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Os bacterió(fagos) são as entidades biológicas mais abundantes no nosso planeta, sendo estimado 
que a sua predação reduz, para metade, a população bacteriana global a cada 48 horas. 
Adicionalmente os fagos também promovem evoluções adaptativas através da dinâmica de 
interações com os seus hospedeiros ou através de lisogenia. Apesar de, depois da sua descoberta, 
pouca relevância lhes ter sido atribuída (devido ao uso eficiente de antibióticos), os fagos 
apresentam características únicas que os torna potenciais agentes terapêuticos. O crescente 
interesse dos fagos como agentes terapêuticos contra doenças infeciosas, deve-se essencialmente 
ao aparecimento de bactérias com múltiplas resistências aos antibióticos. Os resultados obtidos até 
à data demonstram a elevada potencialidade que os fagos têm para serem utilizados como 
alternativas viáveis ao uso de antibióticos ou para uma utilização combinada com os mesmos. 
 
 
Perspectiva histórica 
A descoberta dos fagos está associada a 
Frederick Twort e Feliz d’Hérelle. Em 1915, 
Twort, um  bacteriologista inglês, ao pesquisar 
vírus que pudessem crescer em meios de 
cultura artificiais notou que algumas colónias 
bacterianas tinham sofrido uma mudança 
perceptível, apresentando um aspecto mais 
transparente, notando ainda que as colónias 
tinham perdido a capacidade de se replicar e 
por esse motivo lisavam. Em 1915, Twort 
publica um artigo que descreve esse 
fenómeno colocando como hipótese a 
presença de vírus com capacidade para lisar 
células. Em 1917, d’Hérelle descobre 
“oficialmente” os bacteriófagos, após detetar 
pequenas manchas circulares (zonas onde 
não havia crescimento) em zonas de 
crescimento bacteriano uniforme, obtidos a 
partir de emulsões de fezes humanas em 
meios sólidos. d’Hérelle denominou estas 
zonas por taches vierges (placas), e após o 
seu isolamento designa este grupo de vírus de 
bacteriófagos, nome que sugere que “estes 
vírus comem as bactérias”. 
 
Após estas descobertas desenvolveram-se 
diversos produtos baseados em fagos, 
essencialmente em França e nos E.U.A. A 
partir do início dos anos 40 assistiu-se, nos 
países ocidentais, a uma diminuição no 
interesse científico e tecnológico pelos fagos 
devido à descoberta da penicilina e à fraca 
evidência científica da eficiência da terapia 
fágica. Porém, na Europa de Leste a pesquisa 

e uso terapêutico de fagos prosseguiu e estes 
agentes continuaram a ser utilizados como um 
bom método de tratamento contra uma vasta 
gama de doenças bacterianas infeciosas. 
Nestes países, os testes clínicos já 
efectuados têm tido resultados encorajadores. 
 
Os fagos possuem uma série de 
características que os tornam muito atrativos 
relativamente à antibioterapia, 
nomeadamente, a eficácia na lise da bactéria 
hospedeira e a elevada especificidade, não 
interferindo com a flora natural do paciente. 
Adicionalmente, os fagos não são 
patogénicos para o homem e animais e 
apenas se replicam enquanto o hospedeiro se 
encontra presente. Por outro lado, os custos 
associados à e descoberta e produção os 
fagos são significativamente menores quando 
comparados com o dos antibióticos. 
Atualmente, a terapia fágica praticada nos 
países de leste como a Polónia, Russia e 
Georgia baseia-se no uso de fagos virulentos 
(explicado mais à frente) contra infecções 
provocadas por bactérias resistentes a 
antibióticos. 
 
Biologia e Classificação dos Fagos 
Como referido anteriormente, a especificidade 
fagos é um factor muito relevante na sua 
biologia. Enquanto que alguns fagos são 
específicos para um determinado hospedeiro, 
existem outros que possuem um espectro de 
ação mais alargado, conseguindo infectar 
diferentes espécies ou géneros. 
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Tal como outros vírus, os fagos são parasitas 
intracelulares obrigatórios, ou seja, 
necessitam da maquinaria de biossíntese do 
respectivo hospedeiro para produzir a sua 
descendência no interior da célula 
hospedeira. 
 
Os fagos podem apresentar um de dois tipos 
de ciclos de vida: lítico ou lisogénico. O ciclo 
lítico provoca uma rápida lise e morte da 
bactéria hospedeira. Por outro lado, os fagos 
temperados passam a maior parte do seu 
ciclo de vida num estado quiescente, 
integrados no genoma do hospedeiro 
(profagos) e apenas por acção de estímulos 
externos, usualmente factores de stresse, é 
que os fagos temperados são induzidos a 
entrar no ciclo lítico. Existem dois tipos de 
fagos – virulentos e temperados. Os fagos 
virulentos apenas realizam o ciclo lítico, 
enquanto os fagos temperados realizam 
ambos os ciclos. 
 
A classificação dos fagos está ao encargo do 
Comité Internacional de Taxonomia de Vírus 
(ICTV, do inglês International Committee on 
Taxonomy of Viruses) e é baseada na sua 
morfologia e no tipo de ácidos nucleicos que 
os constituem (ADN ou ARN de cadeia 
simples ou dupla). Apesar de se ter tentado 
adequar a classificação dos fagos a métodos 
mais recentes, baseados no genoma ou no 
proteoma, os critérios morfológicos 
prevalecem. Cerca de 96% dos fagos são 
compostos por ADN de cadeia dupla e 
possuem cauda, pertencendo à ordem 
Caudovirales. Dentro desta ordem, os fagos 
são divididos em três famílias: Myoviridae, 
contém fagos com cauda longa contráctil (ex. 
fago T4); Siphoviridae, inclui fagos com cauda 
longa não contráctil (ex. fago lambda); e, 
Podoviridae, abrange fagos com cauda curta 
(ex. fago T7) (Figura 1). O genoma de um fago 
pertencente a esta ordem codifica genes para 
o empacotamento e replicação de ADN, 
regulação da transcrição, lise do hospedeiro e 
para a formação da cápside, cauda e fibras da 
cauda. A cápside é uma estrutura que protege 
a informação genética e a cauda possui fibras 
ou outras estruturas que estão envolvidas no 
reconhecimento e ligação do fago à bactéria 
hospedeira. 
 

 
 

Fig. 1. Imagens de microscopia eletrónica de 

transmissão de fagos pertencentes de cada 

uma das famílias de Caudovirales: a) 

Myoviridae, b) Siphoviridae e c) Podoviridae 

(escala 50 nm). 

 

 
Mecanismo de infeção 
Os fagos com cauda reconhecem as células 
hospedeiras através da interação entre locais 
específicos das suas caudas e moléculas 
superficiais do hospedeiro. Enquanto alguns 
fagos utilizam uma fibra central como 
elemento de reconhecimento, outros usam 3, 
6 ou mesmo 12 fibras. A ligação do fago ao 
hospedeiro é faseada dando-se inicialmente 
uma ligação reversível para reconhecimento 
do hospedeiro, depois o posicionamento 
correto da baseplate, seguido da ligação 

irreversível de uma outra fibra do fago a um 
receptor secundário da bactéria. Os 
receptores bacterianos mais comuns são os 
lipopolissacarídeos ou proteínas superficiais 
(porinas ou proteínas de transporte) no caso 
de bactérias Gram-negativas, enquanto em 
bactérias Gram-positivas são elementos do 
peptidoglicano, ácidos teicóicos e 
lipoteicóicos e proteínas associadas. 
 
Após ligação irreversível, o fago injeta o seu 
material genético para o interior da célula, 
onde comanda a expressão de genes e 
proteínas responsáveis pela síntese de novas 
partículas fágicas. Após a formação das 
partículas descendentes, o hospedeiro é 
lisado a partir do seu interior e dá-se a 
libertação para o meio extracelular das novas 
partículas virais que iniciam um novo ciclo de 
vida. A lise a partir do interior da célula 
hospedeira é geralmente feita usando o 
sistema holina-endolisina, onde as holinas 
causam buracos na membrana celular, 
permitindo a ação posterior das (endo)lisinas 
no peptidoglicano. O ciclo de vida lítico 
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permite infeções sucessivas do hospedeiro de 
um modo rápido com um padrão exponencial. 
 
Etapas de desenvolvimento de um produto 
à base de fagos  
Os produtos à base de fagos podem conter 
um único fago ou um cocktail constituído por 
vários fagos, sendo esta última abordagem a 
mais utilizada. O cocktail de fagos permite um 
espectro de ação mais alargado, isto é, é ativo 
contra um conjunto mais abrangente de 
hospedeiros obviando a limitação da 
especificidade e reduz a probabilidade de 
ocorrência de fenótipos resistentes. Para a 
utilização de um só fago está subjacente a 
necessidade do isolamento do agente 
etiológico da infeção e da realização de um 
“fagograma”, isto é, a identificação do fago 
ativo contra a bactéria isolada pela deposição 
de uma gota ou um papel impregnado com 
fago num “lawn” bacteriano e a observação de 
zonas de lise. 
 
As várias fases de desenvolvimento de um 
produto à base de fagos encontram-se 
esquematizadas na Figura 2. Inicialmente é 
necessário proceder-se ao isolamento de 
fagos. Os fagos encontram-se no mesmo 
habitat dos hospedeiros e habitualmente os 
fagos utilizados contra estirpes clínicas de 
crescimento rápido e não fastidioso (tais como 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumanni, 
Staphylococcus epidermidis, Enterococcus 
faecalis) podem ser recolhidos de efluentes 
hospitalares ou domésticos. A técnica baseia-
se na cultura em suspensão das bactérias 
para as quais se pretende isolar fago na 
presença de meio de cultura e efluente. Após 
o período de crescimento a presença de fago 
é detetada pela formação de placas fágicas 
nos locais de deposição de diluições 
sucessivas da suspensão bacteriana filtrada 
sobre um lawn de bactérias. No caso de não 
ser detetada a presença de fago, recolhe-se 
novo efluente e repete-se o processo. Para as 
etapas seguintes é necessária a produção de 
fago num título elevado, bem como da sua 
purificação (filtração, precipitação com 
polietilenoglicol, ultracentrifugação). A fase 
seguinte, seleção, tem como objectivo a 
identificação dos fagos que apresentam um 
maior potencial para uso em terapia. Esta fase 
baseia-se no estudo do espetro lítico e dos 
 

 
 
Fig. 2. Diagrama representativo das fases de 
desenvolvimento de um produto à base de 
fago(s). 
 
 
parâmetros cinéticos do fago (taxa de 
adsorção e burst size). A caracterização 
morfológica da placa fágica e do fago por 
microscopia electrónica de transmissão (TEM) 
ou de força atómica é fundamental para a 
classificação taxonómica dos fagos isolados 
(de acordo com os critérios do ICTV descritos 
em cima). Após caracterização genómica 
(RFLP – do inglês Restriction Fragment 
Length Polymorphism) e proteómica 
(electroforese em gel de poliacrilamida, SDS-
PAGE) para verificar o perfil de restrição e 
analisar as proteínas estruturais do fago é 
primordial o conhecimento do genoma do 
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fago  para garantir a seleção de fagos 
estritamente líticos. Após a seleção e 
caracterização deve ser efectuada uma 
avaliação do efeito farmacodinâmico e 
farmacocinético do fago em ensaios “in vivo” 

nos quais deverão ser utilizados modelos 
adequados à terapia em questão. Por fim a 
validação do produto terá que ser feita por 
ensaios clínicos. 
 
Aplicações de fagos para controlo de 
infeções 
Devido ao aumento de infeções resistentes à 
antibioterapia, nos últimos anos tem-se 
verificado um aumento no número de estudo 
envolvendo terapia fágica. Por exemplo, os 
fagos têm sido utilizados em diversos tipos de 
lesões na pele, tendo-se verificado uma 
elevada taxa de sucesso na aplicação de 
fagos em infeções purulentas, 65% dos quais 
não envolviam o uso paralelo de antibióticos e 
em úlceras de pele. A aplicação de fagos 
como medida profilática em feridas foi 
também eficaz, prevenindo por exemplo 
infeções no local cirúrgico. Por outro lado, 
num ensaio animal foi demonstrado que a 
aplicação tópica  de um fago virulento 
anteriormente à aplicação do enxerto de pele 
em pacientes com queimaduras impede a 
colonização de Pseudomonas aeruginosa, 
não interferindo com a cicatrização da ferida. 
Ensaios clínicos revelaram a eficácia da 
utilização de fagos no controlo de infeções 
oculares. Um estudo com fagos anti-
estafilococos para o tratamento de conjuntivite 
ou blefarite, sob a forma de gotas para os 
olhos, suplementado com aplicação tópica de 
fagos nos casos de blefarite levou a efeitos 
positivos em 17  dos 28 pacientes tratados. 
 
O produto Pyophage da Advanced Biophage 
Technologies que consiste num cocktail de 
fagos para E. coli, P. aeruginosa, 
estafilococos, streptococos e Proteus spp. já 
foi utilizado para tratar com sucesso uma 
infeção do trato respiratório numa criança de 
7 anos de idade com fibrose quística (FQ) 
provocada por P. aeruginosa. Paralelamente, 
um produto fágico (cocktail de 6 fagos) da 
empresa AmpliPhi Biosciences 
(anteriormente conhecida como Biocontrol 
Ltd.) desenvolvido para aplicação tópica 
contra otite crónica provocada por P. 
aeruginosa, foi aplicado com sucesso em 

estudos envolvendo cães. Mais 

recentemente, foram publicados resultados 
dos primeiros ensaios (fase 1 e fase 2) de um 
produto baseado em fagos (Biophage-PA). 
Depois de vários sucessos no tratamento de 
infeções gastrointestinais, atualmente a 
Nestlé Corporation está a proceder a um 
ensaio no Bangladesh sobre a segurança e 
eficácia no tratamento destas infeções com 
um cocktail de fagos tipo-T4. 

 
Soluções de fagos já foram aplicadas com 
resultados muito promissores em infeções do 
trato urogenital  quer por injeção ou aplicação 
tópica. Por exemplo, no mercado russo está 
disponível um produto baseado em 
supositórios para o tratamento de infecções 
na próstata. 
 
Os biofilmes representam outro tipo de 
infeções muito comuns, essencialmente 
presentes em infeções nosocomiais. P. 
aeruginosa, S. epidermidis ou S. aureus 
resistentes à meticilina (MRSA) são os 
organismos mais comuns neste tipo de 
infeções. De modo a prevenir a formação de 
biofilmes de S. epidermidis, já foram 
impregnados fagos no revestimento de 
cateteres e os resultados foram bastante 
promissores. No combate a MRSA existem 
produtos como o Pyophage, onde até à data 
não foram encontradas resistências cruzadas 
entre antibióticos e fagos, evidenciando que o 
receptor primário da bactéria será uma 
molécula com elevada importância para a 
célula. 
 
Considerações finais 
Os fagos são agentes antibacterianos que 
possuem um conjunto de propriedades que os 
torna alternativas promissoras à 
antibioterapia. Não obstante as evidências 
clínicas sobre a eficácia dos bacteriófagos no 
controlo de infeções, os produtos à base de 
fagos, encontram barreiras regulatórias que 
dificultam a sua transferência para o mercado. 
O setor farmacêutico, a nível mundial, tem-se 
mantido resistente à mudança; continua a 
observar-se a tendência para o aumento dos 
custos de desenvolvimento de biofármacos, 
juntamente com o consequente declínio da 
taxa de aparecimento de novos produtos 
aprovados. Esta situação é reforçada pelos 
obstáculos regulatórios impostos pelas União 
Europeia na validação de terapias não 
tradicionais como é o caso da terapia fágica. 
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Existe uma clara consciência global por parte 
da comunidade científica, e não só, de que é 
urgente repensar os mecanismos reguladores 
para se conseguir dar segunda oportunidade 
à terapia fágica no mundo ocidental e em 
particular na União Europeia. 
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