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Formato em Sela do Ânulo Valvar Mitral: Imagem Obtida com a
Ecocardiografia Transtorácica Tridimensional

Saddle Shape of Mitral Valve Annulus: Three-Dimensional Transthoracic Echocardiography
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Descrevemos caso de voluntário de 28 anos, sexo 
masculino, que foi submetido a investigação ecocardiográfica 
transtorácica tridimensional (eco 3D). A anatomia cardíaca 
revelou-se normal, e a análise ao eco 3D possibilitou a 
identificação do formato em sela do ânulo valvar mitral (fig. 
1A e 1B), que não havia sido identificado com o emprego 

da ecocardiografia bidimensional. A ecocardiografia 
tridimensional constitui método de investigação cardíaca 
por imagem que possibilita avanço à análise anatômica e 
diagnóstica1,2. 

Trabalho realizado com o apoio da CAPES, Brasília, DF.

Fig. 1A - Ecocardiograma transtorácico tridimensional (3D) (projeção longitudinal apical), com demonstração do formato em 
sela do ânulo valvar mitral (seta). VE- ventrículo esquerdo. 
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Fig. 1B - Ecocardiograma transtorácico tridimensional (3D) (projeção longitudinal paraesternal), com demonstração do formato 
em sela do ânulo valvar mitral (seta). VE- ventrículo esquerdo.
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