
 

          PI 7656, Rev 8, Maio 2015 

CALDO DEMI-FRASER BASE (ISO) 
DEMI-FRASER BROTH BASE (7656) 

 
Uso Previsto 
Caldo Demi-Fraser Base (ISO) é utilizado com citrato férrico amoniacal para o enriquecimento seletivo de 
espécies de Listeria. 
  
Sumário e Explicação do Produto 
Listeria monocytogenes foi primeiramente descrita em 1926 por Murray, Webb e Swann1 e é um problema 
extensivo na área de saúde pública e indústria alimentícia.1 Este organismo tem a habilidade de causar 
doenças em humanos podendo levar à morte, particularmente em indivíduos com o sistema imunológico 
comprometido e mulheres grávidas.2 Evidências epidemiológicas provenientes de surtos de listeriose, têm 
indicado que a via principal de transmissão é através do consumo de alimentos contaminados com Listeria 
monocytogenes.3 Agentes implicados na transmissão incluem salsichão de peru, salada de repolho, leite 
pasteurizado, queijo tipo mexicano e patê.4 Listeria spp. são onipresentes na natureza, estando presentes 
em uma ampla variedade de alimentos não processados, assim como no solo, esgoto e águas fluviais.5  
 
Caldo Demi-Fraser Base (ISO) é uma modificação do Caldo Fraser Base, desenvolvido por Fraser e 
Sperber6 e utilizado para a detecção rápida de Listeria em alimentos7 e amostras ambientais. As 
concentrações de Ácido Nalidíxico e Acriflavina foram reduzidas no Caldo Demi-Fraser Base (ISO) de 
acordo com as diretrizes da AFNOR.8 Espécies de Listeria crescem em pH entre 5,0–9,6 e podem 
sobreviver em produtos alimentícios com níveis de pH além desses parâmetros.9 A identificação de Listeria é 
baseada no isolamento do organismo, caracterização bioquímica e confirmação sorológica. 
 
Princípios do Procedimento 
Digestão Enzimática de Caseína, Digestão Enzimática de Tecido Animal, Extrato de Carne Bovina e Extrato 
de Levedura, fornecem nitrogênio, vitaminas e minerais no Caldo Demi-Fraser Base (ISO). Os Fosfatos são 
os agentes tamponantes. Cloreto de Sódio mantém o equilíbrio osmótico. A diferenciação é auxiliada através 
da inclusão do Citrato Férrico Amoniacal no meio. A adição de íons de ferro faz com que a reação de 
hidrolise da esculina, que acontece com todas as espécies de Listeria, seja detectada. O escurecimento do 
meio por bactérias que hidrolisam a esculina é resultado da formação de 6,7-di-hidroxicumarina que reage 
com íons de ferro.6 A seletividade é fornecida pela presença de Cloreto de Lítio, Ácido Nalidíxico e 
Acriflavina. A alta tolerância ao sal por Listeria é utilizada para inibir o crescimento de enterococos.  
 
Fórmula / Litro                                              Suplemento / 5mL (PN 7984) 
Digestão Enzimática de Caseína .............................................. 5 g      Caldo Fraser 5% Citrato Férrico 
Digestão Enzimática de Tecido Animal .................................... 5 g Amoniacal, 10 mL de solução aquosa  
Extrato de Carne Bovina ........................................................... 5 g esterilizada por filtração /L 
Extrato de Levedura .................................................................. 5 g 
Cloreto de Sódio ..................................................................... 20 g 
Fosfato Dissódico ................................................................. *9,6 g 
Fosfato Monopotássico ........................................................ 1,35 g 
Esculina .................................................................................... 1 g 
Acriflavina .......................................................................... 0,012 g 
Ácido Nalidíxico ................................................................. 0,010 g 
Cloreto de Lítio .......................................................................... 3 g 
pH Final: 7,2 ± 0,2 a 25°C 
A fórmula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessário para atender as especificações de desempenho. 
*Equivalente a 12,0 g de fosfato de hidrogênio dissódico, desidratado 
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Precauções 
1. Somente para o uso em laboratório. 
2. PREJUDICIAL. Prejudicial se ingerido, inalado ou absorvido através da pele. Irritação da pele pode ser 

severa.  Irritante para os olhos, pele e sistema respiratório. Pode afetar o sistema nervoso central.  
 
 

Modo de Preparo 
1. Dissolva 55 g do meio em 1 L de água purificada. 
2. Misture completamente. 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos. Resfrie até atingir temperatura ambiente.  
4. Adicione assepticamente 10 mL do Suplemento Caldo Fraser. 
 
Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado: O pó é homogêneo, fluxo livre e bege claro a médio.  
 
Aparência Preparado: O meio preparado é amarelo dourado com o topo âmbar opalescente, transparente a 
ligeiramente turvo e com ou sem um leve precipitado. 
 
RESPOSTA DE CULTIVO 
(Testes de Fertilidade e Seletividade) 

O meio foi preparado de acordo com as orientações do rótulo e volumes de 10mL foram inoculados com 
os organismos listados abaixo. As culturas foram incubadas a 30 ± 2oC sob atmosfera aeróbia e 
observados para crescimento após 24 horas.  Após a incubação, subculturas de 10 µL de culturas de E. 
faecalis e E. coli foram feitas em TSA a 35–37oC e observadas para crescimento após  
20–24 horas.  Culturas de Listeria permaneceram incubadas por até 48 horas e observadas para 
escurecimento.  
 

MICRO-ORGANISMO ATCC 
INÓCULO 

APROXIMADO 
(UFC) 

RESULTADOS ESPERADOS 

Crescimento 
em DF 

Reação em DF 
Recuperação 

em TSA 

Enterococcus faecalis 
29212 >1000 Inibição parcial 

a completa __ Nenhum a fraco 

Escherichia coli 25922 >1000 Inibição 
completa __ __ 

Listeria monocytogenes 7644 10–100 Crescimento Escurecimento NA 

Listeria monocytogenes 19111 10–100 Crescimento Escurecimento NA 

Listeria monocytogenes 13932 10–100 Crescimento Escurecimento NA 
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Culturas foram incubadas a 35 ± 2ºC sob atmosfera aeróbia e observadas para crescimento após 18–48 

horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Teste de Produtividade) 
O meio foi preparado de acordo com as orientações do rótulo e volumes de 10 mL foram inoculados 
como uma mistura mista utilizando os organismos listados abaixo. As culturas foram incubadas a  
30 ± 2oC sob atmosfera aeróbia por 24 horas, seguido de uma subcultura em ALOA a 35–37ºC e as 
placas observadas para crescimento após 20–24 horas. 

 

Teste de Cultura Mista ATCC 
INÓCULO 

APROXIMADO 
(UFC) 

RESULTADOS ESPERADOS 

Recuperação 
em ALOA 

Reação em 
ALOA 

Enterococcus faecalis + 
Escherichia coli +            

Listeria monocytogenes 

29212 
25922 
19111 

>1000     
  >1000           
10–100 

Inibido 
Inibido        

 >10 UFC 

 
__ 
__ 

Colônias azuis 
com halo opaco 

 
Procedimento do Teste 
Consulte as referências apropriadas para o isolamento de Listeria monocytogenes e outras espécies de 
Listeria.7,8,9 
 
Resultados 

 Listeria é presuntivamente indicada pelo escurecimento do Caldo Demi-Fraser Base (ISO) após 18–48 horas 
de incubação a 30 ± 2oC. Para identificação e confirmação adicionais de espécies de Listeria, consulte as 
referências apropriadas.7,8,9 Lâminas e testes macroscópicos em tubos podem ser utilizados para a 
identificação sorológica definitiva. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

MICRO-ORGANISMO ATCC 
INÓCULO 

APROXIMADO 
(UFC) 

RESULTADOS ESPERADOS 

Crescimento 
em DF 

Reação em DF 

Escherichia coli 25922 >1000 Inibição 
completa __ 

Listeria monocytogenes 7644 10–300 Crescimento Escurecimento 

Listeria monocytogenes 15313 10–300 Crescimento Escurecimento 

Staphylococcus aureus 25923 >1000 Inibição parcial 
a completa __ 
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Limitações do Procedimento 
Devido à variação nutricional, algumas cepas podem apresentar um crescimento fraco ou ausência do 
mesmo neste meio. 
 
Embalagem 
Caldo Demi-Fraser Base (ISO) No Código 7656A 500 g 
  7656B 2 kg 
  7656C 10 kg 
Suplemento Caldo Fraser  7984 10 frascos / pacote 
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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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