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INSTRUÇÕES DE USO 

 

AGAR INFUSÃO CÉREBRO E CORAÇÃO (BHI) 

Meio recomendado para desenvolvimento de microorganismos fastidiosos 

 

Descrição 

O Agar Infusão Cérebro e Coração (BHI) é um meio recomendado para o desenvolvimento de microorganismos 

fastidiosos.  
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Preparação 

Suspender 52 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. Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. O meio 

preparado deve ser armazenado entre 8 – 15°C. A coloração é âmbar claro, ligeiramente opalescente. O meio 

desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de coloração bege. Se houver qualquer alteração física, descartar 

o meio. 

Para preparar um meio seletivo para fungos, o meio dissolvido e esterilizado deve ser resfriado a 45 – 50°C antes de 

adicionar os antibióticos apropriados. Ocasionalmente uma pequena quantidade de sedimento pode aparecer, o qual 

deve ser resuspenso com suave agitação antes de dispensar o meio.  

 

Usos 

O Agar Infusão Cérebro e Coração (BHI) é um meio sólido e rico em nutrientes, adequado para o cultivo de diversas 

linhasgens de bactérias, fungos e leveduras fastidiosas. O meio BHI é utilizado para o cultivo de uma grande variedade 

de microorganismos fastidiosos, como os streptococci, meningococci e pneumococci. Assim, seu uso é recomendado 

em métodos padrão para analises de água e testes de susceptibilidade antimicrobiana. A rica base nutricional 

composta pelas infusões de coração bovino e cérebro de bezerro, juntamente com a mistura de peptona fornece 

nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos que auxiliam no crescimento de uma variedade de microorganismos. 

O fosfato dissódico atua como um tampão. A dextrose é o carboidrato fermentável que fornece carbono e energia. O 

cloreto de sódio é responsável por manter o balanço osmótico. O ágar bacteriológico é o agente solidificante. 

Inocular e incubar anaeróbicamente a 35 ± 2°C por 24 – 48 horas. Se 10% de sangue desfibrinado estéril for 

adicionado, o meio pode ser utilizado para cultivo e isolamento de Histoplasma capsulatum. Com a adição de 

antibióticos o meio pode ser usado para o isolamento de fungos. O Agar BHI com cicloheximida e clorafenicol restrite 

o crescimento de bactérias e fungos saprofíticos, sendo recomendado para o isolamento de fungos com crescimento 

difícil, como H. capsulatum e Blastomyces dermatiditis. A adição de polisorbato ao meio permite a identificação de 

organismos intracelulares complexos como Mycobacterium avium e M. tuberculosis de culturas do sangue. 

Ocasionalmente placas com meio BHI são utilizadas para testes gerais de sensibilidade. No entanto, não é adequado 

para determinar reações hemolíticas uma vez que o meio apresenta alta concentração de dextrose e pode 

proporcionar interpretações atípicas.  

 

Fórmula em g/L 

Mistura de peptona 10,00 

Infusão de coração de boi 10,00 

Infusão de cérebro de bezerro 7,50 

Dextrose 2,00 

Fosfato dissódico 2,50 

Cloreto de sódio 5,00 

Agar bacteriológico 15,00 

pH Final 7,4 ± 0,2 a 25°C 
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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 concentração de CO2 entre 5 – 10%, sendo observado após 24 – 72 horas (Recomendado 

para o crescimento aeróbio de Aspergillus brasiliensis e Saccharomyces cerevisiae a 30 ± 2°C). 

 

Microorganismo ATCC 
Crescimento sem 

sangue 
Crescimento com 5% de 

sangue de ovelha 

Aspergillus brasiliensis 16404 Bom Bom 

Neisseria meningitidis 13090 Moderado Bom 

Saccharomyces cerevisiae 9763 Bom Bom 

Streptococcus pneumoniae 6063 Moderado Bom 

Streptococcus pyogenes 19615 Moderado Bom 
 

Armazenamento  

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

 

Referências 

Creitz and Pucket A.J. Clin. Path 24:1318, 1954. Golding and Davidson Modern, Hospital, 92:April 1954 

 

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 
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