clínicas. 

 

Composição 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 38 gramas do meio em um litro de água destilada. Misturar bem e dissolver sob aquecimento e agitação 

frequente. Ferver por um minuto até completar a dissolução. Dispensar em recipientes adequados e esterilizar em 

autoclave a 121°C por 15 minutos. Deixar esfriar até 45 – 50°C e adicionar sangue desfibrinado se desejado. A mistura 

de sangue deve ser caramelizado por aquecimento a 80°C durante 10 minutos se o desenvolvimento de Neisseria é 

desejado. NÃO SUPERAQUECER. Para reaproveitar o meio já frio, aquecer o mais breve possível. O meio preparado 

deve ser armazenado entre 8 – 15°C. A coloração é âmbar, ligeiramente opalescente sem sangue, e vermelho quando 

na presença de sangue. O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de coloração creme. Se houver 

qualquer alteração física, descartar o meio. 

 

Usos 

O AGAR MUELLER HINTON, juntamente com o Caldo Mueller Hinton (Cat. 1214), é usado para realizar ensaios de 

susceptibilidade antimicrobiana de organismos anaeróbios em amostras clínicas. O meio pode ser utilizado com muita 

confiança, uma vez que é rico em nutrientes e capaz de desenvolver organismos fastidiosos. O uso do meio com 

características de crescimento adequadas é essencial para testar a susceptibilidade de microorganismos à 

antibióticos. É também recomendado para testar bactérias anaeróbias e aeróbias facultativas mais comumente 

encontradas em amostras. A infusão de carne e a peptona de caseína ácida (H) fornecem nitrogênio, vitaminas, 

minerais e aminoácidos essenciais para o crescimento microbiano. O amido é responsável por absorver qualquer 

metabólito tóxico produzido no meio. O agar bacteriológico é o agente solidificante.  

O AGAR MUELLER HINTON pode ser usado para cultivar espécies de Neisseria, sendo neste caso recomendada a 

incubação das placas a temperatura de 35 ± 2°C em uma atmosfera de C02 durante 18 – 24 horas. É considerado o 

meio padrão para o método Bauer Kirby e seu desempenho é especificado Clinical and Laboratory Standards Institute 

(NCCLS).  

 

Teste Microbiológico 

Os resultados abaixo foram obtidos do desempenho do meio frente a cultura das espécies após incubação a uma 

temperatura de 35 ± 2°C e observado após 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

Fórmula em g/L 

Peptona de caseína ácida (H) 17,50 

Infusão de carne 2,00 

Amido 1,50 

Agar bacteriológico 17,00 

pH Final 7,4 ± 0,2 a 25°C 
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DISCOS DE TESTE 

CEPAS DE TESTE 

Escherichia coli 
ATCC 25922 

Staphylococcus 
aureus 

ATCC 25923 

Enterococcus 
faecalis 

ATCC 29212 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 27853 

Staphylococcus 
aureus 

ATCC 29213 
CLSI EUCAST CLSI EUCAST CLSI EUCAST CLSI EUCAST CLSI EUCAST 

Ampicilina 10g 15-22 27-35 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Tetraciclina 30g 18-25 ---- 24-30 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 23-31 

Gentaminica 10g 19-26 19-27 ---- ---- ---- 17-23 ---- 19-25 

Polimixina B 300g 13-19 ---- ---- ---- ---- ---- 14-18 ---- ---- ---- 

STX - Trimetoprim (1,25g) 

+ Sulfametoxazol (23,75g) 
23-29 24-32 ---- ---- 26-34 ---- ---- ---- 16-32 

 

Armazenamento  

Uma vez aberto manter o meio em pó fechado para evitar a hidratação. 
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Tabela de Símbolos 

 

 
Marcação CE 

 

 
Diagnóstico in vitro 

 
Proteger contra 

umidade 

 
Proteger contra luz 

 
Limites de temperatura 

 

Para maiores informações 

Telefone: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 

Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
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