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Os aspectos ecocardiográficos foram acrescentados aos 
critérios de investigação diagnóstica da endocardite infecciosa1,
porém em algumas circunstâncias a técnica ecocardiográfica 
bidimensional, transtorácica ou transesofágica, é insuficiente 
para o acréscimo de informação diagnóstica. Relatamos 
caso de paciente de 43 anos de idade, portador de prótese 
biológica em posição mitral, que apresentou episódio 
de endocardite infecciosa com hemoculturas positivas 
para Staphylococcus aureus. O paciente foi submetido à 
investigação ecocardiográfica bidimensional transtorácica e 
transesofágica e, posteriormente, à reconstrução transesofágica 
tridimensional. Foi evidenciada perfuração de folhetos 
da bioprótese somente após a análise ecocardiográfica 
tridimensional (fig. 1). O paciente foi submetido a substituição 
da bioprótese, apresentando alta hospitalar sete semanas após 
o procedimento cirúrgico. A ecocardiografia tridimensional 
acrescenta informação diagnóstica em decorrência da 
observação cardíaca a partir de múltiplos planos de 
observação estrutural2,3.
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Fig. 1 - Visualização ecocardiográfica tridimensional transesofágica (a partir 
do átrio esquerdo) de perfuração de folhetos de bioprótese em posição mitral 
(setas) em decorrência de endocardite infecciosa. AO – aorta; LV – ventrículo 
esquerdo. AO - aorta; VE - ventrículo esquerdo; pbmi - prótese biológica em 
posição mitral.
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