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INSTRUÇÕES DE USO 

 

AGAR CITRATO SIMMONS 

Meio para diferenciação de Enterobacteriaceae com base na utilização do citrato, de acordo com a ISO 10273. 

 

Descrição 

O Agar citrato Simmons é um meio de cultura para diferenciação de Enterobacteriaceae através da utilização do 

citrato, de acordo com a ISO 10273. 

 

Composição 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 24,3 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. Dispensar em tubos de ensaio e esterilizar em autoclave 

a 121°C por 15 minutos. Deixar esfriar em uma posição inclinada para obter pontas curtas com 1 – 1,5 cm de 

profundidade. Alternativamente, o meio pode ser dispensado em placas de petri. O meio preparado em tubos de 

ensaio deve ser armazenado entre 2 – 8°C. Nas placas, os meios devem ser armazenados entre 8 – 15°C. A coloração 

é verde-azulado. O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de coloração verde. Se houver qualquer 

alteração física, descartar o meio. 

 

Usos 

O Agar Citrato Simmons é utilizado para diferenciar bacilos entéricos gram negativos utilizando o citrato de sódio 

como fonte de carbono e sal de amônio inorgânico como fonte de nitrogênio. É recomendado para a diferenciação 

de coliformes isolados da água e amostras clínicas. É utilizado da mesma maneira que o Caldo de Citrato Koser (CAT. 

1200) para utilização do citrato nas reações do IMVIC (Indol, vermelho de Metil, Voges-Proskauer e. Citrato). O sulfato 

de magnésio é um cofator para várias reações metabólicas. O cloreto de sódio mantem o balanço osmótico. O fosfato 

dipotassico atua como um sistema tampão. O azul de bromotimol é um indicadore de pH. O di-hidrogenofosfato de 

amônio é a única fonte de nitrogênio. O citrato de sódio é a única fonte de carbono. O ágar bacteriológico é o agente 

solidificante. O meio pode ser derramado em placas de petri ou dispensado em tubos de ensaio com longas 

inclinações. A superfície da inclinação é inoculada e a base perfurada. Os tubos são incubados a 35 ± 2°C por 24 – 48 

horas. Somente aqueles organismos capazes de utilizar o citrato como fonte de carbono crescem na inclinação e 

produzem uma alteração de colocaração do verde para o azul (alcalino), já quando não ocorre a utilização do citrato 

(teste negativo), a colocação do meio permanece a mesma. As espécies Escherichia coli, alongside Shigella, Yersinia 

e Edwardsiella não crescem no meio. A espéciese Serratia e a maioria das espécies de Enterobacter, Citrobacter, 

Klebsiella, Proteus and Providencia, com exceção da Morganella morganii e Klebsiella rhinoscleromatis, utilizam o 

citrato e produzem típica coloração azul. O Agar Citrato Simmons é também utilizado para diferenciar Salmonella 

enteritidis e membros de Salmonella subgêneros II, III e IV citrato positivas de Salmonella typhi, Salmonella paratyphi 

A, Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum citrato negativas. A ISO 10273 recomenda este meio para 

confirmação de Yersinia enterocolitica. Para isso,  inocular e incubar a 30°C durante 24 horas. O meio permanece 

verde, uma vez que a Yersinia enterocolitica não utiliza o citrato como fonte de carbono. Se bons resultados não 

foram obtidos, como em caso de algumas cepas de Providencia, incubar por 7 dias. 

Fórmula em g/L 

Cloreto de sódio 5,00 

Citrato de sódio 2,00 

Di-hidrogenofosfato de amônio 1,00 

Fosfato dipotassico 1,00 

Sulfato de magnésio 0,20 

Azul de bromotimol  0,08 

Agar bacteriológico 15,00 

pH Final 6,9 ± 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 - 48 horas. 

 

Microorganismo ATCC Crescimento Coloração do meio 

Enterobacter aerogenes 13048 Bom Azul 

Escherichia coli 25922 Inibido Verde 

Salmonella enteritidis 13076 Bom Azul 

Shigella dysenteriae 13313 Inibido Verde 

Salmonella typhimurium 14028 Bom Azul 

Salmonella typhi 19430 Inibido Verde 

* Yersinia enterocolitica 27729 Inibido Verde 

* Inoculate and incubate at 30ºC for 24 hours. 

 

Armazenamento  

Uma vez aberto manter o meio em pó fechado para evitar a hidratação. 
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Tabela de Símbolos 
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Para maiores informações 
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