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INSTRUÇÕES DE USO 

 

CALDO LACTOSE 

Meio recomendado para cultivo de coliformes e Salmonella. 

 

Descrição 

O CALDO LACTOSE é um meio recomendado para cultivo de coliformes e Salmonella a partir de amostras de água, 

alimentos, produtos lácteos e outros materiais, de acordo com a Farmacopeia Europeia. 

 

Composição 

                      

 
  Escherichia coli         Sem inoculação 

     ATCC 25922 

 

Preparação 

Suspender 13 gramas do meio em um litro de água destilada. Misturar bem e dissolver sob aquecimento com agitação 

frequente. Dispensar em tubos contendo coletores de Durham para a detecção de gás. Esterilizar em autoclave a 

121°C durante 15 minutos. Resfriar o mais rápido possível. O meio preparado deve ser armazenado entre 2 – 8°C. A 

coloração é âmbar. O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de coloração bege. Se houver qualquer 

alteração física, descartar o meio. 

 

Usos 

O CALDO LACTOSE está incluso em diversos métodos padrões para testes de alimentos, produtos lácteos e outros 

materiais, com a finalidade de analisar a presença de enterobactérias e outros microorganismos gram negarivos. É 

utilizado como um meio de prá-enriquecimento para teste de Salmonella em alimentos e produtos lácteos, onde os 

processos de conservação podem danificar ou reduzir seus números. É também utilizado para pré-enriquecimento 

em meios não seletivos, permitindo reparar danos celulares, diluindo substâncias tóxicas ou substâncias inibitórias, 

e fornecendo uma base nutricional para o crescimento de Salmonella. O pré-enriquecimento do meio proporciona 

uma maior quantida de Salmonella do que de outros organismos após incubação. A maioria das bactérias classificadas 

como “não Salmonella” fermentam a lactose enquanto a Salmonella não. Como a lactose é metabolizada, o pH reduz 

e cria um efeito bacteriostático em organismos competidores. A gelatina e o extrato de carne fornecem nitrogênio, 

vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o crescimento de microorganismos. A lactose é o carboidrato 

complexo e fonte de energia.  

Verificar a esterilidade do meio por meio da incubação dos tubos a 35°C durante 24 horas antes da inoculação. 

Garantir que os tubos de fermentação estão livres de bolhas de ar antes da inoculação. Semear alíquotas de 1, 10 e 

100 mL de amostra líquida nos recipientes adequados de acordo com a quantidade de meio. Incubar a 35 ± 2°C 

durante 18 – 24 horas e verificar a presença de gás, o qual constitui um testes presuntivo. Subcultivar em meio VRBGL 

(Cat. 1144) para realizar os testes de detecção e quantificação. Grandes quantidades de água podem requerir uma 

dupla quantidade de CALDO LACTOSE para manter a correta concentração do meio. A Farmacopeia Europeia 

recomenda no parágrafo “2.6.13 – Avaliação microbiológica de produtos não estéreis: teste para microorganismos 

específicos” este meio para testes de detecção de enterobactérias, reconhecendo a recuperação de outros 

microrganismos como Aeromonas e Pseudomonas, por exemplo. O CALDO LACTOSE é utilizado para preparo de 

produtos não estéreis que serão examinados e substitui a AGUA DE PEPTONA TAMPONADA (Cat. 1401), incubando a 

35 – 37°C por 2 – 5 horas, tempo suficiente para reviver as bactérias, mas não para multiplicar. Em seguida, transferir 

1 g ou 1 mL do conteúdo para 100 mL de CALDO DE ENRIQUECIMENTO MOSSEL EE (Cat. 1202), incubar a 35 ± 2°C 

Fórmula em g/L 

Digestivo pancreático de gelatina 5,00 

Lactose monoidratada 5,00 

Extrato de carne 3,00 

pH Final 6,9 ± 0,2 a 25°C 
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durante 18 – 48 horas, e subcultivar em meio VRBGL (Cat. 1144). Para mais detalhes consultar os métodos padrões 

para analises de água, leite e alimentos.  

 

Teste Microbiológico 

Os resultados abaixo foram obtidos do desempenho do meio frente a cultura das espécies, após incubação a uma 

temperatura de 35 ± 2°C e observado após 18 – 24 horas.  

 

Microorganismo ATCC Crescimento Produção de gás 

Escherichia coli 25922 Bom + 

Klebsiella pneumoniae 13833 Bom + 

Salmonella typhimurium 14028 Bom – 

Proteus vulgaris 13315 Bom – 

 

Armazenamento  

Uma vez aberto manter o meio em pó fechado para evitar a hidratação. 
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Tabela de Símbolos 

 

 

  
Proteger contra umidade 

 
Proteger contra luz 

 
Limites de temperatura 

 

Para maiores informações 

Telefone: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 

Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
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