
 

PI 7531, Rev 3, Março 2011 

ÁGAR ANAEROBICOS FASTIDIOSOS 
FASTIDIOUS ANAEROBE AGAR (7531) 

 
Uso Previsto 
Ágar Anaerobicos Fastidiosos é utilizado para o cultivo de micro-organismos anaeróbios.  
 
Sumário e Explicação do Produto 
Ágar Anaerobicos Fastidiosos é uma formulação personalizada utilizada para o cultivo de diversos 
organismos anaeróbios exigentes em espécimes clínicos e não clínicos. Bactérias anaeróbias são os 
organismos mais comuns encontrados em humanos e uma causa frequente de infecções severas.1 
Infecções causadas por bactérias anaeróbias são tipicamente caracterizadas por uma mistura de 
organismos da flora microbiana aeróbia e anaeróbia, gerando um desafio para o isolamento dos  
micro-organismos aeróbios.1 
 
Princípios do Procedimento 
Peptona fornece nitrogênio e vitaminas no Ágar Anaerobicos Fastidiosos. Cloreto de Sódio mantém o 
equilíbrio osmótico do meio. Amido solúvel absorve os metabólitos tóxicos.  Bicarbonato de Sódio aumenta a 
tolerância ao oxigênio, agindo como um removedor de oxigênio. Pirofosfato de Sódio é o agente 
tamponante. Glicose é a fonte de carbono. Piruvato de Sódio é adicionado como uma fonte de energia e 
removedor de oxigênio para cocos incapazes de metabolizar carboidratos, incluindo Veillonella spp.  
L-Cisteína HCl•H20 é o agente redutor e estimulador de crescimento para anaeróbios. L-Arginina é 
adicionada para garantir o crescimento de Eubacterium lentum2 e Hemina e Vitamina K são os fatores de 
crescimento necessários para diversas Bacteroides spp.3 Succinato de Sódio fortalece o crescimento de 
Prevotella melaninogenica e Bacteroides spp.4 Ágar é o agente solidificante. 
 
Fórmula / Litro 
Peptona ................................................................................... 23 g 
Cloreto de Sódio ....................................................................... 5 g 
Amido Solúvel ........................................................................... 1 g 
Bicarbonato de Sódio ............................................................. 0,4 g 
Glicose ...................................................................................... 1 g 
Piruvato de Sódio ...................................................................... 1 g 
L-Cisteína HCl•H20 ................................................................ 0,5 g 
Pirofosfato de Sódio ............................................................. 0,25 g 
L-Arginina .................................................................................. 1 g 
Succinato de Sódio ................................................................ 0,5 g 
Hemina ................................................................................. 0,01 g 
Vitamina K .......................................................................... 0,001 g 
Ágar ........................................................................................ 12 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. 
 
Precauções 
1. Somente para o uso em laboratório. 
2. IRRITANTE. Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele. 
 
Modo de Preparo 
1. Suspenda 45,7 g do meio 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.  
4. Prepare ágar sangue de 5 a 10%, adicionado assepticamente o volume apropriado de sangue estéril 

sem fibrina em ágar fundido estéril, resfriado a 45–50°C. 
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Especificações de Controle de Qualidade  
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo, fluxo livre e bege claro a bege verde acinzentado. 
 
Aparência Preparado:  O meio preparado suplementado com sangue 5–10% é opaco e vermelho. 
 
Resposta Esperada de Cultivo: Resposta de cultivo no Ágar Anaerobicos Fastidiosos suplementado com 
sangue e incubado a 35 ± 2°C sob atmosfera anaeróbia e observado para crescimento após 48–72 horas. 
 

Micro-organismo Inóculo Aproximado 
(UFC) 

Resultados Esperados 

Bacteroides fragilis ATCC® 25285 10–300 Crescimento 
Clostridium perfringens ATCC® 13124 10–300 Crescimento 
Peptostreptococcus anaerobius ATCC® 27337 10–300 Crescimento 

     Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para o teste de controle de qualidade 
 
Procedimento do Teste 
Consulte as referências apropriadas para o isolamento e identificação de bactérias anaeróbias.   
 
Resultados 
Consulte as referências apropriadas para resultados.   
 
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 
Devido à variação nutricional, algumas cepas podem apresentar um crescimento fraco ou ausência de 
crescimento neste meio.  
 
Embalagem 
Ágar Anaerobicos Fastidiosos N° Código 7531A 500 g 
  7531B 2 kg 
  7531C 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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