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CALDO RAPPAPORT-VASSILIADIS (ISO)  
RAPPAPORT-VASSILIADIS SALMONELLA ENRICHMENT BROTH (7730) 

 
Uso Previsto 
Caldo Rappaport-Vassiliadis (ISO) é utilizado para o enriquecimento e isolamento seletivo de Salmonella spp. 
Harmonizado de acordo com os requerimentos USP/EP/JP.1,2,3 
 

Sumário e Explicação do Produto 
Rappaport et al.4 formularam um meio de enriquecimento para Salmonella spp. que foi modificado por 
Vassiliadis et al.5 A formulação Rappaport, designada como R 25/37°C, recomenda incubação a 37°C. A 
modificação Vassiliadis, designada como R 10/43°C, tem o nível de Verde Malaquita reduzido e incubação a 
43°C. Peterz demonstrou posteriormente que a incubação a 41,5 ± 0,5°C por 24 horas melhorou a recuperação 
de Salmonella spp.6  
 
O Caldo Rappaport-Vassiliadis (ISO) é uma modificação do Caldo Rappaport-Vassiliadis, onde a Peptona da 
Soja substituiu a Digestão Enzimática de Caseína como fonte de nitrogênio e vitamina. Peptona da Soja tem 
mostrado um aumento no crescimento de Salmonella spp.7,8 e diminuição do risco de Encefalopatia 
Espongiforme Bovina. Caldo Rappaport-Vassiliadis (ISO) está em conformidade com os requerimentos da 
Farmacopeia dos Estados Unidos (USP), Farmacopeia Europeia (EU) e Farmacopeia do Japão (JP).1,2,3 Esse 
meio de enriquecimento é seletivo para Salmonella spp., pois bactérias, incluindo outras bactérias intestinais, 
são tipicamente suscetíveis, ou são inibidas pelo Verde Malaquita, alta pressão osmótica e/ou baixo pH. S. typhi 
e S. choleraesuis são sensíveis ao Verde Malaquita e podem ser inibidas.  
 
Princípios do Procedimento 
Peptona da Soja é a fonte de carbono e nitrogênio necessários para o crescimento do organismo no Caldo 
Rappaport-Vassiliadis (ISO). Cloreto de Magnésio aumenta a pressão osmótica do meio e o Fosfato de 
Potássio age como um tamponante. Verde Malaquita inibe organismos que não sejam da espécie Salmonella. 
O baixo pH do meio, em conjunto com a presença do Verde Malaquita e Cloreto de Magnésio, agem como 
agentes seletivos para espécies de Salmonella altamente resistentes.  
 

Fórmula / Litro 
Peptona da Soja ................................................................... 4,50 g 
Cloreto de Sódio ..................................................................... 8,0 g 
Fosfato de Potássio, monobásico ........................................ 0,60 g 
Fosfato de Potássio dibásico................................................ 0,40 g 
Cloreto de Magnésio, anidro* ............................................. 13,58 g 
Verde Malaquita ................................................................. 0,036 g 
pH Final:  5,2 ± 0,2 a 25°C 
A fórmula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessário para atender as especificações de desempenho. 
*  Equivalente a 29,0 g/L Cloreto de Magnésio Hexahidratado 
 

Precauções 
1. Somente para o uso em laboratório. 
2. IRRITANTE. Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele.   
 

Modo de Preparo 
1. Dissolva 27,2 g do meio em 1 L de água purificada. 
2. Misture completamente. 
3. Dispense 10 mL em tubos de vidro, tampe e autoclave a 115°C por 15 minutos. 
 

Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado: O pó é homogêneo, fluxo livre e bege a verde claro. 
 

Aparência Preparado:  O meio preparado é transparente, pode apresentar um leve precipitado e turquesa 
escuro.  
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Resposta Esperada de Cultivo e Teste de Promoção de Crescimento USP/EP/JP: Resposta de cultivo em 
Água Peptonada Tamponada (BPW, por sua sigla em inglês) a 35 ± 2°C por 20 horas. As culturas foram 
incubadas aerobicamente no Caldo Rappaport-Vassiliadis (ISO) a 41,5 ± 0,5°C por 21–27 horas. Após 
incubação em temperatura e tempo especificados de acordo com os requerimentos USP/EP/JP, uma 
subcultura dos organismos foi feita no Ágar XLD (ISO) (9207) e incubação a 35 ± 2°C. As placas foram 
observadas para crescimento após 18–24 horas. 1,2,3 

 
. 

Micro-organismo Inóculo 
Aproximado 

(UFC) 

Resultados Esperados 
Recuperação no Ágar XLD 

Salmonella typhimurium ATCC 14028 BPW, 20 horas Crescimento, colônias vermelhas, 
centros pretos  

Salmonella enteritidis ATCC 13076 BPW, 20 horas Crescimento, colônias vermelhas, 
centros pretos 

Salmonella arizonae ATCC 13314 BPW, 20 horas Crescimento, colônias vermelhas, 
centros pretos 

Escherichia coli ATCC 8739 BPW, 20 horas Inibido a oprimido, colônias amarelas 
Escherichia coli ATCC 25922 BPW, 20 horas Inibido a oprimido, colônias amarelas 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 BPW, 20 horas Oprimido, colônias vermelhas 
Enterococcus faecalis ATCC 19433 BPW, 20 horas Inibido 
Enterococcus faecalis ATCC 29212 BPW, 20 horas Inibido 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 BPW, 20 horas Inibido 

     Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para teste de controle de qualidade. 
 
Procedimento do Teste 
Alimentos e Espécimes Ambientais 
1. Prepare Água Peptonada Tamponada (7418) ou Água Peptonada Tamponada (ISO), pH 7,0 (9176) de 

acordo com as orientações do rótulo e dispense 225 mL do meio em um recipiente apropriado. 
2. Prepare o Caldo Rappaport-Vassiliadis (ISO) de acordo com as orientações do rótulo. 
3. Adicione 25 g do espécime em 225 mL de Água Peptonada Tamponada e incube a 35°C por 16–20 horas. 
4. Inocule 0,1 mL da Água Peptonada Tamponada pré-enriquecida em 10 mL de Caldo Rappaport-Vassiliadis 

(ISO) e incube a 41,5 ± 0,5°C por 24–48 horas. 
5. Faça uma subcultura do caldo por semeadura no Ágar XLD (ISO). Incube a 35 ± 2°C e observe as placas 

para crescimento após 18–24 horas. 
 
Resultados 
Colônias que apresentam morfologia típica de Salmonella, bom crescimento de colônias vermelhas com centros 
pretos, devem ser confirmadas através de procedimentos bioquímicos e sorológicos.   
 
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. 
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Limitações do Procedimento 
1. A combinação dos fatores inibitórios deste meio podem inibir certas espécies de Salmonella, como S. typhi 

e S. choleraesuis. As técnicas de isolamento devem incluir uma variedade de caldos de enriquecimento e 
meios de isolamento.  

2. A temperatura de incubação é um fator crítico para este procedimento. Uma recomendação de incubação a 
42 ± 0,1°C é necessária para permitir a flutuação de temperatura na incubadora. 

 

 
Embalagem 
Rappaport-Vassiliadis (ISO)  No Código                   7730A           500 g 
    7730B           2 kg 
    7730C          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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