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INSTRUÇÕES DE USO 

 

MEIO SIM 

Meio recomendado para identificação e diferenciação de enterobactérias. 

 

Descrição 

O MEIO SIM é recomendado para realizar a identificação e diferenciação de enterobactérias.. 

 

Composição 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 30 gramas do meio em um litro de água destilada. Misturar bem e dissolver sob aquecimento com agitação 

frequente. Ferver por um minuto até completa dissolução. Dispensar em recipientes apropriados e esterilizar em 

autoclave a 121°C durante 15 minutos. O meio preparado deve ser armazenado entre 2 – 8°C. A coloração é âmbar, 

ligeiramente opalescente. O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de coloração bege. Se houver 

qualquer alteração física, descartar o meio. 

 

Usos 

O MEIO SIM é um meio semi-sólido utilizado para a diferenciação de bactérias entéricas através da produção de 

sulfeto, formação de indol e motilidade. O teste de redução do enxofre é útil para a diferenciação de organismos 

entéricos, especialmente Salmonella e Shigella. O teste do indol é útil para a diferenciação de enterobactérias, 

enquanto o teste de motilidade é útil para avaliar uma ampla variedade de organismos. O meio também é utilizado 

para a diferenciar as espécies de Klebsiella das espécies de Enterobacter e Serratia. As peptonas de caseína e carne 

fornecem nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o crescimento de microorganismos. A 

peptona de caseína é também rica em triptofano, o qual é reduzido e produz o indol. O tiossulfato de sódio fornece 

enxofre, enquanto o sulfato férrico de amônio consiste do indicador da produção de H2S sob condições alcalinas. O 

agar bacteriológico é o agente solidificante presente em baixa concentração para permitir a visualização da 

motilidade.  

Inocular a cultura pura perfurando o meio até uma profundidade de 3/4 do tubo. Incubar a 35 ± 2°C durante 18 – 24 

horas e realizar então a leitura dos resultados. O escurecimento do meio indica a produção de H2S. A motilidade é 

indicada pela turbidez difusa na linha de inoculação. O crescimento apenas ao longo da linha de inoculação indica 

motilidade negativa.  A presença de indol é testada pela adição do REAGENTE DE KOVACS (Cat. 5205), cuja coloração 

muda para purpura-avermelhada.  

 

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 18 – 24 horas.  

 

Microorganismo ATCC Crescimento H2S Indol Motilidade 

Escherichia coli 25922 Bom – + + 

Salmonella typhimurium 14028 Bom + – + 

Shigella flexneri 12022 Bom – – – 

 

Armazenamento  

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

Fórmula em g/L 

Peptona de caseína 20,00 

Peptona de carne 6,10 

Sulfato férrico de amônio 0,20 

Tiossulfato de sódio 0,20 

Agar bacteriológico 3,50 

pH Final 7,3 ± 0,2 a 25°C 
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Tabela de Símbolos 

 

 
Proteger contra umidade 

 
Proteger contra luz 

 
Limites de temperatura 

 

Para maiores informações 

Telefone: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 

Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
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