
Prolapso da Valva Mitral  
 
 Uma das causas mais frequentes de insuficiência mitral é o prolapso 
sistólico dos seus folhetos para o interior do AE. 
 Inicialmente descrita por Barlow,(100) a valva mitral apresenta 
frequentemente degeneração mixomatosa e redundância dos folhetos.  A 
ausculta cardíaca pode ser característica com a presença de um ou mais 
cliques mesotelessistólicos, com ou sem sopro telessistólico.  Ocasionalmente, 
o sopro pode ser holossistólico, o que o torna indistingüível das outras causas 
de insuficiência mitral. 
 O prolapso mitral ocorre mais frequentemente em mulheres, e a grande 
maioria dos casos é assintomática, mas tem sido descrita nestes indivíduos 
uma frequencia maior de arritmias,101 dor precordial,102,103 insuficiência 
mitral severa,94,104 acidente vascular cerebral isquêmico (105-107), 
alterações eletrocardiográficas108, teste ergométrico anormal(109) e morte 
súbita.102  A possibilidade desta valva lesada ser acometida por endocardite 
infecciosa é também um risco constante.  
 Embora se tenha tentado relacionar a presença de acidente vascular 
cerebral isquêmico em indivíduos jovens ao prolapso mitral, é provável que o 
encontro de um prolapso mitral em paciente com AVC seja apenas devido à 
alta prevalência desta anormalidade mitral na população geral(110).  
  Com o advento da ecocardiografia reconheceu-se a grande incidência 
desta anormalidade da valva mitral.  Provavelmente é uma das alterações 
cardíacas mais frequentes.  Na doença de Marfan, em que há degeneração 
mixomatosa da valva mitral, o prolapso é detectado pela ecocardiografia em 
91% dos pacientes.111  Em pacientes com anorexia nervosa(112,113) o 
prolapso mitral é encontrado em cerca de 85% dos casos. É também bastante 
prevalente nos indivíduos longilíneos (113,114). Tem-se relacionado o prolapso 
mitral com a presença de comunicação interatrial tipo ostium secundum (115), 
aneurisma do septo interatrial (116,117), síndrome da coluna reta (118), pectus 
excavatum (119) e mesmo com doença reumática (120,121). Brown et al.122 
encontraram prolapso da valva mitral em 0,5% de 180 homens e em 6% de 520 
mulheres voluntárias assintomáticas.  Markiewicz et al.123 estudando 100 
mulheres jovens encontraram prolapso em 21% dos casos.  Wiess et al.124 
acharam uma incidência familiar de 47% em parentes próximos de indivíduos 
com prolapso mitral, o que não foi corroborado por outros estudos.125,126  
Procacci et al.127 notaram cliques e/ou sopros telessitólicos em 6,3% de 1.169 
mulheres saudáveis, destas com anormalidades na ausculta, 8,1% tinham 
prolapso ao eco (5,1% do total). 
 O aspecto ecocardiográfico unidimensional da valva mitral com prolapso 
é variável.123-126,128  Mais frequentemente os folhetos mitrais apresentam 
durante a sístole um movimento inicial normal em direção anterior, e 
subitamente na meso-telessístole se deslocam para trás, formando um semi-
arco com concavidade anterior, como mostra a Fig. 8.74 (prolapso 
telessistólico).  O início da diástole encontra a valva mitral em uma posição 
bastante posterior, fazendo frequentemente com que o ponto de abertura mitral 
(ponto D) não seja bem evidenciado; nota-se apenas o folheto anterior 
movendo-se para frente. 



  
 
Fig. 8.74 - Prolapso telessistólico da valva mitral.  Após seu fechamento a valva 
desloca-se inicialmente em direção anterior e na meso-telessístole apresenta 
um súbito movimento para trás, em direção ao átrio esquerdo (seta). 

 
 

Uma outra forma de apresentação ecocardiográfica é vista na Fig. 8.75. 
Trata-se de um prolapso holossistólico, pois desde o início da sístole os 
folhetos se movimentam para trás, só retornando à posição anterior 
imediatamente antes da abertura valvar.  Nestes casos os folhetos atingem o 
ponto mais posterior do movimento durante a mesossístole.  

 

 
 

Fig. 8.75 - Prolapso holossistólico da valva mitral.  Logo após seu fechamento 
os folhetos mitrais deslocam-se em direção posterior para o interior do átrio 
esquerdo (seta). 

 
Pode-se encontrar também um tipo misto, em que os folhetos logo no 

início da sístole movimentam-se posteriormente, mas durante a mesossístole 
este movimento se torna mais acentuado, como visto na Fig. 8.76.  É mais 
frequente encontrar o prolapso telessistólico que o holossistólico ou o misto, 
125  embora estes diferentes tipos possam ser registrados em um mesmo 



indivíduo, dependendo do local da valva atingido pelo feixe ultra-sônico;123 ou 
inclusive mudar de telessistólico para holossistólico na dependência do 
tamanho da cavidade ventricular esquerda, como por exemplo durante o uso 
de nitrito de amilo.33   O aspecto clássico de prolapso telessistólico ao eco 
unidimensional é observado em apenas 40-50% dos pacientes sabidamente 
com prolapso.129 
  

 
 
Fig. 8.76 - Prolapso da valva mitral do tipo misto.  Após o fechamento valvar os 
folhetos já movem em direção posterior, porém este movimento é acentuado na 
telessístole (seta). 
 

Nem sempre é fácil demonstrar o prolapso pela ecocardiografia 
unidimensional. É necessário dirigir o feixe para diversas regiões da valva 
mitral, a fim de se encontrar o local onde ele é melhor registrado.  Em certos 
casos, apenas realizando o exame com o paciente sentado, é possível 
demonstrar um prolapso que não estava presente em decúbito (130), porém tal 
procedimento produz um número maior de falso-positivos, o que dificulta seu 
uso rotineiro. 
 Geralmente ambos os folhetos e não apenas o posterior prolapsam para 
o interior do AE.125,131 
 Quando o feixe ultra-sônico atinge a base da valva (Fig. 8.77) é possível 
registrar uma parte do folheto anterior deslocando-se anteriormente,131 em 
direção ao transdutor.  A origem deste movimento pode ser vista ao eco 
bidimensional (Fig. 8.78) que mostra a parte mais basal do folheto anterior, 
bem na junção mitro-aórtica, deslocando-se para a frente quando o restante do 
folheto se dirige para o interior do AE. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fig. 8.77 - Prolapso da valva mitral.  Em A, o registro foi feito na região da 
borda livre da valva demonstrando-se a presença de prolapso telessistólico 
(seta).  Em B, registrou-se a valva mais perto de sua base onde se nota 
prolapso do folheto anterior na telessístole (seta). 
 
 

 
 
Fig. 8.78 - O movimento sistólico anterior da mitral notado na base valvar é 
devido à projeção anterior das regiões mais basais do folheto anterior que 
ocorre à medida que este folheto se desloca para o interior do AE 
 
 Além da demonstração do prolapso propriamente dito, há outras 
alterações no ecocardiograma unidimensional da valva mitral.  A amplitude de 
excursão do folheto anterior está aumentada (CE > 25 mm).125  Os folhetos 
podem estar espessados devido à redundância e pregueamento (degeneração 
mixomatosa).  Esta redundância de tecido valvar aparece como um 
conglomerado de ecos mais facilmente registrado junto ao folheto posterior 
(Fig. 8.79).  Raramente a quantidade de ecos que retornam destes folhetos é 
tão grande que todo o espaço entre eles fica ocupado por ecos, simulando 
inclusive a presença de um mixoma atrial (Fig. 8.80). 



  
 
Fig. 8.79 - Prolapso da valva mitral.  Folheto posterior redundante sendo 
demonstrado como uma massa de ecos atrás do folheto anterior durante a 
diástole (seta). 
 

 
 
Fig. 8.80 - Prolapso da valva mitral.  Os folhetos mitrais são bastante 
redundantes e produzem uma grande massa de ecos no interior da valva 
durante a diástole, simulando a presença de um mixoma atrial. 
 

A valva mitral pode apresentar  deslocamentos sistólicos em direção 
posterior, sem que sejam necessariamente indicadores de prolapso.  
Ocasionalmente, em condições normais, os folhetos mostram logo no início da 
sístole um ligeiro movimento posterior que, ao contrário do prolapso, é logo 
seguido por um movimento anterior até a abertura da valva (Fig. 8.81).128 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
Fig. 8.81 - Um deslocamento inicial em direção posterior dos folhetos mitrais, 
seguido de movimento em direção anterior ainda na protossístole (seta) pode 
ser encontrado em valvas normais, não sendo portanto indicativo de prolapso 
mitral 
 

Certos autores125 não consideram como prolapso o movimento dos 
folhetos em direção posterior, que ocorre logo no início da sístole e que muito 
se assemelha ao prolapso holossistólico, porém cujo ponto mais posterior 
ocorre na protossístole e não na mesossístole (Fig. 8.82). 

 

 
 

Fig. 8.82 - Prolapso holossistólico da valva mitral, cujo nadir do movimento 
posterior dos folhetos ocorre na protossístole (seta).  Para certos autores tal 
movimento não indicaria prolapso valvar, sendo apenas uma acentuação do 
movimento verificado na Fig. 8.81. 



 O derrame pericárdico pode produzir um falso prolapso mitral.  Nos 
grandes derrames todo o coração se desloca para trás durante a sístole, 
fazendo com que a valva mitral também se afaste do transdutor, mostrando um 
movimento posterior do segmento CD que se assemelha ao prolapso (Fig. 
8.83). 
   

 
 
Fig. 8.83 - A presença de derrame pericárdico (DP) pode alterar o movimento 
de todo o coração de modo que a valva mitral apresenta um deslocamento 
sistólico para trás (seta) que não indica um prolapso e sim deslocamento de 
todo o coração nesta direção. 
 

Frequentemente a valva mitral apresenta-se com aspecto normal ao eco 
unidimensional mesmo quando nitidamwente prolapsa ao eco bidimensional.  
Em nossa experiência temos encontrado este problema, quando a valva mitral 
se situa em uma posição bastante posterior já no início da sístole e o seu 
registro entrelaça com o da parede posterior do VE ou do AE, o que impede 
uma visualização perfeita do movimento dos folhetos durante este período (Fig. 
8.84).  Acreditamos que este tipo de traçado é, por si só, um sinal indireto da 
presença de prolapso mitral. 

 

 
 

Fig. 8.84 - Prolapso da valva mitral.  Embora não seja possível a demonstração 
clássica dos folhetos prolapsando, a opinião do autor é que o registro dos 



folhetos entrelaçados com os ecos da parede posterior do átrio esquerdo na 
sístole (seta) é indicativo de prolapso da valva mitral, servindo como um sinal 
indireto de prolapso. 

 
 Um outro dado indireto da presença de prolapso é o registro de um 
movimento sistólico anterior atípico da mitral.132  Ele é chamado atípico 
para distinguir do movimento sistólico anterior da mitral encontrado na 
miocardiopatia hipertrófica e sua atipia basicamente se deve ao fato de ser um 
achado isolado, sem concomitante hipertrofia septal assimétrica como visto na 
miocardiopatia.  Tal movimento pode ser visto na Fig. 8.85.   
 

 
 
Fig. 8.85 - Movimento sistólico anterior atípico da mitral (seta).  Tal movimento 
ocorre quando houver cordoalhas alongadas.  Caracteristicamente ele não 
retorna ao segmento CD no final da sístole. 
 

Ele aparece quando há uma  desproporção entre o comprimento das 
cordoalhas tendinosas e o do eixo maior da cavidade do VE, o que pode 
acontecer por um alongamento anormal das cordoalhas, ou devido à redução 
do tamanho da cavidade (taquicardia, hiperdinamismo, redução do volume 
sanguíneo).    Nestas condições, uma determinada  extensão das cordoalhas 
fica sobrando durante a sístole, o que produz uma dobra ao longo delas que se 
projeta para o interior da via de saída do VE provavelmente por efeito Venturi 
(Fig. 8.86).  Esta dobra passando em frente à valva mitral dá a impressão, ao 
eco unidimensional, de que parte do folheto anterior deslocou-se para o interior 
da via de saída do VE.  Na grande maioria das vezes em que este tipo de 
movimento é visto ao eco unidimensional, o exame bidimensional demonstra 
um prolapso da valva mitral ou, então, ao repetir o exame em outra ocasião, 
nota-se o padrão clássico de prolapso valvar.133  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fig. 8.86 - Esquema demonstrativo da formação do movimento sistólico 
anterior atípico da mitral.  As cordoalhas alongadas são projetadas para a via 
de saída do VE durante a ejeção por efeito Venturi, passando na frente da 
mitral e dando a impressão, ao eco uni, de que é o folheto anterior desta valva 
que se desloca para a frente. 

 
Em certos pacientes pode-se notar facilmente ao eco bidimensional que 

as cordoalhas se encontram muito alongadas (Fig. 8.87).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 8.87 - Cordoalhas alongadas (seta) com movimento amplo e ondulado. 
Corte apical de quatro câmaras. A e B dois momentos diastólicos. C e D 
exemplos de movimento sistólico anterior atípico ao eco bidimensional. Notem 
como as cordoalhas se dobram e se projetam para a via de saído do VE. 

 
Frequentemente nota-se também anormalidade no movimento da 

parede posterior do VE em pacientes com prolapso (134). Esta parede 
apresenta durante a telessístole um entalhe seguido de um brusco movimento 
em direção anterior antes de iniciar o seu relaxamento (Fig. 8.88). É possível 
que isto seja devido a uma tração sobre a parede exercida pelo músculo 
papilar e cordoalhas devido à projeção do folheto posterior para o interior do 
AE. 

 

 
 

Fig. 8.88 - Entalhe no pico do movimento sistólico da parede posterior do VE 
frequentemente encontrado em pacientes com prolapso mitral. 

 
 Ao contrário do telessistólico, que é muito específico, o prolapso 
holossistólico pode ser produzido no ecocardiograma unidimensional de um 
indivíduo normal simplesmente por erro na obtenção do traçado.123,135   
Quando o transdutor estiver numa posição muito alta no precórdio, captando a 
valva mitral de cima para baixo, o movimento sistólico normal do anel mitral em 
direção inferior, para dentro da cavidade do VE, que ocorre devido à tração dos 
músculos papilares e à diminuição do volume ventricular, será interpretado 
como se estivesse se afastando do transdutor, e a aparência será de um 
prolapso holossistólico.  Portanto, o diagnóstico deste tipo de prolapso só 
poderá ser aceito como verdadeiro quando o transdutor estiver perpendicular à 
parede torácica e deverá sempre ser confirmado ao eco bidimensional.  Da 
mesma forma, um diagnóstico falso-negativo pode ser feito quando o 
transdutor está posicionado abaixo da valva e o feixe passar por ela de baixo 
para cima. O eco unidimensional demonstra a posição dos folhetos mitrais em 
relação ao transdutor e não em relação ao anel mitral, porém é nesta relação, 
até por definição, que se baseia o diagnóstico de prolapso. 
 Não há nenhuma correlação entre a separação aparente dos folhetos 
mitrais durante o prolapso e a existência de regurgitação,128 assim como a 
demonstração do prolapso não significa que a valva seja incompetente.  Não 
parece haver correlação também entre o tipo de prolapso registrado no 



ecocardiograma (holo ou telessistólico) e a ausculta cardíaca.  Independente 
do tipo de prolapso, a ausculta pode ser normal ou apresentar sopros 
holossistólicos em prolapsos telessistólicos, ou vice-versa.125,128 
 A sensibilidade e a especificidade da ecocardiografia unidimensional 
para o diagnóstico do prolapso da valva mitral ainda não estão bem 
estabelecidas, principalmente pela falta de um método fiel comparativo para 
este diagnóstico. Mesmo a cineangiografia não é confiável.125,136   
Correlacionando com os achados auscultatórios ou fonocardiográficos, De 
Maria 125 encontrou ecocardiogramas diagnósticos de prolapso mitral em 90% 
e Procacci 127 em 81% dos indivíduos com ausculta que sugeriam este 
problema. Markiewicz123 notou ecocardiogramas anormais em 59% dos 
pacientes com manifestações fonocardiográficas.  Nos indivíduos sem 
alterações fonocardiográficas a incidência de prolapso detectada para 
ecocardiografia é de l3%.123   Pacientes com diagnóstico ecocardiográfico de 
prolapso mitral podem ter exame físico inteiramente normal.  Em uma 
população geral, apenas 9% dos pacientes com prolapso ao eco apresentam 
clique sistólico ou sopro à ausculta.137 
 O diagnóstico do prolapso mitral pelo eco bidimensional se baseia na 
visualização direta de um ou de ambos os folhetos ultrapassando o plano do 
anel mitral durante a sístole e se projetando para o interior da cavidade atrial 
esquerda em maior ou menor grau.138-142  O plano do anel mitral é aquele 
formado por uma linha que une os locais de inserção dos folhetos (Fig. 8.89).  

 

 
 

Fig. 8.89 - O plano do anel mitral é definido como uma linha que une as 
inserções dos folhetos, o que pode ser visto no corte longitudinal (A) e apical 
(B).  Considera-se prolapso mitral, quando um ou ambos os folhetos 
ultrapassam este plano. 

 
Mesmo sendo o plano do anel mitral a principal referência para o 

diagnóstico do prolapso mitral, a sua validade é contestada por Sasaki et al.143  
que encontraram folhetos mitrais  ultrapassando o plano do anel em 11% de 
265 estudantes saudáveis. 



 Os cortes ecocardiográficos que melhor demonstram o prolapso mitral é 
o paraesternal longitudinal e os apicais de duas câmaras, longitudinal do VE e 
o de quatro câmaras, sendo este o mais sensível.  Cada um destes vê uma 
parte diferente do folheto posterior da mitral: os cortes longitudinais, quer sejam 
paraesternais ou apicais, mostram o segmento posterior (Fig. 8.90A), o apical 
de duas câmaras mostra o segmento medial (Fig. 8.90B) e o apical de quatro 
câmaras o segmento lateral do folheto posterior (Fig. 8.90C). Em nossa 
opinião, a provável razão pela qual o corte apical de quatro câmaras é o mais 
sensível se deve à maior frequência de prolapso do segmento lateral do folheto 
posterior, que somente é visualizado neste corte e não o fato do anel ter uma 
forma de sela, como descrito abaixo. 
 

 
 
 
Fig. 8.90 - Os diversos cortes bidimensionais demonstram partes diferentes dos 
folhetos da mitral, notadamente do folheto posterior. A- Cortes longitudinais 
visualizam o segmento posterior (central) do folheto posterior. B- Cortes apicais 
de duas câmaras mostram o segmento medial do folheto posterior. C- Cortes 
apicais de quatro câmaras demonstram o segmento lateral do folheto posterior. 
 

A Fig. 8.91 mostra um corte longitudinal em um paciente com prolapso 
mitral.  Nota-se que os dois folhetos da valva ultrapassam em muito o plano do 
anel, deslocando-se para o interior do AE.  Este aspecto é típico e não oferece 
dúvidas ao diagnóstico.  Infelizmente não é a forma mais frequente.  O mais 
comum é encontrar um deslocamento mais posterior do folheto anterior, de tal 
modo que diminui o ângulo formado entre ele e a parede posterior da aorta 
(Fig. 8.92).  

 
 
 
 
 



 
 

Fig. 8.91 - Corte longitudinal.  Prolapso da valva mitral.  Os dois folhetos mitrais 
ultrapassam o plano do anel mitral. 
 

 
 

Fig. 8.92 - Normalmente o ângulo formado entre o folheto anterior da mitral e a 
parede posterior da aorta é bastante aberto.  B, No prolapso mitral este ângulo 
é mais fechado e tende a se aproximar de 90 graus. 

 
 Em condições normais este ângulo é maior que 1200 aproximadamente, 

enquanto que no prolapso ele se situa em torno de 900 (Fig. 8.93).  Assim, 
geralmente os folhetos podem não ultrapassar o que seria o plano do anel 
neste corte, porém os cortes apicais destes mesmos pacientes mostra que este 
plano é ultrapassado.  O problema com este sinal ecocardiográfico é que quase 
todas as valvas normais podem apresentá-lo, caso o plano de corte esteja junto 




às comissuras e oblíquo à valva.  Quando o exame está sendo realizado, é fácil 
para um técnico experiente reconhecer este posicionamento anormal, porém 
pode ser uma fonte importante de falso diagnóstico quando o exame for 
realizado por iniciantes. 

 

 
 

Fig. 8.93 - Corte longitudinal.  Embora os folhetos mitrais não ultrapassem o 
plano do anel mitral, há uma redução do ângulo formado entre o folheto 
anterior da mitral e a parede posterior da aorta. 

 
 Ocasionalmente pode-se encontrar um prolapso mais acentuado ou 
exclusivo do folheto posterior (Fig. 8.94) ou do folheto anterior (Fig. 8.95), 
porém o usual é que os dois folhetos estejam envolvidos igualmente.144 
 

 
 
Fig. 8.94 - Corte longitudinal.  Prolapso unicamente do folheto posterior da 
mitral (seta). 
 
 





 
 
Fig. 8.95 - Corte longitudinal.  Prolapso isolado do folheto anterior da mitral. 
 
 Alguns raros pacientes com prolapso mitral apresentam longo segmento 
membranoso entre a parede posterior do VE e o anel atrioventricular(145) (Fig. 
8.96). 
 

 
 
Fig. 8.96 - Longo segmento membranoso entre a parede posterior do VE e o 
anel atrioventricular esquerdo ocasionalmente encontrado em pacientes com 
prolapso mitral. 
 
 Há  outros sinais de prolapso mitral no corte longitudinal.  Em alguns 
pacientes os folhetos coaptam em uma região mais posterior, mais junto à 
parede posterior do VE,138 do que o normal, semelhante ao achado 
unidimensional descrito acima como sinal indireto. D'Cruz et al.146  
reconheceram que a parede póstero-basal do VE, na região do anel posterior 
da mitral, tem movimento exagerado em direção apical durante a sístole, com 
pouco movimento em direção anterior.  Este tipo de movimento pode ser 
facilmente percebido se compararmos o movimento em direção apical da 
região basal do septo e da parede posterior do VE.  Em condições normais eles 
são semelhantes, enquanto no prolapso o da parede posterior é bem mais 





acentuado. Há também maior tração do músculo papilar causado pelo folheto 
prolapsante que pode ser demonstrado pela diminuição significativa da 
distância entre a ponta do músculo papilar e o anel mitral na telessistole 
encontrada nestes pacientes (147).  Estes sinais são frequentemente 
associados à demonstração direta dos folhetos ultrapassando o anel mitral, e 
não devem ser utilizados como critério único para o diagnóstico de prolapso. 
 Os cortes apicais são o que mais bem demonstram o prolapso mitral e, 
frequentemente, quando não detectado pelo corte longitudinal para esternal, 
mesmo o apical longitudinal, é demonstrado no apical de quatro câmaras (148) 
(Fig. 8.97).  
 

 
 
Fig. 8.97 - O prolapso pode aparecer apenas em um determinado corte, já que 
cortes diferentes demonstram segmentos diversos dos folhetos (Vide Fig. 
8.90). Prolapso (seta) visto em um corte apical de quatro câmaras (A), que não 
é demonstrado em um corte apical longitudinal (B). Em um outro paciente, o 
prolapso do folheto posterior notado no corte apical longitudinal (C) não é visto 
no de quatro câmaras. 
 

Tipicamente os dois folhetos mitrais ultrapassam o plano do anel quando 
a valva prolapsa (Fig. 8.98).  Em indivíduos normais os folhetos fecham 
totalmente no interior da cavidade do VE ou ficam absolutamente no plano do 
anel, nem para o interior do VE nem do AE. 

 
 
 
 



 
 

Fig. 8.98 - Corte apical de quatro câmaras.  Prolapso valvar mitral.  Ambos 
folhetos ultrapassam o plano do anel mitral. 

 
 Também neste corte, embora seja mais comum a demonstração de 
prolapso de ambos os folhetos, pode-se ocasionalmente encontrar um 
aparente prolapso isolado do folheto anterior (Fig. 8.99) ou do folheto posterior 
(Fig. 8.100). 
 

 
 
Fig. 8.99 - Corte apical de quatro câmaras.  Prolapso isolado do folheto anterior 
da mitral (seta). 
 
 
 
 
 
 





 
 
Fig. 8.100 - Corte apical de quatro câmaras.  Prolapso isolado do folheto 
posterior da mitral. 
 
 Tendo em vista a alta frequencia do diagnóstico de prolapso mitral em 
indivíduos aparentemente normais, e o fato de que mais comumente o prolapso 
é demonstrado ao corte apical de quatro câmaras e não é visto no longitudinal, 
alguns autores (149-151) têm considerado o corte apical não confiável no 
diagnóstico do prolapso e sugerem que este só seja feito no corte longitudinal. 
Baseiam-se na verificação de que o aspecto tridimensional da valva mitral (anel 
apenas) é semelhante a uma sela (Fig. 8.101). 
 

 
 
Fig. 8.101 - A valva mitral tem um aspecto de uma sela. O plano do anel 
ântero-posterior (A-P) está mais para trás do que o plano latero-medial (L-M). 
Modificado de Levine RA, et al. Circulation 1987;75;756-767. 
 
 
 




 Ao corte apical de quatro câmaras, o feixe ultra-sônico poderia 
demonstrar os folhetos fechando-se atrás do anel no plano latero-medial 
enquanto, na realidade, estariam ainda aquém do anel no plano antero-
posterior (Fig. 8.102). 

 

 
 

Fig. 8.102 - Um corte apical pode passar pelos folhetos do modo visto em A 
dando a impressão de que eles ultrapassam o plano do anel. Já em um corte 
longitudinal (B) estes folhetos ainda estão aquém do anel. Modificado de 
Levine RA, et al. Circulation 1987;75;756-767. 
 

Em nossa experiência(148), como na de outros autores (152), 
encontramos muitos pacientes com prolapso típico que não é visto no corte 
longitudinal e somente no apical de quatro câmaras. A nossa impressão é de 
que isto acontece simplesmente porque a região da valva prolapsante é o 
segmento lateral do folheto posterior (que acreditamos ser o que mais 
frequentemente prolapsa). Este segmento não é demonstrado ao corte 
longitudinal quer apical quer para esternal.  Entendemos que o aspecto em sela 
da mitral não é suficiente para considerar o corte apical de quatro câmaras não 
confiável. Na realidade temos um outro motivo para acreditar porque o corte 
apical produz mais diagnósticos falso positivos: é necessário uma nova 
definição sob o ponto de vista ecocardiográfico do que é o anel mitral, pelo 
menos no que se refere a sua relação com o folheto anterior. Este anel deve 
ser considerado como a linha que une as inserções dos folhetos ao corte 
longitudinal (Fig. 8.103B) ou a linha que é perpendicular ao septo interatrial no 
apical de quatro câmaras (Fig. 8.103A). 

 



 
 

Fig. 8.103 - No que se refere ao folheto anterior da mitral, o anel valvar deve 
ser considerado como o plano que une as bases dos folhetos no corte 
longitudinal (A) ou o plano que seja perpendicular ao septo interatrial no local 
da inserção do folheto anterior (B). 

 
 Esta segunda definição se deve ao fato de frequentemente haver um 

desalinhamento entre o septo interatrial e o interventricular que projeta o ponto 
de inserção do folheto anterior para trás (Fig. 8.104). Isto pode ser reconhecido 
facilmente pela posição mais apical de inserção do folheto posterior em relação 
ao anterior.  

 

 
 
 

Fig. 9.104 - A- Septo interventricular alinhado com o septo interatrial. As 
inserções dos folhetos mitrais estão no mesmo plano. O plano do anel é o 
mesmo quer seja definido como aquele que une os pontos de inserção ou 
como aquele que é perpendicular ao septo interatrial na região da inserção do 
folheto anterior. B- Desalinhamento entre os septos. A inserção do folheto 
anterior se faz mais para trás devido a posição mais posterior do septo 



interatrial. O plano formado pela linha unindo a inserção dos folhetos não 
coincide com o plano formado pela perpendicular ao septo. 

 
Esta arquitetura é absolutamente normal, mas é uma causa comum de 

diagnóstico falso positivo de prolapso caso o plano do anel seja definido como 
"a linha que une a inserção dos dois folhetos" (Fig. 8.105). 

 

 
 

Fig. 8.105 - Casos de falso prolapso mitral. Notem o desalimhamento entre os 
septos interatrial e interventricular. A inserção do folheto anterior se faz mais 
para trás do que a do posterior. Embora a primeira vista pareça com um 
prolapso, o folheto anterior não ultrapassa o plano formado por uma 
perpendicular ao septo interatrial (ângulo entre o folheto anterior e o septo 
maior que 900). 

 
 Em nosso laboratório consideramos prolapso ao eco bidimensional 

quando: os folhetos ultrapassam o plano do anel ao corte longitudinal ou no 
apical duas câmaras ou quando ultrapassam o plano formado por uma 
perpendicular ao septo interatrial no corte apical de quatro câmaras (Fig. 
8.106). 

 

 
 

Fig. 8.106 -A e B- Dois casos de prolapso verdadeiro. Há alinhamento perfeito 
entre os septos. A inserção do folheto anterior está no mesmo nível que do 
posterior. O folheto anterior ultrapassa o plano formado por uma perpendicular 




ao septo interatrial (ângulo entre o folheto anterior e o septo menor que 900), 
como também o plano do anel. 

 
Vejam que na situação de desalinhamento do septo interatrial e 

interventricular, embora os folhetos ultrapassem o plano formado pela linha que 
une as suas bases (anel), eles não ultrapassam o plano perpendicular ao septo 
interatrial (Fig. 8.105).  
 Deve-se tomar cuidado durante a realização do exame, pois as 
possibilidades de diagnóstico falso positivo neste corte estão também muito na 
dependência da experiência do técnico.  Assim, quando o corte apical de 
quatro câmaras não é verdadeiramente apical, ou seja, o transdutor não se 
encontra exatamente no ápice e sim em uma posição mais para a base, a valva 
mitral será demonstrada em um plano oblíquo e pode simular perfeitamente um 
prolapso.  O reposicionamento do transdutor para o local exato irá mostrar uma 
valva normal.  Uma outra condição é quando o anel mitral for relativamente 
pequeno em relação ao diâmetro do feixe ultra-sônico, de tal modo que tanto 
os folhetos quanto o anel posterior são demonstrados simultaneamente quando 
angulamos o transdutor ligeiramente em direção posterior.  Deste modo, o anel 
posterior da mitral irá aparecer como uma estrutura convexa para o interior do 
AE e pode ser confundido com prolapso dos folhetos.  É impossível em uma 
fotografia  estática reconhecer um prolapso verdadeiro desta falsa imagem 
devido ao anel mitral, porém, durante a realização do exame, em tempo real, 
nota-se que o anel permanece da mesma forma em qualquer momento do ciclo 
cardíaco e os folhetos da valva naturalmente abrem e fecham.  Em 
determinados ângulos, pode-se notar simultaneamente os folhetos abertos e o 
anel mitral (Fig. 8.107). 
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Fig. 8.107 - O anel mitral pode ser registrado ao eco bidimensional em um corte 
apical de quatro câmaras, e simular um prolapso.  Em A, nota-se o que se 
assemelha a um perfeito prolapso mitral (*).  Em B, com a valva mitral aberta 
(setas), evidencia-se que a imagem tida como sendo a dos folhetos mitrais 
prolapsando não pertence aos folhetos e sim ao anel valvar, já que persiste na 
diástole (*). Veja em C o aspecto em movimento. Em D verificamos o anel 
lateral produzindo um falso prolapso. 
 
 O corte transverso ao nível da mitral não é ideal para o diagnóstico do 
prolapso, já que o movimento dos folhetos para o interior do AE se faz em um 
plano diferente, perpendicular, ao investigado neste corte, porém é bom para 
avaliar a degeneração mixomatosa dos folhetos.  A Fig. 8.108 mostra uma 
valva mitral com acentuada degeneração mixomatosa dos folhetos que 
parecem espessados e curvos em determinados locais, enquanto que em 
outros têm aspecto normal.  Como veremos adiante, tal aspecto pode simular 
vegetações de endocardite infecciosa. 
 

 
 
Fig. 8.108 - Corte transverso ao nível da mitral.  A valva apresenta 
espessamentos localizados em certos pontos dos folhetos.  O aspecto é de 
degeneração mixomatosa dos folhetos. 
 
 A sensibilidade e a especificidade da ecocardiografia bidimensional para 
o diagnóstico de prolapso mitral aparentam ser altas, porém assim como visto 






acima para eco unidimensional, não há um método que possa ser usado como 
padrão para comparar com a ecocardiografia.  Se compararmos o eco 
bidimensional com o uni, verifica-se que o bidimensional é superior.141  
Mardelli, et al.153 mostraram que 10% dos pacientes com prolapso evidente ao 
eco bidimensional têm eco unidimensional normal. 
 Quando comparado com a angiocardiografia, o eco bidimensional é mais 
sensível para identificar o prolapso do folheto anterior da mitral,138 já que este 
folheto está oculto pela opacificação do contraste da cavidade ventricular 
esquerda na angiocardiografia. 
 Barron et al (154) considerando achados auscultatórios como padrão de 
referência encontrou uma sensibilidade de 47% e especificidade de 89% do 
eco bidimensional.  
 Importante concluir que muito embora a ecocardiografia seja 
inquestionavelmente um método muito sensível para diagnosticar uma valva 
mitral redundante, com degeneração mixomatosa e amplo deslocamento 
sistólico para o interior do AE, além do plano do anel valvar, situação na qual o 
diagnóstico de prolapso clássico teria aceitação unânime, há indivíduos 
aparentemente normais que apresentam apenas discreto deslocamento além 
do plano valvar e, nestes casos, ainda não está estabelecido se devem ser 
considerados normais ou não.  
 O eco transesofágico aparenta ser mais sensível do que o transtorácico 
para este diagnóstico (155). As regiões dos folhetos visualizados são o folheto 
anterior e geralmente o segmento lateral ou o central do folheto posterior no 
corte transesofágico de quatro câmaras e o folheto anterior e segmentos 
mediano, central ou ainda o lateral no corte de duas câmaras ao nível do 
esôfago médio (Fig. 8.109). 
 

 
 
Fig. 8.109 - A- O corte transesofágico de quatro câmaras visualiza o folheto 
anterior e, dependendo da angulação, o segmento lateral ou o posterior 
(central) do folheto posterior. B- O corte de duas câmaras mostra o folheto 



anterior e o segmento posterior (central) ou o medial, dependendo da 
angulação. 
 
 

 O critério diagnóstico é a passagem sistólica para o interior do AE,  
além do plano do anel, de um ou de ambos folhetos mitrais. A Fig. 8.110A 
demonstra um prolapso no corte transesofágico de quatro câmaras e a Fig. 
8.110B no de duas câmaras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.110. Prolapso da valva mitral em cortes transesofágicos. A- Quatro 
câmaras. B- Duas câmaras. 

 
Diferente da rotura de cordoalhas, a borda livre dos folhetos 

permanecem em contacto durante toda a sístole, exceto em raras exceções em 
que, devido ao alongamento das cordoalhas, um dos folhetos pode ultrapassar 
o outro (Fig. 8.111). Nesta situação, a ausência de movimento livre da borda da 
valva que é mantida permanentemente tracionada pelas cordoalhas apontam 
para o diagnóstico correto de prolapso e não de rotura. 

 





 
 
 
 

 
 
 

Fig. 8.111- Prolapso mitral com cordoalhas alongadas. Embora o folheto 
posterior ultrapasse o folheto anterior (seta) e sua borda se projete para o 
interior do AE, a sua ponta esta segura pelas cordoalhas. 

 
 Não há correlação entre os achados ecocardiográficos indicativos de 
prolapso mitral, ou do grau de deslocamento valvar para o interior do AE e a 
presença de sintomas ou arritmias, mas há uma certa correlação entre estes 
achados e o grau de regurgitação mitral (156).  O aspecto ecocardiográfico 
mais frequentemente associado a pacientes com regurgitação mitral importante 
é aquele de uma valva com folhetos grandes, com degeneração mixomatosa, 
que produzem um grande arco protruso bem para o interior do AE notadamente 
ao corte longitudinal  (157). 
 A presença de degeneração mixomatosa na valva aparenta levar a um 
prognóstico pior. Nishimura et al (158) mostraram uma incidência de 
complicações como morte súbita, regurgitação mitral progressiva, embolia 
cerebral e endocardite muito mais frequentes nos pacientes com degeneração 
mixomatosa (10.3%) do que nos que não apresentavam esta alteração (0.7 %). 
Chandraratna et al (159) também encontraram maior incidência de regurgitação 
valvar em pacientes com prolapso e degeneração mixomatosa. 
 É possível que, em certos casos de leve prolapso, este seja intermitente 
e dependa da redução do tamanho da cavidade do VE para que apareça. Tal 
redução pode ser discreta e devido apenas, por exemplo, ao estado de 
hidratação do paciente (160), diminuição da massa ventricular como na 
anorexia nervosa(113), à taquicardia ou à posição sentada. A redução do 
tamanho do VE favorece o aparecimento do prolapso já que causa uma 
desproporção entre o comprimento normal das cordoalhas e o menor tamanho 
da cavidade. A mesma explicação pode ser dada para os sinais de prolapso 
mitral encontrados em pacientes com miocardiopatia hipertrófica (161) e nos 
com comunicação interatrial tipo ostium secundum (115). 
 Em estudos em que foi realizado follow-up em pacientes com prolapso, 
verificou-se que geralmente o aspecto do prolapso ao eco permanece o mesmo 




quando não há degeneração mixomatosa(162) mas que há uma maior 
incidência de agravamento de regurgitação mitral nos pacientes que 
apresentavam sopro à ausculta inicialmente (163).  


