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INSTRUÇÕES DE USO 

 

ÁGAR CROMOGÊNICO INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO (UTIC) 

Meio seletivo para detecção presuntiva e diferenciação de organismos causadores de infecções no trato urinário. 

 

Descrição: 

O ágar Infecções do Trato Urinário (UTIC) é um meio para a identificação presuntiva e confirmação de 
microrganismos causadores de infecções no trato urinário. Os microrganismos que causam estas infecções no trato 
urinário são geralmente abundantes e de uma única espécie: E. coli,  o qual é o organismo mais frequentemente 
isolado. 

 
 
Fórmula: 

 

Composição g/l 

Mistura de Peptona 16,0 

Fatores de Crescimento 13,0 

Triptofano 2,0 

Mistura Cromogênica 0,5 

Ágar Bacteriológico 16,0 

pH Final = 7,2 ± 0.2 a 25°C 

 

Princípio do Método: 

A mistura de peptonas fornece nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o crescimento. O meio 

possui dois substratos cromogênicos que são clivados por enzimas produzidas por Enterococcus spp., E. coli  e 

coliformes. Também possui fenilalanina e triptofano fornecendo uma indicação presuntiva da atividade da 

triptofano desaminase que resulta a presença de Proteus spp., Morganella spp. e Providencia spp. (colônias 

marrons). Isso é baseado no Ágar CLED. O Ágar bacteriológico é o agente solidificante. 

Um dos substratos cromogênicos é metabolizado pela atividade enzimática da β-glucosidase possibilitando a 

detecção de Enterococcus em colônias azuis ou turquesas. O outro substrato é clivado pela β-galactosidase, uma 

enzima produzida pela E. coli em colônias rosas (em caso de resultados não confiáveis, fazer o teste Indol). 

Quando a bactéria cliva os dois substratos cromogênicos, os resultados são colônias azuis escuras e roxas, 

características de coliformes como E. aerogenes, K. pneumoniae e C. freundii. 

Deve-se notar que, como em todos os meios cromogênicos, microrganismos com padrões enzimáticos atípicos 

podem dar reações anômalas. Por exemplo, 45% de Enterobacter cloacae não possui β-glucosidase, resultando em 

colônias rosa não distinguíveis de E. coli. Para confirmação, o teste Indol deve ser realizado. 
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Preparo: 

Suspender 47,5 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. Esterilizar em autoclave a 

121°C por 15 minutos. Resfriar o meio a 45°C - 50°C, mexer bem e dispensar em placas de Petri. O meio preparado 

deve ser armazenado entre 8°C a 15°C. A cor do meio preparado 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 

Escherichia coli 25922 Bom Rosa 

Enterobacter aerogenes  13048 Bom Azul Escuro 
Klebsiella pneumonieae 13883 Bom Azul Escuro 

Proteus miriabilis 13315 Bom Marrom Claro 

Staphylococcus aureus  25923 Bom Branco/Creme 
Enterococcus faecalis   19433 Bom Azul Claro 

Pseudomonas aeruginosa  27853 Bom Âmbar 

Salmonella typhi  6539 Bom Âmbar 
Salmonella typhimurium  14028 Bom Âmbar 

 

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: K25-1424 
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