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Ágar Cromogênico Salmonella – Rev.00– Mar/18 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

Ágar Cromogênico Salmonella 

Utilizado no isolamento de Salmonella spp. em amostras clínicas e de alimentos. 

 

Descrição: 

O Agar Cromogênico Salmonella é um meio cromogênico seletivo utilizado para a detecção e identificação 
presuntiva de espécies de Salmonella a partir de amostras clínicas, alimentos e água. O meio é tradicionalmente 
utilizado para diferenciar espécies de Salmonella do resto da família Enterobacteriaceae, baseado na capacidade 
de produzir sulfeto de hidrogênio e sua incapacidade de fermentar lactose. Existem mais de 2000 espécies de 
Salmonella que não possuem essas características. 
 

 
 

Fórmula: 

 

Composição g/l 

Citrato de Sódio 8,5 

Mistura Cromogênica 5,81 

Peptona de Caseína 5,0 

Extrato de Carne 5,0 

Ágar Bacteriológico 12,80 

pH Final = 7,2 ± 0,2 a 25°C 

 

Princípio do Método: 

A peptona de caseína e o extrato de carne fornece nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o 
crescimento. A mistura cromogênica em conjunto com o citrato de sódio ajuda na inibição de organismos Gram-
positivos, Proteus e coliformes. O Agar bacteriológico é o agente solidificante. A adição do suplemento inibi a flora 
acompanhante inibindo possíveis resultados falso positivos. 
 
Para identificar espécies de Salmonella este agente cromogênico é baseado na combinação de dois substratos 
cromogênicos que facilitam na rápida identificação. As colônias magentas são resultado da hidrólise de um dos 
substratos por alguma das espécies de Salmonella devido a incapacidade de utilizar o outro substrato 
cromogênico. Os microrganismos que produzem a enzima que cliva o segundo substrato cromogênico produzirão 
colônias azul-esverdeadas. Assim, os organismos que não-Salmonella aparecem em azul-esverdeados ou não são 
corados por nenhum dos cromógeno do meio. Suplemento é adicionado quando mais seletividade é desejada. O 
suplemento inibe a flora acompanhante, especialmente Pseudomonas que pode aparecer na mesma cor que as 
colônias de Salmonella. 
 
Inocular com a amostra e incubar a 35°C ± 2°C por 18 a 24 horas. 
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Preparo: 

Suspender 37,1 gramas do meio em 1 litro de água destilada a 80°C. Mexer bem e dissolver o meio através de 
aquecimento com frequente agitação. Ferver por 1 minuto até a completa dissolução. EVITAR O 
SUPERAQUECIMENTO. NÃO AUTOCLAVAR. Resfriar o meio a 45°C - 50°C e, se desejar, adicionar 2 frascos de 
Suplemento Salmonella para Agar Cromogênico previamente reconstituído em 5 ml de água destilada estéril. 
Colocar em placas de Petri. O meio preparado deve ser armazenado entre 8°C a 15°C. A cor é âmbar, levemente 
opalescente. É recomendado que o preparo das placas seja feito no mesmo dia do uso. 
 
Aspecto do meio: 
O meio desidratado deve ser homogêneo, fluído e de cor bege. Se houver alguma alteração física, descartar o 
meio. 
 
Nota: no meio preparado podem aparecer precipitações que de modo algum interferem no desempenho do meio. 
 
Suplemento Salmonella para Agar Cromogênico (Ref. 6043) 

(1 frasco para 500 ml de meio) 

Mistura de antibióticos....................................................... 8,5 mg 

 

Testes Microbiológicos: 
Os seguintes resultados foram obtidos no desempenho do meio a partir de culturas após incubação a temperatura 

de 35°C ± 2°C e observados após 18 a 24 horas. 

Microrganismos ATCC Crescimento Cor da Colônia 

Escherichia coli 25922 Parcialmente inibido Azul-esverdeada 
Salmonella enteritidis 13076 Bom Magenta 

Salmonella typhi 19430 Bom Magenta 

Salmonella typhimurium  14028 Bom Magenta 
Proteus vulgaris 13315 Inibido Incolor 

Salmonella lactose (+) - Bom Magenta 
 

Descarte: 

O descarte de resíduos deve ter realizado de acordo com os regulamentos nacionais e locais vigentes.  

 

Armazenamento: 

Após aberto, manter o pó bem fechado e de ponta cabeça para evitar a hidratação. 

 

 
 

Modelo: K25-1122 
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