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INSTRUÇÕES DE USO 

 

AGAR SAL MANITOL (MSA ou MEIO CHAPMAN) 

Meio para isolamento e contagem de estafilococos patogênicos em amostras clínicas e outros materiais 

 

Descrição 

O Agar Sal Manitol (MSA) é um meio de cultura para isolamento e contagem de estafilococos patogênicos em 

amostras clínicas e outros materiais, segundo a Farmacopéia Europeia e USP. 

 

Composição 

 

                       
                          Staphylococcus aureus 

                                   ATCC 25923 

 

 

Preparação 

Suspender 111 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. Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. Resfriar 

a 45-50°C, misturar bem e dispensar o conteúdos em placas. O meio preparado deve ser armazenado entre 8 – 15°C. 

A coloração é vermelha. O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de coloração bege-rosado. Se 

houver qualquer alteração física, descartar o meio. 

 

 Usos 

O AGAR SAL MANITOL (MAS) é um meio seletivo preparado de acordo com as recomendações de Chapman para 

isolamento de estafilococo patogênico presuntivo. A maioria das outras bactérias são inibidas pela alta concentração 

de cloreto de sódio. A mistura da peptona e o extrato de carne provêm nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos 

essenciais para o crescimento microbiano. O manitol é o carboidrato fonte de energia, enquanto o vermelho de fenol 

é o indicador de pH. O cloreto de sódio auxilia nos eletrólitos essenciais para transporte e balanço osmótico. O agar 

bacteriológico é o agente solidificante. A degradação do manitol pelas bactérias produz produtos ácidos que alteram 

a coloração do meio de rosa para amarelo. Devido a essa alta concentração de cloreto de sódio, um inóculo pedaso 

do material em estudo pode ser utilizado.  

A Farmacopéia europeia e USP recomendam no Parágrafo 2.6.13 “Analise microbiológica de produtos não estéreis: 

Teste para especificação de microorganismos” – Após incubação em caldo de digestão de caseína da soja a 30 – 35°C 

por 18 – 24 horas, subcultivar em placas contendo MSA. A incubação das placas deve ser a 30 – 35°C por 18 – 72 

horas, para realização do teste de crescimento. Inocular e incubar também Escherichia coli ATCC 8739 como controle 

negativo. As colônias de estafilococos patogênicos fermentador de manitol são grandes e rodeadas por uma zona 

amarela, enquanto colônias de estafilococos não patogênicos apresentam aparência pequena e são rodeadas por 

uma zona vermelha ou púrpura.  A adição em 5% de Emulsão de gema de ovo (Cat. 5152) permite detectar a da 

atividade lipase dos estafilococos, assim como a fermentação do manitol. A alta concentração de sal no meio elimina 

a emulsão de gema de ovo, e a produção de lipase é detectada com a presença de uma zona amarela opaca ao redor 

das colônias de estafilococos que produzem a enzima. Esse fenômeno, juntamente com o teste de coagulase positivo, 

confirma que o organismo é um Staphylococcus patogênico. Inocular e incubar a 35 ± 2°C e observar após 18 – 24 

horas, bem como após 48 horas. 

 

 

Fórmula em g/L 

Cloreto de sódio 75,00 

D-manitol 10,00 

Digestivo pancreático de caseína 5,00 

Digestivo péptico de tecido animal 5,00 

Extrato de carne 1,00 

Vermelho de fenol 0,025 

Agar bacteriológico 15,00 

pH Final 7,4 ± 0,2 a 25°C 
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Interpretação do teste: 

A possível presença de S. aureus é indicada pelo crescimento de colônias amarelas / brancas cercadas por uma zona 

amarela. Tal resultado é confirmado pelo teste de identificação. O produto cumpre com o teste se as colônias das 

espécies descritas não estiverem presentes ou se os testes de identificação confirmatórios forem negativos.  

 

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, bem como após 48 horas. 

 

Microorganismo ATCC Crescimento Cor da colônia 

Escherichia coli 25922 Inibido  

* Escherichia coli 8739 Inibido  

Enterobacter aerogenes 13048 Inibido  

Staphylococcus aureus 25923 Bom Amarela 

* Staphylococcus aureus 6538 Bom Amarela 

Staphylococcus epidermidis 12228 Aceitável Vermelha 

Staphylococcus epidermidis 14990 Bom Vermelha 

* De acordo com a Farmacopéia Européia 7.0 incubando a 30 – 35°C durante 18 – 72 horas. 

 

Armazenamento  

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

 

 
Marcação CE  

Proteger contra luz 
 

Limites de temperatura 

 

Para maiores informações 

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