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INSTRUÇÕES DE USO 

 

MEIO MR-VP 

Recomendado para a diferenciação o grupo Escherichia – Enterobacter. 

 

Descrição 

Recomendado para a diferenciação o grupo Escherichia – Enterobacter (reações de vermelho de metila e Voges-

Proskauer) em amostras clínicas. 

 

Composição 

 
 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 17 gramas do meio em um litro de água destilada. Misturar bem e dissolver sob aquecimento e agitação 

frequentes. Ferver por um minuto até completar a dissolução. Dispensar o meio 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 claro. O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de coloração bege claro. Se houver 

qualquer alteração física, descartar o meio. 

 

Usos 

O meio MR-VP é usado na diferenciação de bacilos entéricos gram negativos do grupo Escherichia – Enterobacter com 

base nas reações de vermelho de metila e acetilmetilcarbinol (Voges-Proskauer). A mistura de peptona fornece 

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

carboidrato fermentável e fornece carbono e energia. O fosfato de potássio atua como sistema tamponante. Em 

1915, Clark e Lubs utilizaram o vermelho de metila como indicador de acidez em culturas do grupo Coli – Enterobacter. 

Este teste é conhecido como teste do vermelho de metila e serve para distinguir os microorganismos que produzem 

e mantêm uma alta concentração de ácido daqueles que inicialmente produzem uma pequena quantidade de ácido 

e são capazes de posteriormente atacar este mesmo ácido, tornando o meio neutro ou alcalino, como as espécies de 

Enterobacter. Voges e Proskauer por sua vez descreveram em 1898 uma coloração vermelha fluorescente que 

apareceu em certa culturas após adição de gotas da solução de KOH. Mais tarde, supôs-se que esta reação ocorria 

devido a oxidação do acetilmetilcarbinol a diacetil, o qual reagiu com a peptona presente no meio e resultou em uma 

coloração vermelha. As bactérias do grupo Enterobacter oxidam o acetilmetilcarbinol e fornecem uma coloração 

vermelha, ao contrário da Escherichia cole que não promove esta reação.  

 

Teste do vermelho de metila (MR): 

Adicionar 5 gotas de solução de vermelho de metila a 0,4% em 5 mL de um tubo já incubado a temperatura de 35 ± 

2°C durante 3 – 5 dias. Caso a reação seja positiva apresentará coloração vermelha, e caso negativa coloração 

amarela. A reação é imediata.  

 

Teste de Voges-Proskauer (VP): 

Em 5 mL do meio já inoculado e incubado por 5 dias, adicionar 0,6 mL de alfa-naftol a 5% em etanol absoluto e 0,2 

mL de hidróxido de sódio a 40%. Agitar de tempos em tempos durante um período de 15 minutos. O tubo pode ser 

mantido a temperatura ambiente ou incubado a 35 ± 2°C. É importante adicionar os reagentes na sequencia citada 

acima. Quando o teste for positivo será indicado pelo desenvolvimento de coloração variando do rosa claro ao 

vermelho. O teste não deve ser lido após uma hora, pois culturas VP negativas podem desenvolver coloração cobre 

após este tempo. 

 

Fórmula em g/L 

Mistura de peptona 7,00 

Dextrose 5,00 

Fosfato de potássio 5,00 

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 ou após 5 dias. Determinação das reações de vermelho de 

metila e Voges-Proskauer. 

 

Microorganismo ATCC Crescimento MR VP 

Enterobacter aerogenes  13048 Bom – (amarelo) + (vermelho) 

Escherichia coli 25922 Bom + (vermelho) – (sem alteração) 

 

Armazenamento 

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

 
Proteger contra umidade 

 
Proteger contra luz 

 
Limites de temperatura 

 

 

Para maiores informações 
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