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RESUMO 
 

As latas de bebidas servem como veículo de transmissão de microrganismos 
patogênicos, sendo assim, objetivou-se com este estudo avaliar a presença/ausência de microrganismos como Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli  na superfície de latas de bebidas comercializadas diretamente 
ao consumidor. Os microrganismos que são encontrados nas latas de 
refrigerantes podem estar relacionados com todo o processo desde a fase 
inicial do produto, ate a fase final que engloba embalagem e condições de 
armazenamento, ate que as mesmas sejam consumidas. Conclui-se que as 
latas de bebidas se encontram altamente contaminadas e que os 
microrganismos encontrados podem ser relacionados a diversas 
contaminações, o que pode levar a uma doença. Desta forma, é importante 
ressaltar a higienização das latas antes do consumo dos líquidos, 
principalmente se for usar a lata diretamente para ingerir a bebida. 

 
 

Palavras-Chave: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Latas de Bebidas. 
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ABSTRACT 
 

Beverage cans serve as a vehicle for the transmission of pathogenic 
microorganisms. Therefore, the objective of this study was to evaluate the presence / absence of microorganisms such as Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli on the surface of beverage cans marketed directly to the 
consumer.The microorganisms that are found in the soft drink cans can be 
related to the entire process from the initial phase of the product to the final 
stage that encompasses packaging and storage conditions until they are 
consumed.It is concluded that beverage cans are highly contaminated and that 
the microorganisms found may be related to various contaminations, which can 
lead to disease. In this way, it is important to emphasize the hygiene of the cans 
before the consumption of liquids, especially if they use the can directly to 
ingest the beverage. 

 
 

Key words:Escherichia coli,Staphylococcus aureus, Cans of Beverage 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Quando se fala em contaminação por microrganismos ao ingerir bebidas 
vendidas em latas de alumínio, uma elevada discussão e levantada sobre o 
assunto. A necessidade de assepsia das latas sempre foi alertada, porém não 
são realizadas antes de ingerir o liquido seja em qualquer ambiente de 
consumo, mesmo que elas saiam limpas das fabricas essas latas são 
acondicionas em vários ambientes e diferentes temperaturas antes de chegar 
para o consumidor, seja no transporte, armazenamento, é nessas fazes que as 
latas fiquem mais vulneráveis a contaminações (PRADO, 2011). 

Os microrganismos encontrados nas latas de bebidas podem estar 
relacionados com o seu manuseio e formas de produção nas operações de 
processamento da bebida (MACHADO, 2009). De Acordo com SOARES (2007) 
Na atualidade doenças de origens alimentares vem preocupando os 
pesquisadores por estarem aumentando com o passar dos dias, a avaliação da 
carga microbiana em bebidas é importante e está relacionada com o potencial 
em gerar infecções no organismo.  

ANDREOTTI et al.(2003) fazem a seguinte observação: As latas de 
bebidas comercializadas e um produto que deve ter um controle muito rigoroso, 
pois pode ser prejudicial à saúde podendo trazer até a morte ao ser humano, já 
que ela e uma das portas de entrada para o organismo (SOTO, 2009).     

Informa Silva Júnior (2002), que na parte da produção da matéria prima 
que geralmente se inicia as principais contaminações dos alimentos ou 
bebidas. 

 A presença de microrganismos nas regiões onde o consumidor leva a 
superfície da lata direto na boca pode ser o suficiente para desenvolver uma 
gastroenterite, sendo uma doença de grande importância se tratando de uma 
inflamação no estômago que pode ser causada por vírus ou bactérias, ao 
ingerir bebidas ou alimentos contaminados (CUNHA, 2006). 

De acordo com PINTO (1999) A crescente utilização de alimentos 
industrializados e a variação de hábitos, como o consumo de refeições fora de 
casa, beneficiam a dispersão dos micro-organismos e a manifestação de 
patógenos oportunistas. Isto quer dizer que, consumir bebidas diretamente em 
seu recipiente expõe o consumidor a uma das doenças mais alarmantes em 
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saúde pública que são as doenças de origem alimentares, possivelmente 
causadas por bactérias do tipo Staphylococcus aureus, Escherichia coli dentre 
outras espécies. 

O Staphylococcus aureus é uma bactéria residente da pele e mucosas e 
apresenta várias propriedades que podem prover com sua habilidade em 
causar doenças, como a produção de um polissacarídeo (cápsula) que protege 
o micro-organismo da quimiotaxia e fagocitose por células polimorfas nucleares 
e provoca a aderência às células do hospedeiro e aos dispositivos protéticos 
(JOHN; BARG, 1997). 

Levando em consideração a Escherichia coli é um grupo de bactérias 
que habitam normalmente no intestino humano e de uns animais, no entanto, 
nem todas são inofensivas. Certos tipos são prejudiciais e causa uma 
gastroenterite que tem como principal sintoma uma intensa diarreia com muco, 
parecida ao catarro ou sangue, ou uma infecção urinária. São quatro os tipos 
de Escherichia coli que originam infecções intestinais é enterotoxigênica, 
enteroinvasiva, enteropatogênica e enterohemorrágica (GARCIA et al., 2008). 
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2. OBJETIVO 
2.2. OBJETIVO GERAL 

 
Relacionar a presença de Staphylococcus aureus e Escherichia coli em latas 
de bebidas, através de uma revisão de literatura. 

 
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar a presença/ausência de Staphylococcus aureus em latas de 

bebidas através de uma revisão de literatura.  
 Identificar a presença/ausência de Escherichia coli em latas de bebidas 

através de uma revisão de literatura.  
 Relacionar as problemáticas relacionadas à presença/ausência de 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli em latas de bebidas através 
de uma revisão de literatura.  

 Descrever os mecanismos de higiene necessários para se evitar a 
presença de Staphylococcus aureus e Escherichia coli em latas de 
bebidas. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. TIPO DE ESTUDO 
 

Revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo a partir de Dissertações, 
Teses e Artigos Científicos publicados nas bases de dados analisadas. 

 
3.2. BASES DE DADOS 

 
As buscas serão realizadas nas seguintes bases de dados: 
 Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); 
 Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS); 
 Scientific Electronic Library Online (SCIELO). 

 
3.3. LIMITE DE TEMPO 
 

Não houve limite de tempo diante do processo de busca de periódicos 
nacionais e internacionais. Para a obtenção do acervo bibliográfico utilizou-se 
os seguintes descritores: “Staphylococcus aureus”, “Escherichia coli”, 
“Higienização de latas de bebidas”, 

 
3.4. IDIOMAS 

 
Serão selecionados artigos escritos em Inglês, Português e Espanhol. 

 
3.5. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

 
Foram incluídos no presente estudo trabalhos publicados na íntegra que 

possuíssem relação direta ou indireta com o tema levantado neste. Aqueles 
que não se enquadravam em tal perspectiva não foram utilizados. 
3.6. COLETA DE DADOS 

 
 Leitura exploratória de todo material selecionado (leitura rápida, 

objetiva para avaliar a relevância do trabalho em relação ao 
tema); 
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 Leitura seletiva (segunda leitura do material); 
 Registro das informações extraídas a partir da leitura dos Artigos 

científicos, Dissertações e das Teses.  
 

3.7. ANÁLISE E INTERPRETAÇÕES DOS RESULTADOS  
 

Realizou-se uma leitura analítica com o objetivo de organizar as informações 
contidas nos estudos selecionados e identificar tópicos propostos nos objetivos 
desta revisão. 

 
3.8. ASPECTOS ÉTICOS  

 
Por se tratar de pesquisa com material de livre acesso em bases de dados, 

não houve necessidade de solicitação de parecer em Comitê de Ética em 
Pesquisa ou dos autores dos estudos. 
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4. JUSTIFICATIVA 
 

Este trabalho de pesquisa é de ampla importância e tem por fundamental 
razão mostrar aos consumidores de latas de bebidas, os graus de 
contaminação que as latas sujeitam o consumidor, que podem trazer danos 
para a saúde como doenças de intoxicação alimentar, decorrentes das latas 
contaminadas, por ausência de limpeza adequada ou armazenamentos 
incorretos das latas (Pascoal; Silveira, 2007). 

Os estudos descritos possuem a característica de colaborarem para a 
interpretação de condições de saúde, no cruzamento interdisciplinar de 
informações que dá a compreensão do tempo, do lugar e/ou características, 
com procura fundante nas questões relativas a onde, quando e quem; foram, 
são e/ou serão os abarcados nas questões por hora estudadas (LIMA-COSTA; 
BARRETO, 2003). 

Por isso, é válido ressaltar que relacionar a incidência das seguintes 
espécies bacterianas Staphylococcus aureus e Escherichia coli em latas de 
bebidas, através de uma revisão de literatura, é identificar a importância que os 
processos de higienização das latas desde o processo de fabricação até o de 
comercialização possuem, evitando assim a contaminação por tais agentes que 
possuem relativa e considerável capacidade de provocação de patologias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

5.1 A HIGIENIZAÇÃO NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 
 

A contaminação microbiológica de alimentos tem sido alvo de constantes 
mudanças nos métodos de controle higiênico-sanitário na produção de 
alimentos. Há muitos anos, os profissionais da área de alimentos vêm se 
preocupando com o estudo das doenças de linhagem alimentar, principalmente 
com os eventos clínicos decorrentes da ingestão de alimentos contaminados 
por microrganismos patogênicos (GERMANO; GERMANO 2001). 

Para garantir a segurança dos alimentos, são indispensáveis a 
conservação e a higiene das instalações e dos equipamentos, a atuação de 
responsáveis técnicos pelos estabelecimentos, pela origem e qualidade da 
matéria-prima assim como o grau de conhecimento e preparo dos 
manipuladores (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2009).  

Segundo a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (1989), o 
responsável pela manipulação pode ser uma da via de contaminação dos 
alimentos produzidos em larga escala e desempenha papel importante na 
segurança e preservação da higiene dos alimentos durante toda a cadeia 
produtiva, desde o recebimento, armazenamento, preparação até a distribuição 
ao comercio.  

Para manter a qualidade dos alimentos, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) regulamentou por meio da RDC nº 275 de 2002, 
um conjunto de normas que têm o objetivo de garantir as boas práticas de 
fabricação em estabelecimentos que produzem, industrializam e comercializam 
alimentos e bebidas. O campo de aplicação das regras deve envolver os 
estabelecimentos e/ou comerciantes no que diz respeito às instalações, manejo 
dos resíduos, manipulação dos alimentos/bebidas e armazenamento (BRASIL, 
2002). 
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5.1.2 LATAS DE BEBIDAS: HIGIENIZAÇÃO NA PRODUÇÃO E PÓS 
PRODUÇÃO. 
 

O alumínio é muito utilizado na fabricação das latas de bebidas por ser 
material imune a autoclavagem e por ter característica termoestável, podendo 
ser submetido a diferentes temperaturas, sem danificar a composição que 
contem dentro das latas. (TORTORA; FUNKE; CASE 2005). 

 

 
Figura 1: Estrutura dalata de alumínio utilizada largamente para a comercialização de 
bebidas. Disponível: http://www.abralatas.org.br/#containerLata. Acessado em: 
01/12/2018.   

Os microrganismos que são encontrados nas latas de refrigerantes 
podem estar relacionados com manuseio do produto, ou com as operações de 
processamento, embalagem e condições de armazenamento, (TORTORA; 
FUNKE; CASE 2005). 

Uma manipulação imperfeita junto com o descuido em relação às 
normas higiênicas favorece a contaminação por micro-organismos patogênicos, 
que por sua vez, podem se multiplicar em números suficientes para causar 
doenças ao consumidor (PINHEIRO; WADA; PEREIRA, 2010). 
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Processos de limpeza usualmente aplicados às latas de bebida, como 
limpeza com guardanapo de papel, lavagem com água corrente e lavagem com 
água/sabão não apresentam a eficiência pretendida, por isso é importante 
destacar que os micro-organismos estão intensamente associados com a 
disponibilidade, a abundância da qualidade do alimento para o consumo 
humano; os alimentos são facilmente contaminados por micro-organismos, 
durante todo processo desde a manipulação a outros processos que envolva o 
alimento. (PASCOAL et al., 2007). 

 
5.1.3 A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE A DOENÇAS 
 

As doenças de origem alimentar, especialmente causadas por bactérias, 
fungos ou suas toxinas, são reconhecidas como um problema de saúde pública 
de grande abrangência no mundo provocando morbidade e mortalidade na 
população, danos à economia, assim como a confiança do consumidor nos 
estabelecimentos comerciais de alimentos envolvidos nestes casos de 
contaminação alimentar (FORSYTHE, 2002). 

As doenças provocadas pelo Staphylococcusaureus podem ser 
decorrentes da invasão direta dos tecidos, de bacteremia primária ou 
exclusivamente devido às toxinas que este patógenos produz (ANDRIOLO, 
2005). 

Essas infecções podem se localizar em um ou em múltiplos sítios 
anatômicos e, de acordo com a localização e outras características, recebem 
diferentes designações tais como: foliculite (infecção do folículo piloso); sico 
(bicho do pé); carbúnculo ou antraz (furúnculos localizados na região cervical 
posterior); hordéolo (terçol) e hidradenite (inflamação das glândulas 
sudoríparas), por exemplo, (BRAUNWALD et al., 2002). 

Geralmente, os alimentos que estão contaminados não somente 
intoxicam o ser humano, como pode causam infecções graves e prejudiciais à 
saúde, que se não controladas corretamente, pode levar o indivíduo à morte. É 
importante, ressaltar que os alimentos são contaminados mediante contato 
com utensílios, superfícies e equipamentos que não foram limpos de formas 
corretas, e que os microrganismos patogênicos podem estar presentes em 
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partículas de alimentos ou em água sobre os utensílios lavados de forma 
incorreta facilitando a instalação dos micro-organismos e posteriormente o seu 
desenvolvimento (NOGUEIRA; 2010). 

De acordo com WELKER (2010), as doenças transmitidas por alimentos 
compõem um dos problemas de saúde públicas mais freqüentes do mundo; 
são ocasionadas por agentes etiológicos, especialmente os microrganismos, 
que possuem a capacidade de penetração no organismo humano através da 
ingestão de água ou alimentos contaminados. 

As principais doenças de origem microbiana, transmitidas por alimentos, 
possuem um curto período de incubação, quadro clínico gastrointestinal 
manifestado por diarréia, náuseas, vômito e dor abdominal, acompanhado ou 
não de febre (MATA; BARCELOS; MARTINS; 2010). 

As doenças possuem uma curta duração, havendo recuperação rápida 
dos pacientes que estiverem com o nível de imunidade alta, No entanto, em 
indivíduos muito jovens (crianças), idosos e debilitados estas doenças podem 
originar algumas complicações graves, conduzindo até mesmo a morte caso 
não detectadas no seu inicio do desenvolvimento (MATA; BARCELOS; 
MARTINS; 2010). 

Segue abaixo o processo de higienização das latas para reduzir o 
numero de carga microbiana. A) Lata e material de limpeza. B) Lavagem com 
água corrente. C) Adição de Detergente neutro. D) Ação mecânica com 
esponja. E) Retirada do detergente. F) Remoção do excesso de água e a lata 
esta livre de micro-organismos e pronta para consumo (PEREIRA, 2016).  
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Figura 2: Esquema de higienização das latas de bebidas. Disponível: PEREIRA, 
2016. 
5.2 PRINCIPAIS MICRO-ORGANISMOS ENCONTRADOS EM PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 
 

Entre os principais patógenos que se manifestam em maior prevalência 
junto a uma contaminação de alimentos, encontram-se as bactérias, estas que 
podem contaminar recipientes e alimentos, por estarem presentes em grandes 
quantidades no ambiente de manipulação de alimentos, entre estes se destaca: 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcussp, e 
Pseudomonasaeruginosa. Sua incidência é devido a sua alta capacidade de 
disseminação e multiplicação em diferentes tipos de matéria orgânica 
(RISTOW et al, 2007). 

Em materiais inertes, alguns microrganismos podem permanecer viáveis 
até que encontrem o substrato ideal para sua reprodução, entre eles: 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus sp, Pseudomonas 
aeruginosa e fungos, podendo serem veiculados por materiais inertes, como 
equipamentos, utensílios e outros que entram em contato com alimentos em 
suas fases de processamento (BALBANI; BUTUGAN, 2007). 

As latas de refrigerantes apresentam um alto índice de contaminação em 
sua superfície, principalmente, quando são vendidas em bares, supermercados 
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e por ambulantes. Nessas embalagens, aparece com freqüência elevadíssima, 
a bactéria Salmonella sp.,que pode causar infecção generalizada no ser 
humano, levando-o à morte caso não seja tratado rapidamente (SOTO; 2009). 
5.2.1 Staphylococcus aureus 
 

O Staphylococcus aureus é uma bactéria esférica, do grupo dos cocos 
gram-positivos, freqüentemente encontrada na pele e nas fossas nasais de 
pessoas saudáveis. No entanto pode provocar doenças, que vão desde uma 
simples infecção (espinhas, furúnculos e celulites) até mesmo infecções graves 
como: pneumonia, meningite, síndrome do choque tóxico (CARVALHOet al., 
2005). 

Os Staphylococcus aureus são cocos Gram ecatalase-positivos, com 
aproximadamente 0,5 a 1,5 µm de diâmetro, imóveis, não-esporulados e na 
maioria das vezes não-encapsulados. Esse tipo de bactéria pode apresentar-se 
em diferentes formas, que vão desde isolados, aos pares, em cadeias curtas, 
ou agrupados irregularmente (semelhante a um cacho de uvas), devido à sua 
divisão celular, que ocorre em três planos perpendiculares (CASSETTARI; 
STRABELLI; MEDEIROS; 2005). 

O Staphylococcus aureus foi descrito pela primeira vez em 1880, em pus 
de abscessos cirúrgicos, pelo cirurgião escocês Alexandre Ogston e 
atualmente é um dos micro-organismos mais comuns nas infecções piogênicas 
em todo o mundo. (TRABULSI; ALTHERTHUM, 2005). 

Uma característica importante do Staphylococcus aureus é a sua 
habilidade de aquisição de mecanismos de resistência aos antibióticos. O uso 
de antimicrobianos de forma indiscriminada, além de colaborar vastamente 
para a manutenção e o acréscimo da opção de bactérias resistentes, constitui 
um sério problema de saúde pública (SANTOS et al., 2007). 

A distribuição de Staphylococcus aureus é muito vasta, visto que essa 
bactéria é significativamente capaz de combater à dessecação e ao frio, 
podendo permanecer viável por largos períodos em partículas como de poeira. 
Esses micro-organismos podem ser descobertos no ambiente de circulação do 
ser humano, sendo o homem seu principal reservatório, além de estar presente 
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em diversas partes do corpo, como nas fossas nasais, garganta, intestinos e 
pele. (BANNERMAN, 2003). 

A resistência da bactéria Staphylococcus aureus aos antibióticos tem 
sido desenvolvida através de mutações em seus genes ou pela aquisição de 
genes de resistência de outras bactérias da mesma espécie ou até de outros 
tipos de bactérias (TAVARES; 2002). 

 

 
 
Figura 3: Características do Staphylococcus aureus. A: Colônia de crescimento em 
meio de ágar-sangue; B: visão macroscópica de colônia de Staphylococcus aureus; C: 
Staphylococcus aureus corado pelo método de gram; D: colônia de Staphylococcus aureus em microscopia eletrônica de 10. Disponível: RODRIGUES et al., 2015.  
 

5.2.2Escherichia coli 
 

Escherichia coli é uma bactéria pertencente à família 
Enterobacteriaceae, bacilo gram negativo, não esporulado, capaz de fermentar 
glicose com produção de ácido e gás. Embora ela seja uma bactéria anaeróbia 
facultativa predominante na mucosa intestinal dos mamíferos saudáveis, 
coexistindo sem trazer danos ao hospedeiro (NATARO; KAPER, 1998). 
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Escherichia coli é uma bactéria conhecida por sua grande diversidade 
patogênica, as cepas responsáveis, por causar infecção intestinal, estão 
divididas em cinco categorias, sendo que cada uma possui um diferente 
mecanismo de ação, sendo elas Escherichia coli enteropatogênica, 
enterohemorrágica enteroagregativa, enterotoxigênica e enteroinvasora 
(MARTINEZ; TRABULSI, 2008).  

Escherichia coli é produtora da toxina shiga a qual está relacionada a um 
vasto espectro de doenças humanas, que envolvente desde diarréias leves a 
uma colite hemorrágica e vai até a síndrome hemolítica urêmica, cuja possível 
sequela mais grave é a falência renal e a púrpura trombocitopênica trombótica 
em seres humanos (GRIFFIN; TAUXE, 1993). 

 

 
 
Figura 4: Cultura de Escherichia coli. Disponível: HTTPS://medlineplus.gov/ ecoliinfections.html. Acessado em: 01/12/2018.  
 

A presença de água nas fezes, e um sintoma característico da ação das 
enterotoxinas, essas enterotoxinas provocam alterações nas concentrações 
intracelulares de nucleotídeos levando à alteração do equilíbrio hidrossalino 
que resulta na secreção de eletrólitos e na redução de absorção de água no 
intestino. (STTELA, 2009). 
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Doenças de origem alimentar ocasionadas pela ingestão de alimentos 
contaminados por agentes microbianos, toxinas, compostos químico ou físicos, 
representam substancial risco a sociedade, as enfermidades de linhagem 
alimentar, não causam somente transtornos à saúde e bem-estar dos 
indivíduos afetados, também se unem a graves conseqüências econômicas 
para a sociedade (SCHAFFIN et al., 2012). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo constatou que à literatura científica demonstra que sobre a 
superfície de latas de bebidas há a presença de Staphylococcus 
aureus e Escherichia coli e que a contaminação pode se der principalmente 
nas etapas de transporte e comercialização das bebidas. 

Portanto, há a necessidade de se observar bem os métodos de limpeza 
das latas de bebidas, seu acondicionamento e por fim sua comercialização, 
para que tais etapas não sirvam de potenciais contaminantes, levando assim 
riscos para os consumidores. 

Sendo assim, percebe-se a necessidade de incentivo de campanhas que 
levem informação, não apenas sobre a contaminação por tais agentes 
bacteriana estudados neste, mas também sobre outros agentes infecciosos, 
portanto a educação sanitária se faz uma via eficiente perante a contaminação 
de latas de bebidas por Staphylococcus aureus e Escherichia coli. 
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