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ACHADOS ANATOMOHISTOPATOLÓGICOS: 

- Ao corte sagital do crânio observou uma massa granular de coloração marrom-esverdeada, odor fétido, friável, que preenchia a

nasofaringe e estendia-se pelas conchas e seios nasais, região etmoidal e palato mole, causando lise óssea (Fig.1.A);

- Língua com nódulos multifocais, 0,5-1,5cm, firmes, amarelados (Fig.1.B);

- Coração apresentava áreas esbranquiçadas multifocais, firmes, profundamente no miocárdio (Fig.2.A);

- Pulmões com nódulos semelhantes, 0,5-3,0cm, área central vermelha circundada por halo claro (Fig2.B);

- Rins apresentavam a superfície irregular, nódulos multifocais a coalescentes, 0,2-0,5cm, firmes, esbranquiçados, que aprofundavam

na cortical (Fig2.C).
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Conidiobolomicose é uma enfermidade rara, com 100% de letalidade em ovinos, diagnosticada pela primeira vez no Brasil, no

estado do Piauí, como forma clássica de rinite granulomatosa infiltrativa1, causada por Conidiobulus sp.2, zigomiceto saprófito.

Os achados histológicos encontrados na massa da cavidade

nasal, nódulos em língua, pulmões, coração e rins

correspondiam à inflamação granulomatosa crônica

(Fig.3.A), caracterizada por área central necrótica,

contendo hifas irregulares e largas em imagem negativa

intralesionais (Fig.3.B), células gigantes multinucleadas

(Fig.3.C), circundadas por material eosinofílico radiado

(Fig.3.D), fenômeno de Splendore-Hoeppli, intenso infiltrado

inflamatório composto por macrófagos, neutrófilos,

eosinófilos, linfócitos, células gigantes multinucleadas e

fibrose.

Figura 1. Corte sagital, do crânio de ovino, apresentando massa

preenchendo as conchas e seios nasais, região etmoidal e palato mole (A) e

nódulos multifocais na língua (B).

Ovino, macho, mestiço, adulto, com histórico de anorexia, dispneia, estertor, descarga nasal sanguinolenta e assimetria craniofacial

por aumento de volume do plano nasal esquerdo, foi submetido à eutanásia e posterior avaliação anatomohistopatológica.

Referências

1. Silva S, Castro R, Costa F, Vasconcelos A, Batista M, Riet-Correa F, Carvalho E. Conidiobolomycosis in sheep in Brazil. Veterinary Pathology. 2007;44:314-319.

2. Ubiali D, Cruz R, Paula D, Silva M, Mendonça F, Dutra V, Nakazato L, Colodel E, Pescador C. Pathology of nasal infection caused by Conidiobolus lamprauges and

Pythium insidiosum in sheep. Journal of Comparative Pathology. 2013;149(2-3):137-145.

A

B

A

C D

Figura 2. Ovino. Áreas multifocais esbranquiçadas no miocárdio (A),

nódulos multifocais no pulmão (B) e nódulos multifocais

esbranquiçados no pulmão (C).

Baseado nas alterações anatomohistopatológicas, firmou-se

o diagnóstico de rinite micótica infiltrativa por Conidiobolus

sp.
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Figura 3. Fotomicrografia de histologia (HE) de rim com processo

inflamatório (100x) (A), hifas em imagem negativa intralesional (400x) (B),

células gigantes multinucleadas (400x) (C) e material eosinofílico radiado

(400x) (D).
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