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INSTRUÇÕES DE USO 

 

ÁGAR CROMOGÊNICO PARA ENTEROCOCCUS VANCOMICINA RESISTENTE (VRE) 

Utilizado para a detecção de Enterococcus vancomicina resistente. 

 

Descrição: 

O Agar Cromogênico Enterococcus Vancomicina Resistente é utilizado para detectar Enterococcus vancomicina 

resistente. 

Fórmula: 

 

Composição g/l 

Fatores de crescimento 41,0 

Cloreto de sódio 15,0 

Substrato cromogênico e inibidores 0,477 

Vancomicina 5 mg 

Ágar Bacteriológico 15,0 

pH Final = 7,1 ± 0,2 a 25°C 

 

Princípio do Método: 

O meio contem os nutrientes necessários para o desenvolvimento de Enterococcus vancomicina resistente. O 

substrato cromogênico produz colônias esverdeadas e os inibidores previnem o crescimento da flora. Vancomicina 

inibe todos os Enterococcus faecalis suscetíveis a ele. 

Os Enterococcus são encontrados no trato digestivo humano e no trato genital feminino, embora não sejam 

ameaças a pessoas saudáveis. As infecções ocorrem comumente em pessoas hospitalizadas e que podem ser mais 

suscetíveis à infecção. Os profissionais de saúde utilizam a vancomicina como antibiótico para tratar infecções, mas, 

após a sua exposição, algumas bactérias desenvolvem resistência à vancomicina. Estas bactérias são 

particularmente interessantes, pois, podem resistir a diferentes antibióticos incluindo a vancomicina, geralmente o 

último recurso para infecções resistentes. 

Inocular com a amostra e incubar a 35°C ± 2°C por 18 a 24 horas. 

Preparo: 

Suspender 71,5 gramas do meio em 1 litro de água destilada. 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, homogeneizar gentilmente e colocar em 

placas de Petri. O meio preparado deve ser armazenado entre 8°C a 15°C. A cor é âmbar, levemente opalescente. 

Aspecto do Meio: 

O meio desidratado deve ser homogêneo, fluído e de cor bege. Se houver alguma alteração física, descartar o meio. 

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 

Enterococcus faecium 19434 Inibido  

Enterococcus faecalis  29212 Inibido  

Enterococcus faecalis 19433 Inibido  

Enterococcus faecalis 33186 Inibido  

Enterococcus faecalis 51299 Bom Esverdeada 

Escherichia coli 25922 Inibido  

Enterobacter aerogenes 13048 Inibido  

Staphylococcus aureus 25923 Inibido  



 

2 
 

Ágar Cromogênico VRE – Rev.00 – Mar/18 

Salmonella typhimurium  14028 Inibido  
 

Armazenamento: 

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

 

 
 

Descarte: 

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

 

Modelo: K25-2077 
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Para maiores informações: 

Tel: (41) 3535-0900        

Fax: (41) 3535-0901       

E-mail: kasvi@kasvi.com.br 

URL: www.kasvi.com.br 
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