
CORTES APICAIS 
 
Corte Apical de Quatro Câmaras (Corte Apical) 
 
 Visualiza-se o corte apical, quando o transdutor está no ápice do VE 
com o feixe dirigido posterior e medianamente, como se apontado para a 
região escapular direita (Fig. 3.67).  
 

 
 
 
Fig. 3.67 - A, Modo de penetração do feixe ultra-sônico bidimensional para a 
demonstração do corte apical de quatro câmaras.  B, Estruturas identificadas 
neste corte.  (Tajik, A.J. et al.: Mayo Clin. Proc., 53:271, 1978.) 
 

 
 



 Deste modo obtém-se a imagem vista na Fig. 3.68.  O ápice do VE por 
situar-se mais próximo do transdutor está localizado na parte superior da figura 
e os átrios, que se encontram mais profundamente, estão localizados na parte 
inferior da figura.  O aspecto, portanto, é como se o coração estivesse 
invertido, com o ápice para cima e os átrios para baixo.  A maioria dos 
ecocardiografistas posiciona o transdutor de tal forma que as cavidades 
esquerdas e a mitral se situam à direita da imagem e as cavidades direitas e a 
tricúspide à esquerda da imagem, porém é frequente encontrarmos 
ecocardiografistas que preferem esta situação invertida. 

 

 
 

Fig. 3.68 - Corte apical de quatro câmaras (vide texto). 
 

 A otimização deste corte é feito tendo em vista a perfeita demonstração 
de três estruturas.  É necessário que o ápice do VE, a valva tricúspide e a 
mitral sejam bem vistos.  Se o feixe não estiver passando pelo ápice do VE, a 
ponta desta cavidade aparecerá truncada, indicando a necessidade de um 
melhor posicionamento do transdutor.  Uma vez posicionado em relação ao 
ápice, leves angulações e rotações do transdutor colocam o feixe de tal modo 
que ambas as valvas atrioventriculares são demonstradas com seus 
movimentos de abertura e fechamento os mais amplos possíveis.  Desta forma, 
sabemos que o plano do corte está no centro dos orifícios valvares e não junto 
aos anéis.  Contudo, já que as valvas mitrais e tricúspides não se situam 
absolutamente no mesmo plano no sentido ântero-posterior, frequentemente 
quando visualizamos bem o movimento da mitral, a tricúspide está sendo 
cortada junto ao seu anel não sendo bem vista e vice-versa.  Este corte, 
portanto, requer uma otimização para a valva mitral e outra para a tricúspide 
em um bom número de casos. 
 Como visto na Fig. 3.68, o ápice do VE ocupa o espaço mais superior da 
imagem, com a cavidade ventricular esquerda estendendo-se posteriormente à 
direita e a cavidade ventricular direita à esquerda.  O septo interventricular 
alonga-se em direção posterior entre as duas cavidades, no meio da imagem.  
A região mais inferior deste septo, junto ao plano das valvas atrioventriculares, 
corresponde ao septo membranoso quando o transdutor está dirigido mais 
anteriormente, ou ao septo de via de entrada, quando o transdutor está dirigido 
mais posteriormente.  A cavidade do VE é vista no plano de seu eixo 




longitudinal sendo delimitada pelo ápice superiormente, parede lateral do VE à 
direita, septo interventricular à esquerda e folhetos da mitral inferiormente.  A 
parede lateral do VE e o septo interventricular são demonstrados com o feixe 
incidindo paralelamente a estas estruturas e, portanto, a espessura aparente 
destas paredes está aumentada devido à pobre resolução lateral da 
ecocardiografia.  Na região média da parede lateral, projetando-se para o 
interior da cavidade do VE, pode-se demonstrar o músculo papilar ântero-
lateral com as cordoalhas tendinosas indo de sua ponta à borda da mitral (Fig. 
3.69). 
 

 
 
Fig. 3.69 - Corte apical de quatro câmaras mostrando o músculo papilar ântero-
lateral e suas cordoalhas tendinosas. 
 
 A cavidade ventricular direita ocupa a parte superior esquerda da 
imagem sendo delimitada à direita pelo septo interventricular, abaixo pela valva 
tricúspide e à esquerda e superiormente pela parede lateral do VD.  No seu 
interior, alongando-se do terço médio do septo interventricular até a parede 
lateral do VD, freqüentemente se demonstra a banda moderadora (Fig. 3.70). 
 




 
 
Fig. 3.70 - A banda moderadora (BM) freqüentemente é observada no interior 
da cavidade do VD no corte de quatro câmaras.  Ela pode ser diferenciada de 
um músculo papilar por dirigir-se do septo interventricular para as regiões mais 
apicais da parede lateral do VD.  O músculo papilar dirige-se do septo para a 
valva tricúspide, além de ter cordoalhas em sua ponta. 
 
 A valva mitral se situa inferiormente à cavidade do VE, 
aproximadamente no centro e à direita da imagem.  Quando aberta vemos o 
folheto posterior à direita e o anterior à esquerda (Fig. 3.71).   
 

 
 
Fig. 3.71 - Valva mitral aberta mostrando seus dois folhetos.  O da direita, é o 
folheto posterior (FP) e o da esquerda, o folheto anterior (FA). 
 

Quando a valva está fechada, os dois folhetos formam um traço único 
quase que horizontal na imagem.  Pode-se notar a inserção do folheto posterior 
no anel fibroso do sulco atrioventricular e a do folheto anterior do anel fibroso 
central do septo atrioventricular (Fig. 3.72), enquanto o folheto septal da 





tricúspide insere-se na crista do septo interventricular.  Normalmente, quando a 
valva mitral está fechada, os folhetos não devem ultrapassar uma linha 
imaginária que vai do ponto de inserção do folheto anterior ao do posterior. 

 

 
 

Fig. 3.72 - Corte apical de quatro câmaras.  Notar a inserção do folheto anterior 
da mitral no anel fibroso central no septo atrioventricular e a inserção do folheto 
septal da tricúspide na crista do septo interventricular. 

 
 

 Posterior à mitral, na parte inferior direita da imagem, está a cavidade 
atrial esquerda, delimitada pelos folhetos mitrais superiormente, parede lateral 
do AE à direita, parede superior do AE abaixo e septo interatrial à esquerda.  
Neste caso é possível a demonstração das veias pulmonares drenando no AE 
(Fig. 3.73).  Dependendo da angulação do transdutor, estas veias podem ser 
as superiores direitas e esquerdas. Quando o corte é meio oblíquo, 
ocasionalmente é possível identificar a auriculeta esquerda (Fig. 3.74).  
 
 
 
 
 
 




 
 
Fig. 3.73 - Corte apical de quatro câmaras.  Notar as veias pulmonares (VP) 
drenando no AE. 
 

 
 
Fig. 3.74 - Ocasionalmente um corte apical mais oblíquo pode demonstrar a 
auriculeta esquerda (seta). 
 
  O septo interatrial surge como uma banda vertical de ecos que vai da 
inserção do folheto anterior da mitral até a parede posterior dos átrios, 
ocupando a região central inferior da imagem.  A região do forame oval, por ser 
bastante fina e lisa, de reflexão espelhar, mais comumente não aparece neste 
corte, já que se situa paralelo ao feixe (Fig. 3.75).  Isto leva a uma falsa 
interrupção na parte central da imagem deste septo no corte apical simulando 
uma comunicação interatrial.  Normalmente o septo interatrial não se encontra 
no mesmo alinhamento com o septo interventricular, situando-se levemente 
deslocado para a direita da imagem, em direção à cavidade do AE. 
 À esquerda do septo interatrial, na parte inferior esquerda da imagem, 
está a cavidade atrial direita, delimitada superiormente pela valva tricúspide, à 
direita pelo septo interatrial, inferiormente pela parede superior e à esquerda 
pela parede lateral do AD. 
 





 
 
Fig. 3.75 - O septo interatrial por ser bastante liso e apresentar reflexão 
espelhar, mais comumente não aparece inteiramente no corte apical de quatro 
câmaras.  A região do forame oval (FO) não é vista e o aspecto é como se 
houvesse uma comunicação interatrial.  Notar também que o septo interatrial 
não está alinhado com o septo interventricular.  Normalmente sua parte mais 
superior se dirige mais para a direita da imagem. 
 
 Freqüentemente demonstra-se no interior da cavidade atrial a valvuleta 
de Eustáquio que separa a cavidade atrial da entrada da veia cava inferior.  
Esta estrutura é vista como uma banda de ecos, geralmente sem movimento 
próprio, que se estende da metade do septo interatrial para o interior da 
cavidade, ocasionalmente atingindo a parede lateral do AD (Fig. 3.76). 
 A valva tricúspide ocupa a região central esquerda da imagem e, 
semelhante à mitral, individualiza-se os folhetos quando a valva está aberta 
(Fig. 3.77).  O folheto septal está à direita, inserindo-se no septo 
interventricular, e o folheto anterior é visto à esquerda, inserindo-se no anel 
fibroso do sulco atrioventricular.  Esta valva, quando fechada, também não 
deve ultrapassar uma linha imaginária que ligue os dois pontos de inserção dos 
folhetos. 
 
 
 
 
 




 
 

Fig. 3.76 - A valvuleta de Eustáquio (seta) é vista no interior do átrio direito 
dirigindo-se do septo interatrial para o interior da cavidade.  Normalmente ela é 
fixa, não apresentando movimento além daquele de todo o coração. 
 

 

 
 

Fig. 3.77 - Valva tricúspide aberta.  O folheto septal (FS) é o que está à direita, 
inserindo-se no septo interventricular, e o folheto anterior (FA) encontra-se à 
esquerda da imagem. 

 
 
 

 Importante notar que a inserção do folheto septal da tricúspide é mais 
superior na imagem do que a inserção do folheto anterior da mitral.  Devido a 
isto, a tricúspide se encontra mais perto da região apical do coração do que a 





mitral.  Tal relação anatômica é utilizada para a identificação destas valvas nos 
casos de cardiopatias congênitas complexas. 
 Atrás do átrio esquerdo encontra-se a aorta descendente cortada 
transversalmente neste plano (Fig. 3.78). 
 

 
 
Fig. 3.78 - Corte apical demonstrando a aorta descendente (AO) atrás da 
cavidade atrial esquerda. 
 

 Ocasionalmente ela pode se situar mais anteriormente, dando a 
impressão de que há duas câmaras no interior do AE (Fig. 3.79A). Neste caso, 
a aorta pode ser reconhecida facilmente angulando-se mais obliquamente o 
transdutor de modo a corta-la mais longitudinalmente, o que a demonstra como 
uma estrutura cilíndrica que se estende além do AE (Fig. 3.79B).  

 

 
 

 
Fig. 3.79 - Ocasionalmente a aorta descendente pode se situar em uma 
posição mais anterior (A). O reconhecimento de que se trata da aorta pode ser 
facilmente realizado obtendo-se cortes mais oblíquos que mostrem a 
característica tubular da aorta (B). 

 




 Uma ligeira angulação posterior do transdutor fará com que o feixe ultra-
sônico passe através do sulco atrioventricular posterior.  Neste corte, atrás do 
plano do anel mitral  pode-se notar o seio venoso coronariano drenando na 
cavidade atrial direita (Fig. 3.80) e atrás do anel tricúspide vê-se uma grande 
extensão da coronária direita (Fig.  3.81). 
 

 
 
Fig. 3.80 - Angulando-se o transdutor posteriormente a partir do corte apical de 
quatro câmaras, de modo que o feixe ultra-sônico passe pelo sulco 
atrioventricular posterior, pode-se demonstrar, atrás do anel mitral, o seio 
venoso coronariano (SVC) drenando no AD. 
 

 
 

Fig. 3.81 - Com o feixe passando pelo sulco atrioventricular posterior, atrás do 
anel tricúspide, demonstra-se uma grande extensão da coronária direita (CD). 
 
Corte Apical de Cinco Câmaras  
 
  Se inclinarmos o transdutor levemente em direção anterior, a partir do 
corte apical de quatro câmaras, o plano de corte irá passar também pela raiz 
da aorta (Fig. 3.82) que ocupa então a região central da imagem, onde no corte 
apical de quatro câmaras estava o septo membranoso.  
 





 
 
 
Fig. 3.82 - A, Modo de penetração do feixe ultra-sônico para demonstração do 
corte apical de cinco câmaras.  Este plano (12) é ligeiramente superior e 
anterior ao plano em que se obtém o corte apical de quatro câmaras (11).  B, 
Estruturas cardíacas identificadas neste corte.  (Tajik, A.J. et al.: Mayo Clin. 
Proc., 53:271, 1978.) 

  
A Fig. 3.83 mostra um corte apical de cinco câmaras.  Além das duas 

cavidades ventriculares e das duas atriais, nota-se agora uma quinta câmara 
que é a raiz aórtica, situada entre as cavidades atriais.  As cúspides aórticas 
podem ser visualizadas no interior da aorta.  À frente destas, está parte da via 
de saída do VE delimitada pelo septo interventricular à esquerda e pelo folheto 
anterior da mitral à direita. 

 



 
 

Fig. 3.83 - Corte apical de cinco câmaras.  A aorta ascendente, cortada 
longitudinalmente (AO) ocupa o centro da imagem.  A via de saída o VE é o 
espaço existente entre o folheto anterior da valva mitral (M) e o septo 
interventricular (S). 

 
 A anteriorização deste corte pode mostrar o tronco da coronária 
esquerda e um longo segmento da descendente anterior (Fig. 3.84). 
 

 
 

Fig. 3.84 - Corte obtido anteriorizando-se o feixe a partir de um apical de cinco 
câmaras mostrando o tronco da coronária esquerda bifurcando-se na 
descendente anterior (DA) e circunflexa (CX). 
 
Corte Apical Longitudinal do VE 
 
 Partindo do corte apical de quatro câmaras, com uma rotação anti-
horária do transdutor, se obtém o corte apical longitudinal do VE (Fig. 3.85).  
Este corte é bastante semelhante ao corte paraesternal longitudinal, apenas 
que o transdutor está situado no ápice do VE e não na região paraesternal. 
 




 
 
 
Fig. 3.85 - A, Modo de penetração do feixe ultra-sônico para demonstração do 
corte apical longitudinal do VE.  B, Principais estruturas cardíacas visualizadas 
neste corte.  (Tajik, A.J. et al.: Mayo Clin. Proc., 53:271, 1978.) 
  

Como demonstrado na Fig. 3.86, o ápice do VE está na parte mais 
anterior da imagem com a cavidade ventricular esquerda ocupando a região 
central.  À direita visualiza-se as regiões mais anteriores do septo 
interventricular e no extremo direito da imagem, a cavidade ventricular direita.  
À esquerda está a parede inferior do VE em toda sua extensão.  A valva mitral 
está logo abaixo da cavidade do VE, na região central da imagem, tendo o 
folheto posterior à esquerda e o anterior à direita.  A raiz aórtica e as cúspides 
aórticas são vistas à direita da mitral.  Atrás da mitral está a cavidade atrial 
esquerda. 
 



 
 
Fig. 3.86 - Corte apical longitudinal do VE (vide texto). 
 
 
Corte Apical de Duas Câmaras 
 
 O corte apical de duas câmaras visualiza apenas as cavidades 
esquerdas e a valva mitral, as cavidades direitas são excluídas da imagem.  
Obtemos este corte partindo do apical de quatro câmaras.  Normalmente o 
corte apical de quatro câmaras apresenta o VE à direita e o VD à esquerda 
com o septo interventricular na região central.  Para chegar ao apical de duas 
câmaras é necessário primeiro deslocar o centro da imagem de quatro 
câmaras, de tal forma que a cavidade ventricular esquerda passe a ocupar a 
região central, com a cavidade ventricular direita e o septo interventricular 
deslocado para o lado extremo esquerdo ou mesmo fora da imagem.  Uma vez 
conseguido isto, com pouca rotação horária do transdutor as cavidades direitas 
desaparecem da imagem e obtém-se um corte paralelo ao eixo longitudinal do 
VE (Fig . 3.87). 
 
 




 
 
 
Fig. 3.87 - A, Modo de penetração do feixe ultra-sônico para demonstração do 
corte apical de duas câmaras.  B, Principais estruturas cardíacas visualizadas 
neste corte.  (Tajik, A.J. et al.: Mayo Clin. Proc., 53:271, 1978.) 
 
 
 A Fig. 3.88 mostra um corte apical de duas câmaras.  O ápice do VE 
está na região mais anterior da imagem e a cavidade ventricular esquerda 
estende-se na região central, tendo a parede ântero-lateral do VE à direita e a 
póstero-medial à esquerda.  Abaixo do VE vemos a valva mitral com o folheto 



anterior à direita e o posterior à esquerda.  Na região mais inferior da imagem, 
atrás da mitral, vemos a cavidade atrial esquerda.  A aorta descendente é 
observada cortada longitudinalmente atrás do átrio esquerdo. Ocasionalmente 
as veias pulmonares direitas são demonstradas drenando no AE (Fig. 3.89). 
 

 
 
Fig. 3.88 - Corte apical de duas câmaras (vide texto). 
 

 
 
 
Fig. 3.89 Veias pulmonares direitas drenando no AE (setas). 
 
 




