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A conidiobolomicose é uma doença granulomatosa rara causada pelo         
Conidiobollus spp., fungos sapróbios, comumente encontrados em regiões        
tropicais, preferencialmente em locais úmidos, com presença de matéria         
vegetal em decomposição. Ocorre frequentemente nos períodos de maior         
precipitação pluviométrica, temperatura e umidade alta, condições que        
permitem o melhor desenvolvimento do fungo. A doença afeta o homem e tem             
alta letalidade nos animais. No Brasil, a doença em ovinos foi descrita na             
Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso,           
Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em caprinos na Bahia. Os              
Ovinos apresentam as formas rinofacial e nasofaríngea. As lesões podem          
atingir a orbita ocular resultando em exoftalmia unilateral, assimetria         
craniofacial, úlcera de córnea e cegueira. Alguns animais apresentam sinais          
neurológicos após a lesão atingir o córtex cerebral. Disseminação hematógena          
atinge pulmão e outros órgãos. Descreve-se um surto de conidiobolomicose em           
ovinos no município de Borba, Amazonas. Num rebanho de 57 ovinos,           
pastejando em área alagada, 14 adoeceram e 12 morreram entre os anos de             
2013 e 2015. Dois ovinos jovens, um macho e uma fêmea, foram examinados,             
apresentando depressão, dispnéia, descarga nasal com sangue, assimetria        
facial unilateral, exoftalmia, úlcera de córnea e cegueira. O curso clínico foi de             
30 dias e devido à gravidade das lesões, optou-se pela eutanásia. À necropsia,             
verificou-se área ulcerada contendo uma massa friável amarela com         
consistência irregular e granular na região do turbinado etmoidal preenchendo          
o seio nasal e destruindo parte das conchas e septo nasal, exoftalmia com             
invasão da região retrobulbar, preenchendo orbita, aderindo-se ao globo ocular          
e estruturas adjacentes projetando o olho externamente, a lesão atravessava a           
lâmina cribiforme chegando à região frontal do cérebro. Nos pulmões, havia           
nódulos firmes amarelados na pleura e parênquima. Fragmentos foram fixados          
em formol 10%, processados para histologia e corados pela hematoxilina e           
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eosina (HE). Amostras foram encaminhadas para imuno-histoquimica (IHQ) de         
conidiobolomicose (Kit biotina-estreptavidina-peroxidase). Histologicamente    
foram observadas na cavidade nasal infiltrado granulomatoso com áreas         
centrais de necrose e imagens negativas de hifas rodeadas por reação de            
Splendore-Hoeppli (SP). No córtex cerebral, infiltrado granulomatoso       
expandiu-se até a placa cribiforme, com malácia e infiltrado de macrófagos           
espumosos (células gitter), macrófagos epitelioides, células gigantes       
multinucleadas, linfócitos e plasmócitos. No pulmão, espessamento dos septos         
interalveolares, oclusão da luz dos alvéolos por infiltrado granulomatoso e          
presença de hifas intralesionais rodeadas por reação de SP. Na IHQ amostras            
foram positivos para conidiobolomicose. O diagnóstico foi baseado nos         
achados epidemiológicos, clínico-patológicos e confirmado pela IHQ. É o         
primeiro relato da doença em ovinos no Estado do Amazonas. 
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