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INSTRUÇÕES DE USO 

 

CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS 

Meio recomendado para o enriquecimento seletivo de Salmonella 

 

Descrição 

O caldo Rappaport Vassiliadis é um meio recomendado para o enriquecimento seletivo de Salmonella. 

 

Composição 

                                                        

 

                              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

* Equivalente a 40,0 g/L de Cloreto de magnésio hexahidratado. 

Preparação 

Suspender 33,37 gramas do meio em 1110 mL de água destilada. Misture bem e dissolva por aquecimento sob 

agitação constante. Ferva por um minuto até a dissolução completa. Dispense em um recipiente apropriado e 

esterilize por autoclave, a 115°C por 15 minutos. NÃO SUPERAQUECER. O meio preparado deve ser estocado entre 2 

e 8 °C. A cor do meio é azul. 

 

O meio desidratado deve ser homogêneo, com fluxo livre e coloração azul esverdeado. Se houver alguma mudança 

física, descarte o meio. 

 

Usos 

O Caldo Rappaport Vassiliadis é recomendado pela ISSO 6579 para, após a etapa de pré-enriquecimento, o isolamento 

seletivo de Salmonella spp. 

 

O meio Rappaport foi modificado por Vassiliadis reduzindo a concentração do verde Malaquita e aumentando a 

temperatura de incubação, oferecendo assim uma melhor estabilidade do pH do meio e otimizando a concentração 

de cloreto de magnésio, resultando em uma melhora na recuperação de Salmonellae. 

 

A peptona de soja prvê nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o crescimento. Os fosfatos de 

potássio equilibram o baixo pH do meio, combinado com a presença de cloreto de magnésio que aumenta a pressão 

osmótica e o verde Malaquita, responsável por inibir outros organismos. O cloreto de sódio fornece eletrólitos 

essenciais para o equilíbrio e transporte osmótico. 

 

Procedimento para amostragem de alimentos: 

- Transfira 0,1 mL do caldo de pré-enriquecimento (25 g de amostra em 225 mL de água peptonada tamponada, 

incubado a 37 ± 1°C por 18 ± 2 horas) para 10 mL do Caldo Rappaport Vassiliadis. 

- Incube por 24 ± 3 horas a 41,5 ± 1°C. 

- Subcultive para um meio ágar seletivo, por exemplo: Ágar XLD ou Ágar Salmonella Cromogênico, ou qualquer outro 

meio de escolha e incube a 35 ± 2°C por 18 – 24 horas. 

- Confirme em placas adequadas e verifique as características bioquímicas e sorológicas das colônias suspeitas. 

 

Fórmula em g/1110 mL 

Cloreto de magnésio 
(anidro)* 

18,73 

Cloreto de sódio  8,0 

Peptona de soja 5,0 

Fosfato dipotássico 1,4 

Fosfato monopotássico 0,2 

Verde Malaquita 0,04 

pH Final 5,2 ± 0,2 a 25°C 
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Procedimento para amostragem de água: 

- Transfira 0,1 mL do caldo de pré-enriquecimento (água peptonada tamponada, incubada a 36 ± 2°C por 18 ± 2 horas) 

para 10 mL do Caldo Rappaport Vassiliadis. 

- Incube por 24 ± 3 horas a 41,5 ± 1°C. 

- Subcultive para um meio ágar seletivo, por exemplo: Ágar XLD ou Ágar Salmonella Cromogênico, ou qualquer outro 

meio de escolha e incube a 35 ± 2°C por 18 – 24 horas. 

- Confirme em placas adequadas e verifique as características bioquímicas e sorológicas das colônias suspeitas. 

 

Teste Microbiológico 

Os resultados abaixo foram obtidos do desempenho do meio frente a tipo de culturas após incubação a uma 

temperatura de 41,5 ± 1°C e observadas após 24 ± 3 horas. 

 

Microorganismo Concentração 
média 

Crescimento 

Escherichia coli ATCC 25922 99% < 5% 

Salmonella tyohimurium 
ATCC 14028 

1% > 95% 

 

De acordo com a ISO 11133: 72h / 30°C (Produtividade e Seletividade) 

Microorganismo 
Inóculo 

(UFC/mL) 
Produtividade 
Quantitativa 

Seletividade 
Quantitativa 

Reação Característica 

Salmonella typhimurium ATCC 14028 + 
Escherichia coli ATCC 8739 + 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

≤ 100 
≥ 103 

≥ 103 

>  10 colônias 
no XLD ou 
outro meio 

 

Colônias com centro preto e uma 
zona transparente de coloração 
avermelhada devido a mudança 

de coloração do meio 

Eschericia coli ATCC 8739 104 / 106  

Inibição 
parcial ≤ 100 
colônias no 

TSA 

 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 104 / 106  
< 10 

colônias no 
TSA 

 

 

 

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 

 

http://www.kasvi.com.br/

