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Setor: Laboratório de Bacteriologia Agentes: Técnico/Residente/Alunos 

Contagem Bacteriana Total (CBT) de superfície: 

1) Colocar 1 ml da amostra com o auxílio de uma pipeta na superfície do Ágar PCA 

(PLATE COUNT AGAR); 

2) Flambar a alça de Drigalski deixando-a imersa em álcool 70% e colocando-a na 

chama; 

3) Esperar a alça esfriar e espalhar a amostra por toda a superfície da placa; 

4) Incubar por 24 horas à 37ºC; 

5) Contar as colônias em todas as placas contendo de 25-250 colônias. Calcular a 

contagem de bactérias por mililitro de amostra multiplicando a média do número 

de colônias por placa pela diluição recíproca utilizada; 

6) Reportar a contagem como UFC/mL; 

• Fazer o procedimento próximo à chama. 

Contagem Bacteriana Total (CBT) em profundidade: 

1) Colocar 1 ml da amostra com o auxílio de uma pipeta em uma placa limpa;  

2) Aquecer o tubo de PCA (PLATE COUNT AGAR) no micro-ondas com a tampa 

semi-aberta e imerso dentro de um pote de plástico contendo água, observar se 

houve derretimento do meio a cada 30 segundos; 

3) Aguardar o meio esfriar (aproximadamente 42ºC); 

4) Verter o meio dentro da placa; 

5) Homogeneizar as placas com movimentes circulares (dez vezes para lado direito e 

dez para o lado esquerdo); 

6) Deixe as placas resfriarem e solidificarem. 

7) Incubar a 37ºC por 24 horas. 

8) Contar as colônias em todas as placas contendo de 25-250 colônias. Calcular a 

contagem de bactérias por mililitro de amostra multiplicando o número de UFC 

pela respectiva diluição da placa. Obter ao final a média com os valores de todas 

as placas contadas; 

9) Reportar a contagem como UFC/mL; 

10) Elaborado por: Jessica Teles Echeverria 

11) Conferido por: 

12) Aprovado por: Andrei Fabretti em 22/02/2022 

13) Campo Grande, 27 de outubro de 2017 


