
PROTOCOLO DE AULA PRÁTICA 1 

IDENTIFICAÇÃO DE COCOS GRAM POSITIVOS 

 

TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS:  
BACTERIOSCOPIA 
PROVA DA CATALASE 
PROVA DA COAGULASE CONJUGADA 
SEMEADURA EM ÁGAR MANITOL 
TESTE DA NOVOBIOCINA 
 
BACTERIOSCOPIA 
 
Cultura em placa 

• Preparar a mesa para a realização da técnica mantendo na proximidade a placa de 
cultura bacteriana a ser analisada 

• Flambar rapidamente uma lâmina de microscopia limpa, nos dois lados, “cortando” 
lentamente a chama do bico de Bunsen; 

• Pingar uma gota de solução salina estéril na lâmina no cone de esterilização. 
• Com a mão direita flambar a alça de platina até o rubor. Com a mão esquerda abrir a 

placa no cone de isolamento e esfriar a alça na placa de cultura em local sem colônias. 
• Pegar uma amostra de colônia com alça e fechar a placa de cultura 
• Espalhar a amostra em lâmina de forma de fique uniforme 
• Deixar secar ao lado do bico de Bunsen naturalmente 

 
Técnica 

 Cobrir com cristal violeta e deixar agir por 1 minuto; 
• Lavar com água tomando cuidado pra que o jato não incida diretamente no material a 

ser analisado. 
• Cobrir com solução de lugol por 1 minuto; 
• Lavar 
• Descorar com álcool acetona – 5 segundos; 
• Lavar com água; 
• Corar com fucsina fenicada por 45 segundos; 
• Lavar com água, secar e observar em objetiva de 100 x com óleo de imersão. 

 
Resultado 

• Bactéria Gram positiva – roxo escuro 
• Bactéria Gram negativa – avermelhadas (rosada) 

 
 
PROVA DA CATALASE 

• Em uma lâmina, colocar duas  amostras da bactéria isolada. 
• Pingar sobre a amostra uma gota de peróxido de hidrogênio 3% 
• Observar a produção da liberação de O2 com a formação de bolhas. 
• O teste é positivo para Staphylococcus sp. 

 
 
 
 



PROVA DA COAGULASE CONJUGADA 
 

• Traçar dois círculos com lápis de cera em uma lâmina de vidro; 
• Colocar duas gotas de água destilada ou solução fisiológica estéril dentro de cada 

círculo; 
• Com auxílio de um fio bacteriológico agregar a colônia em estudo, homogeneizando 

delicadamente em cada círculo; 
• Colocar uma gota de plasma para a prova de coagulase em um dos círculos; 
• No outro círculo, adicionar outra gota de água destilada ou solução fisiológica estéril, 

como controle; 
• Homogeneizar com palito de madeira; 
• Inclinar a lâmina delicadamente, para frente e para trás; 
• Observar presença de aglutinação. 

 
 
SEMEADURA EM ÁGAR MANITOL 

 Semear uma amostra da colonia em placa de ágar manitol pela técnica de isolamento 

 
 

 Incubar a 37 °C por 24 horas. 

 Analisar o crecimento das bactérias para identificação da fermentação do manitol e 
viragem de pH através da coloração amarela do meio  

 
TESTE DA NOVOBIOCINA 

• Com a alça de semeadura, transferir 2 colônias (teste indireto) com a mesma 
morfologia e inocular em  3,0 mL de solução fisiológica estéril.  

• Esperar 15 minutos observando a turbidez da solução. 
• Utilizar como referência de turbidez o tubo 0,5 da escala de McFarland 
• Imergir a ponta do swab na solução e tirar o excesso na parede do tubo 
• Com um swab  estéril, semear a solução no Agar Mueller-Hinton. 
• Aguardar 5 minutos à temperatura ambiente para que o inóculo seja completamente 

absorvido pelo ágar. 
• Colocar o disco com o auxílio de uma pinça previamente flambada 
• Após 15 minutos da colocação dos discos, as placas  são invertidas e incubadas  
• Incubar de 18 a 24 horas à 35 +/- 1º C 

 
 
 


