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VREBAC

Indicações:
VREBAC é um laminocultivo destinado ao isolamento e identifcação do Enterococcus spp resistente à 
vancomicina. A resistência a glicopeptídeos (VRE-Enterococo vancomicina-resistente), é uma das causas 
das preocupações de médicos e epidemiologistas, devido a possibilidade deste microrganismo eventualmente 
transmitir este mecanismo de resistência a outras espécies.  Do ponto de vista epidemiológico e do Controle 
de Infecção Hospitalar é de grande ajuda identifcar os portadores desta espécie de Enterococcus spp, para 
acompanhar e evitar a disseminação deste agente. Como esta espécie é encontrada abundantemente no trato 
intestinal, amostras como “swab” retal ou fezes, são indicadas para esta pesquisa.

Características dos componentes:
O sistema VREBAC contém o Meio seletivo para Gram positivo na face larga da lâmina, Meio seletivo para VRE e 
Meio cromogênico seletivo para VRE na face dividida da lâmina.
Meio seletivo para Gram positivo: permite o crescimento de bactérias Gram positivas, independente de sua 
sensibilidade aos glicopeptídeos.
Meio seletivo para VRE: permite o crescimento seletivo do enterococo resistente à vancomicina.
Meio cromogênico seletivo para VRE: neste meio cromogênico o enterococo isolado se apresenta na coloração 
azul. A suplementação com antibiótico permite confrmar tratar-se de um enterococo resistente à vancomicina.

Procedimento:
Semear o material obtido do paciente com um “swab”, primeiro no meio seletivo para Gram positivo, e posteriormente 
no meio seletivo para VRE e meio cromogênico seletivo. Incubar por 35º ± 2ºC, por 24 a 48 horas.

Interpretação do resultado:
No Meio seletivo para Gram positivo há o crescimento de bactérias Gram positivas, independente de sua 
sensibilidade aos glicopeptídeos. O crescimento no Meio seletivo para VRE indica presença de bactéria Gram 
positiva resistente à vancomicina. Já o crescimento bacteriano com coloração azul no Meio cromogênico seletivo 
para VRE indica que o microrganismo é um enterococo*. A suplementação com antibiótico permite confrmar 
resistência à vancomicina.

* Para confrmação da identifcação do enterococo, sugerimos a utilização de bilesculina, NaCl 6.5% (Kit Enterococo ®) 
e prova de PYR. A espécie pode ser determinada através do Kit para Identifcação de Enterococcus spp.

Precauções:
Após o uso, o produto deverá ser descartado conforme as recomendações vigentes para resíduos de serviços 
de saúde.

Apresentação: Caixa com 10 laminocultivos e 10 “swabs”.

Conservação: Manter em lugar fresco e seco, a temperatura ambiente entre 10º e 25ºC. Não refrigerar.

Validade: 4 meses.
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