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INSTRUÇÕES DE USO 

 

AGAR UREIA BASE 

Meio para diferenciação de enterobactérias com base na produção de ureia 

 

Descrição 

O Agar Ureia Base é um meio para diferenciação de enterobactérias com base na produção de ureia, segundo as 

ISO 6579 e ISO 19250. 

 

Composição 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 29 gramas do meio em 100 mL de água destilada. Esterilizar por filtração. Dissolver separadamente 15 

gramas de agar em 900 mL de água destilada fervendo. Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. Resfriar a 

temperatura de 50°C e adicionar aos outros 100 mL de Agar Ureia Base estéril. Misturar bem e dispensar 

assepticamente em tubos estéreis. Colocar os tubos com meio em posição inclinada para obter uma base mais 

profunda. Não derreter novamente o águar já inclinado. O meio preparado deve ser armazenados entre 2 – 8°C. A 

coloração do meio preparado em pH de 6,8 – 7,0 deve ser amarelo-rosado claro. O meio desidratado deve ser 

homogêneo, de fluxo livre e de coloração laranja-avermelhada. Se houver qualquer alteração física, descartar o meio. 

 

 Usos 

O AGAR UREIS BASE (Christensen) pode ser utilizado como agente auxiliar na diferenciação de microorganismos, 

particularmente enterobactérias entéricas gram negativas, com base na hidrólise da ureia, em amostras clinicas e 

outros materiais. A fórmula do meio está de acordo com as ISO 6579 e ISO 19250. O Agar Ureia Base, juntamente 

com o Agar TSI (Cat. 1046), pode ser utilizado como um meio de triagem para a seleção de Salmonella e Shigella. O 

Agar Ureia Base é udaso em testes pontuais para rápida detecção da atividade da uréase e, quando combinado com 

resultados de outros testes de triagem rápidos, é o método mais comum para detectar a produção de uréase por 

Enterobactérias. É particularmente recomendado para diferenciação entre membros do gênero Proteus e aqueles 

dos gêneros Salmonella e Shigella em diagnósticos de infecções entéricas. A peptona de gelatina fornece nitrogênio, 

vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o crescimento do microorganismo. A dextrose consiste do 

carboidrato fermentável e fornece carbono e energia. O cloreto de sódio é responsável por manter o balanço 

osmótico. O fosfato monopotassico apresenta capacidade tamponante. A ureia é fonte de nitrogênio para organismos 

produtores de urease. O vermelho de fenol consiste no indicador de pH. Para obter bons resultados, inocular 

fortemente sobre a inclinação formada no meio, pois a velocidade de reação depende da quantidade de organismo 

presente na superfície do meio. Não inocular a base do meio uma vez que é utilizada como controle de cor negativo. 

A ISO 6579 recomenda uma incubação a 35 ± 2°C durante 24 ± 3 horas, enquanto a ISO 19250 recomenda uma 

incubação a 36 ± 2°C durante 24 ± 3 horas. Um teste positivo é caracterizado pela mudança de cor, devido a produção 

de urease, variando do amarelo (pH 6,8) para o púrpura escuro ou vermelho-azulado (pH 8,1) na superfície da 

inclinação. Proteus e alguns outros organismos apresentam uma reação positiva (púrpura). Reincubar todas as 

culturas negativas diariamente por até 7 dias para microorganismos positivos como Brucella. 

 

 

 

Fórmula em g/L 

Ureia 20,00 

Cloreto de sódio 5,00 

Fosfato monopotássico 2,00 

Peptona de gelatina 1,00 

Dextrose 1,00 

Vermelho de fenol 0,012 

pH Final 6,8 ± 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 observado após 24 ± 3 horas. 

 

Microorganismo ATCC Crescimento Urease 

Enterobacter aerogenes 13048 Bom – (sem alteração na cor do meio) 

Escherichia coli 25922 Bom – (sem alteração na cor do meio) 

Klebsiella pneumoniae 13883 Bom + (meio vermelho ou púrpura) 

Proteus vulgaris (Proteus hauseri O’hara et al. 2000) 13315 Bom + (meio vermelho ou púrpura) 

Salmonella typhimurium 14028 Bom – (sem alteração na cor do meio) 

Nota: De acordo com a ISO 19250 incubar a 36 ± 2°C durante 24 ± 3 horas. 

 

Armazenamento  

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