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1. Resumo 
A Naeleria fowleri, é um protozoário unicelular amplamente distribuído na 

natureza, é responsável por infecções em humanos causando meningoencefalite 

amebiana primaria (MAP). A N. fowlerie, habita em aguas doces e quentes, ao 

entrar pela mucosa nasal por aspiração após banhos em aguas doces e termais 

a ameba se instala no cérebro causando danos neurológicos graves. O objetivo 

desde trabalho foi relatar sobre a N. fowleri e sua patogenia, diagnostico, ciclo 

biológico, terapia e torna-la mais conhecida. Este trabalho é uma revisão 

bibliográfica sobre a N. fowleri, e sua patogenicidade. MAP, é uma infecção 

aguda hemorrágica necrosante, sua característica é o rápido aparecimento dos 

sintomas e sua evolução é rápida e fatal. A patogenia da MAP, ainda não é bem 

esclarecida mas sabe-se que as proteínas Fosfolipase A e B da ameba estão 

envolvidas no curso da infecção. Neuraminidase, que conduz à destruição 

tecidual, presença de proteínas perforinas-like, que possuem capacidade lítica 

sobre as células-alvo3. Liberação de proteínas que induzem o mecanismo de 

apoptose em células do hospedeiro2. Os sintomas ocorrem nas primeiras 24 

horas, são eles; confusão mental, cefaleia, convulsão, rigidez na nuca, febre, 

náusea, vômitos e vertigem. A evolução da infecção tem um curso rápido 

levando a morte entre 7 a 10 dias1. A confirmação diagnóstica é obtida através 

de trofozoítos móveis no exame a fresco do sedimento do LCR e cultura do 

material, e qPCR7. Geralmente o diagnóstico é confirmado post-mortem. 

Conclui- se que a N. fowleri é uma patogenia pouco disseminada, mas com uma 

patogenicidade que pode causar a morte do indivíduo.  

 

2. Introdução:  
São protozoários aeróbios encontrados nos mais variados ambientes e em todos 

os continentes, independentemente do clima ou de qualquer outro fator 

ambiental. Estão presentes nos lagos, piscinas e lagoas, são encontradas 

também no solo, na poeira das ruas, ar atmosférico, poeira doméstica e 

ambientes hospitalares uma vez que são levados no calçado para esses 

ambientes, também em rios, esgotos e oceanos7. Não necessitam de hospedeiro 

para completar o ciclo, mas, quando se utilizam de hospedeiros são 

monoxenicas7. Resistem a extremas condições de temperatura e pH, ao cloro, e 

a outros produtos de desinfecção. São encontradas em peixes, répteis, pássaros 



e mamíferos, como parte da microbiota normal destes animais. A espécie 

Naegleria fowleri é causadora de meningoencefalite amebiana primária (MAP) 

infecção incomum de curso geralmente fatal4. 

 

3. Objetivo 
Este trabalho tem como objetivo, dar a conhecer mais sobre a Naegleria fowleri 

e sua patogenia, assim como formas de contaminação, prevenção e sintomas e 

estipular um método de diagnóstico mais rápido e eficaz. 

 

4. Metodologia 

Foi realizado uma pesquisa bibliográfica utilizando artigos científicos obtidos de 

banco de dados públicos como Google Acadêmico, PubMed, Scielo, livros e 

outros. Sendo utilizado artigos públicos a partir do ano 1997.  

 

5. Desenvolvimento 
O gênero Naegleria é composto por mais de 40 espécies, sendo a Naegleria 

fowleri patogênica capaz de infectar humanos. É pouco conhecida, por isso é 

difícil diagnosticar. Quando ocorrem mudanças no ambiente com temperaturas 

avançadas, o cisto é ativado, se rompe e dá origem ao trofozoíto ameboide que 

por fissão binaria se divide1. A infecção pode ser por cistos presentes no solo e 

ar atmosférico ou na forma trofozoíto ameboide presentes na agua7. A forma 

infectante da ameba se apresenta na forma trofozoíto ameboide, ao entrar pela 

mucosa do nariz se transforma em trofozoíto flagelado, nessa forma a ameba se 

locomove rapidamente causando a patogenia1. 

 

6. Resultados preliminares 
Esta ameba de vida livre, é capaz de infectar humanos causando 

patogenicidade. É muito importante descrever sobre o desenvolvimento do 

protozoário para poder fazer um diagnóstico eficaz. A contaminação pode 

ocorrer de forma por contaminação por trofozoítos ameboides mergulhos em 

agua contaminada, após o mergulho a ameba entra pela mucosa nasal 

transformando-se em trofozoítos ativos e se prendem ao nervo olfativo, com a 

penetração do trofozoíta no plexo nervoso submucoso, alcançado o espaço 

subaracnóideo encontrados na agua, frequente em jovens e crianças que se 



aventuram no e o líquido cefalorraquidiano adjacente ao bulbo olfatório, 

disseminando-se por via hematológica para o restante do SNC, causando 

grandes dados no lobo frontal causando hemorragia, necrose cerebral e 

inflamação das meninges de alto grau5. Os sintomas ocorrem nas primeiras 24 

horas, são eles; confusão mental, cefaleia, convulsão, rigidez na nuca, febre, 

náusea, vômitos e vertigem. A evolução da infecção tem um curso rápido 

levando a morte entre 7 a 10 dias6. O diagnóstico é obtido através de trofozoítos 

móveis no exame a fresco do sedimento do LCR e cultura do material, ou através 

da qPCR8. 
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