
 

                                                             PI7350, Rev 2, Fevereiro 2011 
 

ÁGAR FARINHA DE MILHO – CORN MEAL AGAR (7350) 
 

Uso Previsto 
Ágar Farinha de Milho é utilizado para o cultivo de fungos e demonstração da produção de clamidósporos. 
 
Sumário e Explicação do Produto 
Candida albicans é o agente etiológico em candidíase, podendo causar infecções amenas a severas da pele, 
unhas e membranas mucosas.1 Várias formulações de meios têm sido desenvolvidas para promover 
características morfológicas ou fisiológicas em Candida albicans e diferenciá-la de outras espécies de 
Candida e outros gêneros. Uma das características mais importantes para a diferenciação de C. albicans é a 
sua habilidade em formar clamidósporos em certos meios. O Ágar Farinha de Milho estimula a esporulação 
de C. albicans e é útil na inibição do crescimento de certos fungos.2 A produção de clamidósporos é uma 
característica diagnóstica importante utilizada na identificação de C. albicans.3 
 
Kelly e Funigeillo4 reportaram que a adição de Tween 80 1% aumentou a formação de clamidósporo por 
C. albicans. 
 
Princípios do Procedimento 
A Infusão de Farelo de Milho é a fonte de carbono, nitrogênio e vitaminas necessários para o crescimento do 
organismo no Ágar Farinha de Milho. O Ágar é o agente solidificante. 
 
Fórmula / Litro 
Infusão de Sólidos de Farelo de Milho ................................... 50 g 
Ágar ........................................................................................ 15 g 
pH Final: 6,0 ± 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. 
 
Modo de Preparo 
1. Suspenda 17 g do meio em 1 L de água purificada. 
2. Aqueça, agitando frequentemente e ferva por 1 minuto para dissolver completamente o meio.   
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos.  
 
Especificações do Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo, grânulos de fluxo livre e bege a amarelo.  
 
Aparência Preparado:  O meio preparado é ligeiramente a moderadamente turvo e cinza a  
branco-amarelado.  
 
Resposta Esperada de Cultivo: A cultura no Ágar Farinha de Milho deve ser avaliada para a produção de 
clamidósporos após 2 a 7 dias de incubação aeróbia a 25 ± 2°C.  
Nota: Algumas Candida spp. podem levar até 14 dias para produzir clamidósporos.  
 

Micro-organismo Inóculo 
Aproximado 

(UFC) 

Resultados Esperados 
Crescimento Clamidósporos 

Aspergillus niger ATCC® 16404 103–106 Crescimento N/A 
Candida albicans ATCC® 10231 103–106 Crescimento Positivo 
Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9763 103–106 Crescimento Negativo 

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



 

                                                                    PI7350, Rev 2, Fevereiro 2011 

 
Procedimento do Teste 
1. Com o uso de um fio ou alça de inoculação estéril, toque a colônia de levedura apropriada e 

imediatamente faça um “X” no meio de uma das metades da placa do Ágar Farinha de Milho preparado. 
O “X” deve ter aproximadamente 2 cm de comprimento. 

2. Repita este procedimento no meio da outra metade da placa.  
3. Com o uso de uma pinça estéril coloque uma lamínula sobre o centro de um dos “X”. 
4. Inverta a placa e incube por até 4 dias (96 horas) a 25 ± 2°C. 
5. Examine as placas diariamente para o desenvolvimento de clamidósporos com a ajuda de um microscópio 

estereoscópico. O “X” sem a cobertura da lamínula serve como o controle de crescimento.   
6. Faça a subcultura, se necessário e realize testes bioquímicos para identificação.  
 
Resultados 
O exame microscópico da levedura sob a lamínula deve revelar clamidósporos que aparecem como esferas 
de parede dupla terminal na pseudo-hifa.  
 
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 
1.  Devido à variação nutricional, algumas cepas podem apresentar um crescimento fraco ou ausência de       
crescimento neste meio.  
2. Subcultura repetida de algumas Candida spp. resultará em uma redução na habilidade de formar 

clamidósporos. 
 
Embalagem 
Ágar Farinha de Milho N° Código 7350A 500 g   

7350B 2 kg 
7350C 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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