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MEIO TIOGLICOLATO FLUID INDICADOR 
FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM (7137) 

 
Uso Previsto 
Meio Tioglicolato Fluid Indicador é utilizado para testes de esterilidade. Harmonizado de acordo com os requerimentos 
USP/EP/JP.1,2,3 
 
Sumário e Explicação do Produto 
Quastel e Stephenson4 descobriram que a presença em pequenas quantidades de um composto contendo o grupo –SH 
(cisteína, ácido tioglicólico e glutationa) permite o crescimento “aeróbio” de Clostridium sporogenes. Falk, Bucca e 
Simmons5 descobriram as vantagens da utilização de pequenas quantidades de ágar para detectar contaminantes 
durante testes de esterilidade. A utilidade do uso de uma pequena quantidade de ágar e substâncias redutoras foi 
demonstrada por Brewer.6  

 
O Meio Tioglicolato Fluid Indicador também é conhecido como Meio Tioglicolato (Thioglycollate Medium, FTM, por sua 
sigla em inglês). O Meio Tioglicolato Fluid Indicador é preparado de acordo com a fórmula especificada no Manual 
Analítico Bacteriológico do FDA (Bacteriological Analytical Manual, BAM por sua sigla em inglês),7harmonizado de acordo 
com a Farmacopeia dos Estados Unidos (USP), Europeia (EP) e do Japão (JP) 1,2,3 e Métodos Oficiais de Análise do 
AOAC,8 para a análise em alimentos e efeitos dos desinfetantes contra a formação de esporos. FTM é recomendado para 
verificações de esterilidade em bancos de sangue9 e culturas de sangue.10  
 
Princípios do Procedimento 
O Meio Tioglicolato Fluid Indicador proporciona o crescimento de uma grande variedade de micro-organismos exigentes 
com uma ampla gama de requerimentos para o crescimento. As fontes de nitrogênio, vitaminas e carbono são fornecidas 
pela Digestão Enzimática de Caseína e o Extrato de Levedura. O Tioglicolato de Sódio e a L-Cistina abaixam o potencial 
de oxidação-redução do meio, removendo oxigênio para manter um baixo Eh. Em um ambiente de baixo Eh, os agentes 
redutores previnem a acumulação de peróxidos que podem ser tóxicos para alguns organismos. Os grupos sulfidrílicos  
(-SH) destes compostos também neutralizam o efeito antibacteriano de preservantes contendo mercúrio, fazendo com 
que o meio Tioglicolato seja útil em testes de materiais contendo metais pesados.   
 
A Resazurina é o indicador de oxidação. No estado oxidativo, a Resazurina torna-se rosa. No estado reduzido a 
Resazurina é incolor. A Dextrose é incluída nesta fórmula para propiciar o crescimento do organismo. O Cloreto de Sódio 
mantém o equilíbrio osmótico do meio. O requerimento para um meio fechado é eliminado com a adição do Ágar, que 
retarda a dispersão do CO2, difusão do oxigênio e substâncias redutoras.9 
 
Fórmula / Litro 
Digestão Enzimática de Caseína ............................................ 15 g 
Extrato de Levedura .................................................................. 5 g 
Dextrose ................................................................................. 5,5 g 
L-Cistina ................................................................................. 0,5 g 
Cloreto de Sódio ..................................................................... 2,5 g 
Tioglicolato de Sódio .............................................................. 0,5 g 
Resazurina ......................................................................... 0,001 g 
Ágar ...................................................................................... 0,75 g    
pH Final:  7,1 ± 0,2 a 25°C 
A fórmula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessário para atender as especificações de desempenho. 
 
Precauções 
1. Somente para o uso em laboratório. 
2. IRRITANTE. Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele.   
 
Modo de Preparo 
1. Dissolva 29,8 g do meio em 1 L de água purificada. 
2. Aqueça, agitando frequentemente para dissolver completamente o meio. 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos. 
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Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo, fluxo livre e bege claro.  
 

Aparência Preparado:  O meio preparado é turvo, pode apresentar um leve precipitado, amarelo, com 10% da parte 
superior vermelho claro a médio. Se a camada vermelho claro a médio for maior do que 10% do tubo, o meio pode ser 
restaurado através de aquecimento em um banho de vapor até que a cor vermelha desapareça.   
 

Resposta Esperada de Cultivo: Resposta de cultivo no Meio Tioglicolato Fluid Indicador harmonizado de acordo com os 
requerimentos USP/EP/JP, em temperatura e tempos de incubação especificados.1,2,3  
 

Micro-organismo Inóculo Aproximado 
(UFC) 

Resultados Esperados 

Aspergillus niger ATCC 16404 10–100 Crescimento 
Bacillus subtilis ATCC 6633 10–100 Crescimento 
Bacteroides vulgates ATCC 8482 10–100 Crescimento 
Candida albicans ATCC 10231 10–100 Crescimento 
Clostridium novyi ATCC 7659 10–100 Bom a excelente 
Clostridium perfringens ATCC 13124 10–100 Bom a excelente 
Clostridium sporogenes ATCC 11437 10–100 Crescimento 
Micrococcus luteus ATCC 9341 10–100 Crescimento 
Neisseria meningitidis ATCC 13090 10–100 Fraco a excelente 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 10–100 Crescimento 
Staphylococcus aureus ATCC6538 10–100 Crescimento 
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 10–100 Fraco a excelente 

    Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para o teste de controle de qualidade. 
 
Procedimento do Teste 
Refira-se às referências apropriadas para os procedimentos específicos ao utilizar o Meio Tioglicolato Fluid Indicador .1,2,3 
 
Resultados 
Tipicamente, o crescimento é observado visualmente no meio. Bacilos Gram-negativos crescem difusamente. Cocos 
Gram-positivos apresentam um crescimento tipo cabeça de cogumelo e aeróbios estritos, tais como Pseudomonas e 
leveduras tendem a crescer em uma camada fina na superfície do caldo.  
 
Armazenamento 
Armazene o frasco contendo o meio desidratado devidamente fechado entre 2–30°C. Uma vez aberto e fechado 
novamente, coloque o frasco em um ambiente de baixa umidade e na mesma temperatura de armazenamento. Proteja 
contra a umidade e luz mantendo o frasco firmemente fechado. 
 
Validade 
Refira-se à data de validade no frasco. O meio desidratado deve ser descartado se não fluir livremente ou se houver 
mudança na coloração original. A validade se aplica ao meio em sua embalagem intacta quando armazenado como 
indicado. 
 
 

Limitações do Procedimento 
Devido à variação nutricional, algumas cepas podem apresentar um crescimento fraco ou ausência de crescimento neste 
meio.  
 
 

Embalagem 
Meio Tioglicolato Fluid Indicador N° Código 7137A 500 g 
  7137B 2 kg 
  7137C 10 kg 
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Informação Técnica 
Contate a Neogen do Brasil para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de cultura desidratado no telefone 
19.3935-3727. 
Contate a Acumedia Manufacturers, Inc. para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de cultura 
desidratado no telefone +1 (517)372-9200 ou fax +1 (517)372-2006. 
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