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ÁGAR CETRIMIDE – CETRIMIDE AGAR (7222) 
 

Uso Previsto 
Cetrimide Agar é utilizado para o isolamento e identificação de Pseudomonas aeruginosa. 
 

Sumário e Explicação do Produto 
Pseudomonas aeruginosa é um dos patógenos mais comumente isolados e o bacilo não fermentador mais 
frequente em espécimes clínicos.1 Este organismo é um causador significativo de queimaduras e infecções 
hospitalares.2 A habilidade da Pseudomonas aeruginosa em destruir tecidos pode estar relacionada a 
produção de várias enzimas extracelulares.1 

 

Pseudomonas aeruginosa produz uma série de pigmentos solúveis em água, incluindo o pigmento 
fluorescente verde-amarelado ou marrom-amarelado pioverdina (fluoresceína).2 Quando a pioverdina 
combina com o pigmento azul solúvel em água piocianina, a cor verde brilhante característica de 
Pseudomonas aeruginosa é criada.2 Ágar contendo a Cetrimida tem sido utilizado com sucesso no 
isolamento de Pseudomonas aeruginosa proveniente de espécimes contaminados.3  
 
King, Ward e Raney desenvolveram o Meio A (Ágar Tech) para aumentar a produção de piocianina em 
Pseudomonas spp.4 Ágar Cetrimide é preparado de acordo com a fórmula deste meio com a adição de 
Cetrimida.4 O Ágar Cetrimide é recomendado para testes de alimentos e para o uso em Teste de Limite 
Microbiano pela Farmacopeia dos EUA (USP XX III, por sua sigla em inglês).5,6 
 

 

Princípios do Procedimento 
A Digestão Enzimática de Gelatina fornece nitrogênio, vitaminas e carbono no Ágar Cetrimide. Cloreto de 
Magnésio e Cloreto de Potássio aumentam a produção de piocianina e fluoresceína.7 A Cetrimida é um 
agente seletivo. A Cetrimida age como um detergente catiônico quaternário de amônio fazendo com que 
células bacterianas, exceto Pseudomonas aeruginosa, liberem nitrogênio e fósforo. O Ágar é o agente 
solidificante. O Glicerol é o suplemento utilizado como fonte de carbono. 
Fórmula / Litro 
Digestão Enzimática de Gelatina ............................................ 20 g 
Cloreto de Magnésio .............................................................. 1,4 g 
Cloreto de Potássio ................................................................. 10 g 
Cetrimida ................................................................................ 0,3 g 
Ágar ..................................................................................... 13,6 g 
pH Final:  7,2 ± 0,2 a 25°C 
A fórmula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessário para atender as especificações de desempenho. 
 

Precações 
1. Somente para o uso em laboratório. 
2. IRRITANTE. Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele. 
 

Modo de Preparo 
1. Suspenda 45,3 g do meio e 10 mL de glicerol em 1 L de água purificada. 
2. Aqueça, agitando frequentemente e ferva por 1 minuto para dissolver completamente o meio. 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos. 

 

Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo, fluxo livre e bege claro. 
 

Aparência Preparado:  O meio preparado é claro a turvo moderado e branco acinzentado com precipitado. 
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Resposta Esperada de Cultivo: Resposta de cultivo no Ágar Cetrimide a 35°C após 18–24 horas de 
incubação. 

Micro-organismo Resposta Reações 
Escherichia coli ATCC® 25922 Inibido -- 
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145         Crescimento Colônias amarelas-esverdeadas a 

verde-azuladas 

Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853         Crescimento Colônias amarelas-esverdeadas a 
verdes  

Staphylococcus aureus ATCC→ 25923 Inibido -- 
 
    Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para o teste de controle de qualidade. 
 
 

 
Procedimento do Teste 
Inocule as colônias de Pseudomonas aeruginosa provenientes do meio não seletivo ou dos espécimes 
clínicos diretamente no Ágar Cetrimide pelo método de semeadura. O nível do inóculo irá variar. 
 
Resultados  
Examine as placas ou tubos para a presença de pigmentos característicos azul, verde-azulado ou  
verde-amarelado. Pseudomonas aeruginosa tipicamente produz piocianina e fluoresceína. 
 
Armazenamento 
Armazene o frasco contendo o meio desidratado devidamente fechado entre 2–30°C. Uma vez aberto e 
fechado novamente, coloque o frasco em um ambiente de baixa umidade e na mesma temperatura de 
armazenamento. Proteja contra a umidade e luz mantendo o frasco firmemente fechado. 
 
Validade 
Refira-se à data de validade no frasco. O meio desidratado deve ser descartado se não fluir livremente ou se 
houver mudança na coloração original. A validade se aplica ao meio em sua embalagem intacta quando 
armazenado como indicado. 
 
Limitações do Procedimento 

1. Ocasionalmente, alguns organismos entéricos exibirão um leve amarelamento do meio; contudo, 
esta coloração é facilmente diferenciada da produção de fluoresceína porque este amarelamento 
não é fluorescente.4 

2. Alguns não fermentadores e alguns formadores de esporos aeróbios podem exibir uma pigmentação 
dourada a marrom, solúvel em água, neste meio.  Cepas de Serratia podem exibir uma pigmentação 
rosa.4 

3. Os estudos de Lowbury e Collins7 mostraram que a P. Aeruginosa pode perder sua fluorescência 
sob UV se as culturas forem mantidas em temperatura ambiente por um período curto. A 
fluorescência reaparece se as placas forem reincubadas. 

4. Testes posteriores são necessários para a confirmação de P. Aeruginosa. 
 
 
Embalagem 
Ágar Cetrimide N° Código 7222A 500 g 
  7222B 2 kg 
  7222C 10 kg 
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Informação Técnica 
Contate a Neogen do Brasil para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de cultura 
desidratado no telefone 19.3935-3727. 
Contate a Acumedia Manufacturers, Inc. para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de 
cultura desidratado no telefone +1 (517)372-9200 ou fax +1 (517)372-2006. 
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