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CALDO M – M-BROTH (7296) 
 

Uso Previsto 
Caldo M é utilizado para o cultivo de Salmonella spp.  
 
Sumário e Explicação do Produto 
O Caldo M é preparado de acordo com a fórmula de Sperber e Diebel1 e contém os nutrientes necessários para um 
bom crescimento e desenvolvimento de flagelos da Salmonella.  O Caldo M é utilizado para o cultivo de Salmonella 
em alimentos e rações através do procedimento de sorologia com enriquecimento acelerado (ES, por sua sigla em 
inglês). O Caldo M está de acordo com os procedimentos padrões, recomendados para testes em alimentos e 
ensaios imunoenzimático monoclonal e policlonal (EIA, por sua sigla em inglês).2,3 

 
Princípios do Procedimento 
A Digestão Enzimática de Caseína é a fonte de nitrogênio no Caldo M. O Extrato de Levedura é fonte de vitaminas 
do complexo B. D-Manose e Citrato de Sódio são as fontes de energia por fermentação. A Manose previne 
aglutinação fimbrial.1 O Cloreto de Sódio ajuda a manter o equilíbrio osmótico, enquanto que o Fosfato Dipotássico 
age como um tamponante. Os sais inorgânicos estimulam o crescimento bacteriano. Polisorbato 80 é o agente 
surfactante e dispersante.  
 
Fórmula / Litro 
Digestão Enzimática de Caseína ......................................... 12,5 g 
Extrato de Levedura .................................................................. 5 g 
D-Manose .................................................................................. 2 g 
Citrato de Sódio ......................................................................... 5 g 
Cloreto de Sódio ........................................................................ 5 g 
Fosfato de Potássio ................................................................... 5 g 
Cloreto de Manganês ........................................................... 0,14 g 
Sulfato de Magnésio ............................................................... 0,8 g 
Sulfato Ferroso ..................................................................... 0,04 g 
Polisorbato 80 ...................................................................... 0,75 g 
Final pH:  7,0 ± 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 36,2 g do meio em 1 L de água purificada. 
2. Misture completamente 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos. 
 
Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo com pequenos grumos e bege claro.   
 
Aparência Preparado:  O meio preparado é amarelo a âmbar e transparente a ligeiramente turvo.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PI 7296, Rev 04, Nov. 2010 

 
Resposta Esperada de Cultivo: Resposta de cultivo no Caldo M a 35 ± 2°C e examinado para crescimento após 
18–24 horas de incubação. 
 

Micro-organismo Inóculo Aproximado (UFC) Resultados Esperados 
Salmonella arizonae ATCC 13314 10–300 Bom crescimento 
Salmonella choleraesuis ATCC 13076 10–300 Bom crescimento 
Salmonella typhimurium ATCC 14028 10–300 Bom crescimento 
Salmonella typhi ATCC 19430 10–300 Bom crescimento 

        Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para o teste de controle de qualidade.  
 
 

 
Procedimento do Teste 
1. Prepare uma suspensão 10% da amostra em Caldo Lactose. Incube a 35  ±  2°C por 18–24 horas. 
2. Transfira 1 mL da cultura enriquecida acima para 9 mL do Caldo Selenito Cistina e 1 mL para 9 mL do Caldo 

Tetrationato. Incube ambos os meios de enriquecimento a 35  ±  2°C por 24 horas. 
3. Inocule um tubo de 10 mL do Caldo M temperado a 35°C, com 1 gota de cada cultura acima. Incube a 35 ±  2°C 

por 6–8 horas. 
4. Prepare uma solução de formalina-sal adicionando 4,2 gramas de NaCl e 3 mL de formalina em 100 mL de água 

destilada. Coloque 1 gota em cada tubo Kahn.  
5. Insira cuidadosamente a pipeta em torno de 2,5 cm abaixo da superfície da cultura de Caldo M e transfira 0,85 

mL de cultura para cada tubo Kahn mencionado acima, contendo a solução de formalina-sal.  
6. Prepare um conjunto de antissoro combinando 0,5 mL de cada Salmonella H Antissoro Poli D reidratado e 

Salmonella H Antissoro z6 em 11,5 mL de NaCl0,85%. 
7. Adicione 0,1 mL do conjunto Salmonella H Antissoro em um dos tubos Kahn tubes (acima). Adicione 0,1 mL do 

NaCl 0,85% ao outro tubo. Agite os tubos gentilmente. Incube em um banho-maria a 50°C por 1 ½ hora. 
 
Nota:  Um procedimento alternativo pode ser encontrado no AOAC International3 para procedimentos de triagem, 

utilizando ensaio imunoenzimático ou hibridização de DNA para detectar os antígenos de Salmonella nas 
amostras. 

 
Resultados 
Aglutinação no tubo Kahn contendo antissoro de Salmonella indica a presença de Salmonella. A aglutinação no tubo 
Kahn contendo a solução de NaCl 0,8% (tubo controle) indica uma cultura bruta que deve ser semeada para 
isolamento, submetida ao Meio Motility GI para aumentar o flagelo e testada novamente com o grupo de antissoro. 
  
Armazenamento 
Armazene o frasco contendo o meio desidratado devidamente fechado entre 2–8°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.  
 
 
 
 
 
 



 

PI 7296, Rev 04, Nov. 2010 

 
Emgalagem 
Caldo M N° Código 7296A 500 g 
  7296B 2 kg 
  7296C 10 kg 
 
Referências 
1. Sperber, W. H., and R. H. Deibel. 1969. Accelerated procedure for Salmonella detection in dried foods and feeds involving only broth 

cultures and serological reactions. Appl Microbiol. 17:533-539. 
2. Vanderzant, C., and D. F. Splittstoesser (eds.). 1992. Compendium of methods for the microbiological examination of foods, 3rd ed. 

American Public Health Association, Washington, D.C. 
3. Association of Official Analytical Chemists. 1995. Official methods of analysis of AOAC International, 16th ed. AOAC International, 

Arlington, VA. 
 
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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