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Resumo

A água de coco tem sido comercializada in natura nos últimos anos por 

ambulantes que utilizam carros adaptados para seu armazenamento. Essa prática acaba 

aumentando os riscos de contaminação por microrganismos, uma vez que a higienização 

dos carros e utensílios quase nunca é feita corretamente. A presente pesquisa visou estudar 

a qualidade microbiológica e o perfil de resistência aos antibióticos das bactérias isoladas 

de águas de coco comercializadas por ambulantes no município de Itabuna, Bahia. As 

amostras foram analisadas para contagem total de Aeróbios Mesófilos, Contagem Total de 

Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Salmonella, Coliformes Totais e Termotolerantes 

incluindo E. coli. Também foram analisados a superfície dos carrinhos, os utensílios utilizados 

para a perfuração do coco e as mãos dos vendedores. Durante a coleta, foi aplicado um 

questionário sobre noções de boas práticas de fabricação, higiene pessoal e segurança 

alimentar. Os carrinhos e 38,8% das amostras de água apresentaram contagens significativas 

para Enterobacteriaceae. Para coliformes termotolerantes estavam acima do estabelecido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 22,2% das amostras de água; para aeróbios 

mesófilos foi encontrada uma média de 8 x 105 UFC/mL. Não foi detectada a presença de 

Salmonella. Já Escherichia coli foi detectada em uma amostra e Staphylococcus aureus em 

duas. As bactérias isoladas e identificadas da água de coco apresentaram resistência
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a alguns antibióticos, sendo as gram negativas resistentes a pelo menos 5 antibióticos de 

classes diferentes. Dos entrevistados, 72,2% não sabiam o que é segurança alimentar e 61,1% 

desconheciam o que são microrganismos e os riscos que podem causar à saúde humana. 

Apesar de 88,9% informarem que conheciam as Boas Práticas de Fabricação (BPFs) e 

Higiene, manipulavam concomitantemente o dinheiro e a água de coco. Concluiu-se que os 

manipuladores ambulantes de água de coco da cidade não possuem capacitação quanto as 

BPF, o que contribuiu para a contaminação das amostras. As bactérias isoladas mostraram um 

perfil de resistência a vários antibióticos.

Palavras-Chave: Água de coco. Ambulantes. Qualidade microbiológica.

ANTIBIOTIC- RESISTANT BACTERIA IN COCONUT WATER SAMPLESSOLD 

AT ITABUNA, BAHIA

Abstract

Coconut water has been commercialized in a natural way by street vendors in 

vehicles adapted for its storage. This fact increases the risk of microbiological contamination 

since hygiene of vehicles and tools is rarely carried out in a proper way. The aim of this 

work was to study the microbiological quality and the antibiotic resistance profile of bacteria 

isolated from coconut sold by street vendors in Itabuna, Bahia. The samples of mesophilic 

aerobic bacteria, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Salmonella, and thermotolerant 

coliforms, including E. coli were counted through enumeration. The surfaces of the vehicles 

were also analyzed, as well as tools used to open coconuts and the hands of the street 

vendors. During sampling, a survey was carried out about notions of Good Manufacture 

Practices (GMP), personal hygiene and food safety. Vehicles and the 38.8% of the samples 

presented significant numbers of Enterobacteriaceae. For thermotolerant coliforms, counts 

were higher than that established by the National Agency for Sanitary Surveillance (ANVISA), 

22.2% of the water samples and for mesophilic aerobic bacteria a mean of 8 x 105 UFC/mL 

was found. No Salmonella was detected. Escherichia coli was found in one sample whereas 

Staphylococcus aureus in two. Microorganisms isolated presented resistance to several 

antibiotics, being Gram negative isolates resistant to at least 5 antibiotics of different class. 

From the vendors interviewed, 72.2% of them did not know what food safety was and 61.1% 

did not know what microorganisms are and the risks for human health. Although 88.9% knew 

about Good Manufacture Practices (GMP) and hygiene, they manipulated money and coconut 
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water simultaneously. We conclude that street vendors of coconut water do not have training 

related to GMP, which contributes to the contamination of the samples. Isolated bacteria 

displayed a diversified profile of resistance to antibiotics.

Key words: Hawkers. Microbiological quality. Bacterial resistance. Coconut.

BACTERIAS RESISTENTES A ANTIMICROBIANOS EN MUESTRAS DE AGUA DE COCO 

COMERCIALIZADA EN ITABUNA, BAHIA

Resumen

El agua de coco ha sido comercializada de forma natural en los últimos años 

por vendedores ambulantes que utilizan vehículos adaptados para su almacenamiento. Esa 

práctica aumenta los riesgos de contaminación por microorganismos, ya que la higiene de 

los vehículos y de los utensilios casi nunca es realizada de forma adecuada. Este estudio 

tuvo como objetivo el estudio de la calidad microbiológica y el perfil de resistencia a los 

antibióticos, de las bacterias aisladas de agua de coco, comercializadas por vendedores 

ambulantes, en el municipio de Itabuna, Bahía. Las muestras fueron analizadas para total de 

Aeróbios Mesófilos. Recuento total de Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Salmonella, 

Coliformes Totales y Termotolerantes incluyendo E. coli. Se analizaron también las superficies 

de los vehículos, los utensilios utilizados para la perforación de los cocos y las manos de los 

vendedores. Durante la recolecta, se aplicó un cuestionario sobre las nociones de buenas 

prácticas de fabricación, higiene personal y seguridad alimentaria. Los vehículos, y el 

38,8% de las muestras de agua, presentaron recuentos significativos de Enterobacteriaceae. 

Con respecto a los coliformes termotolerantes, los recuentos estuvieron por encima de lo 

establecido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), 22,2% de las muestras 

de agua; para aerobios mesófilos se encontró un promedio de 8 x 105 UFC/mL. No se 

detectó la presencia de Salmonella. Ya la Escherichia coli fue detectada en una muestra y 

Staphylococcus aureus, en dos. Los microorganismos aislados e identificados del agua de coco, 

presentaron resistencia a diversos antimicrobianos, siendo los Gram negativos resistentes, al 

menos, a 5 antibióticos de diferentes clases. De los entrevistados, el 72,2% no sabía lo que es 

la seguridad alimentaria y el 61,1% desconocían lo que son los microorganismos y los riesgos 

que presentan para la salud humana. A pesar de que el 88,9% conocía las Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) e Higiene, manipulaban simultaneamente el dinero y el agua de 

coco. Se concluye que los vendedores ambulantes de agua de coco de la ciudad no poseen 
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capacitación en relación a las BPM, lo que contribuye para la contaminación de las muestras. 

Las bacterias aisladas mostraron un perfil de resistencia a varios antibióticos.

Palabras-Clave: Agua de coco. Vendedores ambulantes. Calidad microbiológica.

INTRODUÇÃO

A água de coco, um isotônico natural existente na cavidade da semente do coco 

(Cocus nucifera), é rica em nutrientes e de grande importância na germinação da semente 

e sobrevivência da plântula. Corresponde a 25% do peso do fruto e sua composição básica 

apresenta 93% de água, 5% de açúcares, além de proteínas, vitaminas e sais minerais. Por 

ser uma bebida leve, refrescante, de sabor agradável e pouco calórica é um atrativo para 

os consumidores que têm uma tendência por sabores exóticos, naturais e relacionados 

à saúde.1,2 Seu consumo vem crescendo nos últimos tempos, especialmente em regiões 

litorâneas do Brasil, devido às suas propriedades de reposição de eletrólitos perdidos após 

uma desidratação ou desgaste físico.3,4

Em razão da facilidade de manipulação e do baixo custo, houve um aumento 

significativo da comercialização da água de coco in natura por ambulantes. Embora estéril, 

enquanto no seu invólucro natural, a água de coco, por possuir uma composição rica em 

nutrientes e de fácil assimilação, propicia um rápido crescimento microbiano após a abertura do 

fruto caso este tenha contato com o ambiente e equipamentos contaminados durante a extração.5

Em linhas gerais, um ser humano sadio carrega consigo milhões de microrganismos 

por centímetro cúbico corporal e as mãos constituem um importante foco de contaminação, 

podendo veicular bactérias que podem causar alterações químicas prejudiciais (deterioração) 

ou ainda representar um perigo à saúde, causando toxinfecções alimentares.6,7 A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) alerta que cerca de 1,8 milhão de pessoas morrem no mundo por ano 

exclusivamente por causa da ingestão de bebidas e alimentos contaminados.8 

O manipulador de alimentos merece atenção especial, pois, ao executar sua 

higiene pessoal e as Boas Práticas de Fabricação (BPF) erroneamente, torna-se uma fonte 

de contaminação em potencial para os alimentos. As BPF são normas básicas utilizadas para 

dinamizar a produção de alimentos seguros e de qualidade, com o intuito de controlar a 

água, as contaminações cruzadas, as pragas, a higiene e o comportamento do manipulador, a 

higienização das superfícies e dos utensílios, entre outros requisitos.9 

A análise microbiológica de um produto pode ser conduzida para investigar 

a presença ou a ausência de determinados microrganismos, identificar e quantificar as 
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espécies presentes, sendo uma prática padrão para garantir a qualidade do alimento 

e, consequentemente, a segurança do consumidor. Alguns grupos ou espécies de 

microrganismos, quando presentes em um alimento, podem oferecer informações 

sobre a presença de patógenos e as condições higiênicas durante o processamento ou 

armazenamento. Entre esses microrganismos estão bactérias do gênero Salmonella, Escherichia 

e Staphylococcus que desempenham relevante papel nas infecções gastrointestinais e 

em outras infecções, além de poderem exibir múltipla resistência para vários tipos de 

antimicrobianos, constituindo um sério problema de Saúde Pública.7,10

Outro problema para a saúde pública é a resistência dos microrganismos às 

drogas antimicrobianas. Medidas de controle se fazem necessárias para reduzir ao máximo a 

pressão dos antimicrobianos no ambiente, tais como redução do uso em hospitais, realização 

de antibiogramas, campanhas de conscientização sobre o perigo da automedicação, 

além da pesquisa na busca de novos agentes antimicrobianos.11 Hoje, todos os isolados de 

enterobactérias com sensibilidade reduzida a carbapenêmicos associada à redução de 

sensibilidade a cefalosporinas de terceira geração (ceftazidima ou cefotaxima) merecem 

atenção quanto à produção de carbapenemases.12 Neste sentido, em 2010, após o surto 

da bactéria KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) no Distrito Federal e em outras 

regiões do Brasil, o ministro da Saúde anunciou algumas medidas para controlar a venda 

indiscriminada de antibióticos no país, de forma que, agora, os antibióticos só podem ser 

vendidos em farmácias e drogarias com a apresentação de receita médica. 

A presente pesquisa visou estudar a qualidade microbiológica e o perfil de 

resistência aos antibióticos das bactérias isoladas de águas de coco comercializadas por 

ambulantes no município de Itabuna, Bahia.

MATERIAIS E MÉTODOS

No ano de 2008, as amostras de água de coco (aproximadamente 250 mL) 

foram coletadas em 18 pontos no centro da cidade, acondicionadas em frascos estéreis 

e transportadas em isopor com gelo reciclável para o Laboratório de Microbiologia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Para as amostras controle, três cocos foram 

adquiridos aleatoriamente de três ambulantes diferentes e antes do início dos procedimentos 

analíticos foram higienizados em água corrente e submersos em uma solução aquosa 

contendo 50 ppm de cloro residual total por 15 minutos.

Com o auxílio de swabs previamente esterilizados e umedecidos em solução 

salina estéril (NaCl 0,85%), também foram coletadas amostras dos utensílios utilizados no 
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corte ou perfuração da casca do coco (A), da superfície dos carrinhos ou suportes onde os 

cocos são colocados para a extração da água (B) e das mãos dos vendedores ambulantes (C). 

Após a coleta, os swabs foram submergidos em tubos contendo solução salina peptonada 

0,1% e acondicionados sob refrigeração até a realização das análises no laboratório.

Durante a coleta foram aplicados questionários aos ambulantes sobre noções de 

BPF, higiene pessoal e segurança dos alimentos, tendo como base as recomendações da RDC 

n.o 218, de 29 de julho de 2005,13 que dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos 

higiênico-sanitários para manipulação de alimentos e bebidas preparados com vegetais. 

As amostras de água de coco foram analisadas para contagem total de aeróbios 

mesófilos mediante plaqueamento em profundidade (pour plate) em ágar PCA (Plate Count 

Ágar), contagem total de Enterobacteriaceae em ágar VRBD (Violet Red Blue Dextrose) 

Staphylococcus aureus, Coliformes Totais e Termotolerantes, incluindo Escherichia coli, pelo 

método do Número Mais Provável (NMP) e Salmonella. Os swabs dos utensílios, carrinho e 

mãos dos vendedores  foram analisados somente para contagem total de Enterobacteriaceae. 

Todas as análises microbiológicas foram realizadas segundo o Compendium of Methods 

for the Microbiological Examination of Foods da APHA14 e o Manual de Métodos de Análise 

Microbiológica de Alimentos.15 Os resultados para as amostras de água de coco foram 

interpretados segundo a Resolução RDC n.° 12, de 2 de janeiro de 2001, do Ministério da 

Saúde.16  Os microrganismos isolados foram identificados pelo Kit API 20E (bioMérieux). O 

desvio padrão foi calculado para as análises microbiológicas. Algumas das Enterobacteriaceae 

e um dos S. aureus isolados da água de coco foram analisados quanto a resistência aos 

antimicrobianos. O método empregado para realizar os antibiogramas baseou-se no Clinical 

Laboratory Standards Institut (CLSI,  formely NCCLS)17 e os antibióticos utilizados para as 

gram-negativas foram: Ciprofloxacina – CIP (5µg), Tobramicina – TOB (10µg), Ceftriaxona – 

CRO (30µg), Cefaclor – CFC (30µg), Gentamicina – GEN (10µg), Cefoxitina – CFO (30µg), 

Imipenem – IPM (10µg), Azitromicina – AZI (15µg), Amicacina – AMI (30µg), Ampicilina – 

AMP (10µg), Tetraciclina – TET (30µg), Cefalotina – CFL (30µ) e Cloranfenicol – CLO (30µg). 

Para S. aureus foram: Cefoxitina – CFO (30µg), Imipenem – IPM (10µg), Azitromicina – 

AZI (15µg), Amicacina – AMI (30µg), Ampicilina – AMP (10µg), Tetraciclina – TET (30µg), 

Cefalotina – CFL (30µ), Cloranfenicol – CLO (30µg), Ciprofloxacina – CIP (5µg), Eritromicina 

– ERI (15µg), Penicilina – PEN (10µg), Oxacilina – OXA (1µg), Vancomicina – VAN (30µg), 

Clindamicina – CLI (2µg) e Sulfonamidas – SUL (300µg).

A pesquisa foi apoiada na Resolução CNS n.o 196, de 10 de outubro de 1996,18 

que incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro referenciais básicos da 
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bioética, e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Tecnologia e Ciências 

(FTC), conforme parecer n.º 0351/2008.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias dos resultados da contagem total de Enterobacteriaceae e aeróbios 

mesófilos nas amostras de água de coco e swabs podem ser visualizadas no Gráfico 1. Não 

houve crescimento microbiano nas análises da água de coco controle e a superfície do 

carrinho teve a maior contaminação por Enterobacteriaceae. Portanto, as altas contagens de 

aeróbios mesófilos e enterobactérias nas águas de coco permitem inferir que as principais 

fontes de contaminação foram a superfície dos suportes/carrinhos onde os cocos são 

colocados para a extração da água e os instrumentos utilizados no corte.

Gráfico 1 – Média de aeróbios mesófilos e Enterobacteriaceaepresentes nas amostras 
de instrumentos de corte (SWAB A), superfície dos carrinhos (SWAB B), mãos de 
vendedores (SWAB C) e águas de coco – Itabuna (BA) – 2008
Fonte: Elaboração própria.

Os resultados dos questionários (Tabela 1) demonstraram que 89% dos 

ambulantes realizavam algum tipo de higienização no coco antes de abri-lo. Entretanto, o 

presente trabalho mostrou que 55% das amostras apresentaram altas contagens de coliformes 

totais (460 a >1100 NMP/mL) e 22,2% apresentaram resultados acima do estabelecido para 

coliformes termotolerantes, que é 100 NMP/mL, segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa).16 Não foi detectada a presença de Salmonella em nenhuma amostra, E. coli 

foi detectada em apenas uma e S. aureus em duas (Tabela 2). Para a água de coco, a RDC 

12/200116 possui padrões estabelecidos somente para coliformes termotolerantes e Salmonella.
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Tabela 1 – Percentual de respostas dos questionários aplicados aos vendedores 
ambulantes de água de coco – Itabuna (BA) – 2008 

Questões
Respostas (%)

Sim Não

1. Sabe o que é Segurança Alimentar? 27,8 72,2

2. Sabe o que são microrganismos ou germes e qual o risco causado pela    
    presença deles nos alimentos?

38,9 61,1

3. Sabe o que são boas práticas de fabricação e higiene? 88,9 11,1

4. Faz alguma limpeza no coco antes de abri-lo? 88,9 11,1

5. Já recebeu alguma orientação ou treinamento por parte da Vigilância  
    Sanitária local?

– 100

6. Manipula o dinheiro além de comercializar a água de coco? 100 –

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Sinal convencional utilizado:
         – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

Tabela 2 – Resultados microbiológicos de exames realizados nas águas de coco, por 
amostras – Itabuna (BA) – 2008

Amostras

Resultados microbiológicos

Coliformes
Totais/mL

Coliformes
Termot./mL

 Escherichia
 coli Salmonella

 Staphylococcus
 aureus

(UFC/mL)

1 >1100 75 - - -

2 <3,0 <3,0 - - -

3 23 3,6 - - -

4 23 3,6 - - -

5 1100 43 - - -

6 23 3,6 - - 102

7 >1100 1100 - - -

8 15 <3,0 - - -

9 >1100 240 - - -

10 3,6 <3,0 - - -

11 460 15 - - -

12 460 <3,0 - - -

13 >1100 11 - - -

14 93 <3,0 - - -

15 43 3,6 - - -

16 460 3,6 - - 102

17 >1100 >1100 + - -

18 >1100 1100 - - -

Controle <3,0 <3,0 - - -

Fonte: Elaboração própria.

 - ausência. 
 + presença.
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Valores acima de 105 UFC/mL para aeróbios mesófilos foram verificados em 35% 

das amostras de água de coco vendida por ambulantes no município de Uberlândia (MG).19 

Outras pesquisas, mostram que 100%20 e 66,7%21 das águas de coco vendidas  por ambulantes 

estavam em desacordo com os padrões estabelecidos na RDC 12/2001.16

Apesar de alguns ambulantes realizarem a limpeza e desinfecção dos 

equipamentos antes e após a jornada de trabalho,22 normalmente os utensílios utilizados para 

o corte do coco não recebem higienização adequada e permanecem em contato direto com 

a superfície do carrinho ou com o ambiente, o que potencializa sua contaminação. Isto é 

preocupante porque esses instrumentos entram em contato direto com o interior do coco, 

sendo os principais responsáveis pela contaminação da água. A presença de coliformes totais 

e termotolerantes nas amostras indica condições higiênicas e manipulação dos alimentos de 

maneira inadequada. 

Em Palmas (TO),23 mesmo tendo sido realizada a higienização dos cocos 

por 33% dos ambulantes entrevistados, 11,76% das amostras apresentaram coliformes 

termotolerantes. Em Ipatinga (MG),22 apesar dos 92% dos ambulantes dizerem que realizavam 

a higienização diária do carrinho e do equipamento de refrigeração da água, utilizando, como 

agentes de limpeza e desinfecção, água fervente, sabão e cloro, 100% dos equipamentos 

analisados apresentaram contagens de bactérias aeróbias mesófilas acima de 102 UFC.equip-1 

e 96% das amostras de água de coco apresentaram altas contagens de coliformes totais. Em 

Teixeira de Freitas (BA),24 foi verificado que a limpeza dos carrinhos e serpentinas, realizada 

com água e detergente, geralmente, seguia um esquema estabelecido pelo vendedor 

ambulante, de acordo com sua própria ideia de “necessidade”, o que variava de dois em 

dois dias, uma vez por semana ou uma vez por mês. Assim, 93,8% dos carrinhos investigados 

encontrava-se em desacordo com o exigido pela RDC n.º 21813 que regulamenta os 

procedimentos higiênicos para manipulação de alimentos e bebidas preparados com vegetais. 

Neste estudo, a aplicação de questionário (Tabela 1) demonstrou a falta de 

conhecimento dos ambulantes sobre os riscos que a contaminação dos alimentos traz 

à saúde humana. Embora 89% dos entrevistados tenham afirmado saber o que são as BPF, 

100% admitiram manipular o dinheiro e o alimento ao mesmo tempo, prática realizada 

por ambulantes de outra cidade da Bahia.24 Todos os ambulantes informaram  nunca terem 

recebido orientação técnica por parte da Vigilância Sanitária local, fato também observado 

em Palmas (TO).23 Já na cidade de Ipatinga (MG),22 32% dos ambulantes receberam 

treinamento quanto à manipulação segura dos alimentos, mas isso não impediu que ocorresse 

a contaminação das amostras.
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O manipulador constitui uma fonte de contaminação potencial para os 

alimentos e, por isso, precisa ser constante a vigilância durante sua manipulação, pois 

qualquer descuido poderá ser suficiente para comprometer a qualidade deste alimento. A 

falta de conhecimentos básicos associada à falta de capacitação é um fator potencializador 

para a contaminação microbiana no alimento.

O perfil de resistência aos antibióticos das bactérias isoladas e identificadas 

da água de coco está evidenciado no Quadro 1. Todas as bactérias gram-negativas, exceto 

Enterobacter cloacae que apresentou resistência a 3 antibióticos, mostraram resistência a pelo 

menos 5 antibióticos, sendo que Serratia phymuthica foi resistente a sete de três classes distintas 

(macrolídeo, b-lactâmico e aminoglicosídeo). Normalmente, o mecanismo de resistência aos 

b-lactâmicos (penicilinas e cefalosporinas) mais encontrado em gram negativas, é a presença de 

enzimas que degradam a droga, como as b-lactamases.25 S. aureus foi resistente a somente dois 

antibióticos cujo mecanismo de ação é impedir a síntese proteica. A redução de sensibilidade a 

cefalosporinas de terceira geração (ceftazidima ou cefotaxima) merece atenção devido à produção 

de carbapenemases, pois estas são drogas de escolha para tratamento de infecções causadas por 

gram negativas resistentes a outras drogas.12 As bactérias deste estudo apresentaram resistência 

somente às cefalosporinas de 1ª e 2ª geração. Entretanto, vale ressaltar a importância desses dados, 

primeiro porque as bactérias possuem mecanismos que permitem facilmente a troca de genes de 

resistência e, neste sentido, podem espalhar seus genes ou adquirir outros; segundo, porque os 

isolados são bactérias da comunidade, ou seja, este perfil de resistência deveria ser mais esperado 

em ambientes hospitalares onde existe a pressão seletiva dos antibióticos.

Cepa Resistência aos antibióticos

Staphylococcus aureus AZI ERI

Escherichia coli AZI CFO CFL AMP TOB TET

Serratia phymuthica AZI CFO CFL AMP TOB CFC AMI

Citrobacter freundii AZI CFO CFL AMP CFC

Enterobacter cloacae AZI CFO CFL

AZI = Azitromicina;  ERI = Eritromicina;  CFO = Cefoxitina; CFL = Cefalotina; AMP = Ampicilina; TOB = Tobramicina; 
TET = Tetraciclina; AMI = Amicacina; CFC = Cefaclor.

Quadro 1 – Perfil de resistência aos antibióticos das bactérias isoladas das amostras de 
água de coco, por cepa – Itabuna (BA) – 2008 
Fonte: Elaboração própria.

Os resultados obtidos neste trabalho alertam para a necessidade de constante 

monitoramento do surgimento e propagação de cepas resistentes em alimentos dentro 

da comunidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esses resultados demonstram que os vendedores de água de coco da cidade 

de Itabuna, Bahia, não possuem treinamento adequado para manipular e higienizar 

corretamente o coco, bem como seus equipamentos e utensílios, acarretando na 

contaminação da água do coco, originalmente estéril. 

O percentual de 22% das amostras de água de coco estava irregular com a 

legislação por apresentar coliformes termotolerantes e esta contaminação foi proveniente do 

utensílio usado para furar o coco e do carrinho usado para refrigerar a água. 

Dos cinco microrganismos isolados e identificados da água de coco, um era 

S. aureus e quatro pertencentes à família das enterobactérias. Destas, três apresentaram 

resistência a pelo menos 5 antibióticos de 3 classes distintas. Assim, resistência aos 

antimicrobianos é um problema que não se limita ao ambiente hospitalar e deve ser levado 

em consideração também no que se refere às infecções alimentares, já que as bactérias 

ambientais e veiculadas por alimentos também podem apresentar perfil de resistência a 

diversos antimicrobianos.
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