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RESUMO 
Os bacteriófagos são vírus que infectam única especificamente bactérias, sendo 
totalmente desprovidos de atividade metabólica. Ao contrário dos agentes 
antibióticos de amplo espectro, que funcionam indiscriminadamente, os 
bacteriófagos visam especificamente apenas certas espécies/cepas de 
bactérias, e é precisamente esta especificidade que torna os bacteriófagos muito 
atrativos para o combate de infecções por bactérias multirresistentes aos 
antibióticos. O trabalho de pesquisa desenvolvido objetivo e o isolamento (a 
partir de fontes ambientais) e caracterização de um novo bacteriófago com amplo 
espectrolítico capaz de infectar Klebsiella pneumoniae. Foram utilizadas fontes 
de esgoto hospitalar na região de Sorocaba(Brasil), para a pesquisa e isolamento 
de bacteriófagos líticos. A caracterização físico-química das partículas 
bacteriofágicas isoladas incluiu análises via verificação de lisebacteriana (em 
cepas de Klebsiella pneumonia e resistentes a antibióticos, provenientes de 
isolados clínicos), varredura espectral UV-Vis para determinação do coeficiente 
de extinção molar das partículas fágicas, DRX, eletroforese SDS-PAGE e MET, 
enquanto a caracterização biológica abrange a avaliação das gama de 
hospedeiros usando culturas bacterianas de Klebsiella pneumoniae tanto 
provenientes de coleção como de 26 isolados clínicos (humanos) assim como 
de outras espécies bacterianas provenientes de coleção, determinação da 
eficiência de plaqueamento (EOP), determinação da curva de crescimento em 
um só ciclo síncrono(OSGC para cálculo do período latente, período de eclipse, 
período de acumulação intracelular e tamanho de explosão, determinação da 
curva de adsorção para cálculo da taxa de adsorção das partículas 
bacteriofágicas em sua célula hospedeira bacteriana, e avaliação da capacidade 
de inativação bacteriana in vitro pelas partículas fágicas utilizando valores 
deMOIde1e1000. As partículas do bacteriófago isolado exibiram um amplo 
espectrolítico contra as cepas multirresistentes da bactéria em estudo. O uso do 
bacteriófago isolado possui vantagens inerentes pelo fato de ser um predador 
bacteriano natural, específico e estritamente lítico, que reconhece rápida e 
especificamente seu hospedeiro bacteriano, o que leva a um resultado cada vez 
mais difícil de obter como antibióticos químicos atuais. 
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ABSTRACT 
Bacteriophages are viruses that solelyandspecificallyinfect 
bacteriaandarecompletelydevoid ofmetabolic activity. Unlikebroad-
spectrumantimicrobial agents,which workindiscriminately, bacteriophages 
specificallytarget only certain species /strains ofbacteria, andit is precisely this 
specificitythat makes bacteriophages very attractivefor combatinginfections 
bymulti-drugresistant bacteria.Intheresearcheffort entertainedherein, 
theisolation(fromenvironmental sources) andcharacterizationofanovel 
bacteriophagewithbroadlytic spectrumcapableof infectingKlebsiella 
pneumoniaewas entailed, departingfromHospitalsewagein theregionof 
Sorocaba(Brazil). Physicochemical characterizationof 
theisolatedbacteriophageparticles includedanalysis via verificationof(antibiotic-
resistant)bacterial lysis, UV-Vis spectral scanning’sfor molar 
extinctioncoefficientdetermination, XRD, SDS-PAGEelectrophoresis andTEM, 
whereas biologicalcharacterizationencompassedevaluationofitshost 
rangeusingbothacollectionstrain ofKlebsiella pneumoniaeand26strains 
originatingfrom (human) clinicalisolates, efficiencyofplatingassays, 
determinationoftheone-stepgrowthcurve(OSGC)for latentperiod, eclipseperiod, 
intracellular accumulationperiodandburst sizedeterminations, 
determinationoftheadsorptioncurvefor calculationof 
thebacteriophageadsorptionrateontoits bacterial host cell, 
andevaluationoftheinvitrobacterial inactivationabilityofthephageparticles at 
twodifferent MOIvalues, viz. 1 and 1000. Theisolatedbacteriophage particles 
exhibited a broad lytic spectrumagainstthemultidrug-
resistantstrainstested.Theuseoftheisolatedbacteriophagein Hospital settings 
would possess inherentadvantages in thatspecific andstrictly lytic bacteriophages 
are natural self-replicatingpredators 
ofbacteriathatquicklyandspecificallyrecognizetheirparticular bacterial hosts 
andleadtotheirdeath, anoutcome more andmore difficult to achieve with current 
chemical antibiotics. 
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