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Estenose Mitral Congênita Supravalvar

Relato de Caso

A estenose mitral congênita supravalvar é uma ano-
malia rara, caracterizada pela presença de uma membra-
na fibrosa circunferencial, com um ou dois pequenos orifí-
cios, que recobre e obstrui a valva mitral. A membrana lo-
caliza-se tão perto da valva mitral (e algumas vezes a ela
aderida) que o diagnóstico pré-operatório é inevitavel-
mente difícil, mesmo através da ecocardiografia biplana.
Apresentamos os casos de duas crianças, de três anos e três
meses de idade, respectivamente, portadoras dessa mal-
formação, operadas com sucesso. Em um dos pacientes, o
diagnóstico foi estabelecido antes da cirurgia.

A estenose mitral congênita supravalvar é uma anoma-
lia rara, descrita por Fisher 1 em 1902, e caracterizada, anato-
micamente, pela presença de uma membrana fibrosa circun-
ferencial que recobre a valva mitral. Essa membrana apre-
senta um ou dois pequenos orifícios, obstruindo o fluxo de
saída do átrio esquerdo. A valva mitral subjacente pode ser
normal ou deformada. Essa condição deve ser distinguida
da septação anormal do átrio esquerdo (cor triatriatum), na
qual uma membrana divide essa cavidade em duas câmaras:
uma superior, que recebe as veias pulmonares e outra inferior,
que se comunica com a auriculeta esquerda.

Relatamos dois casos de membrana supravalvar mitral,
submetidos a tratamento cirúrgico, num dos quais o diag-
nóstico foi feito antes da operação.

Relato dos casos

Caso 1 - Criança do sexo masculino, com três anos de
idade, nasceu de parto cesárea e teve desenvolvimento nor-
mal. Há um ano começou a apresentar dispnéia de esforço
progressiva e, mais recentemente, passou a acordar sufoca-

do à noite. Ao exame físico, exibia bom estado geral e pesava
15kg. Pulsos bem palpáveis nos quatro membros e pressão
arterial sistêmica de 90x60mmHg. Notava-se acentuado
abaulamento precordial. O ritmo cardíaco era regular com
80bpm. Auscultava-se ruflar diastólico curto com reforço
pré-sistólico em área mitral. Hiperfonese de P2 e M1. Os
pulmões eram limpos à ausculta, e o restante do exame físico
era normal. O eletrocardiograma mostrou ritmo sinusal e si-
nais de crescimento ventricular direito. Chamavam a aten-
ção, na radiografia do tórax, intensa congestão veno-capilar
pulmonar e evidência de aumento do átrio esquerdo e do
ventrículo direito. A criança foi submetida a cateterismo
cardíaco que mostrou pressões elevadas em ventrículo di-
reito (78/10mmHg) e artéria pulmonar (74/5mmHg). Cineven-
triculografia esquerda não evidenciou anormalidades. Em 4/
7/89, a criança foi operada com o diagnóstico de estenose
mitral congênita. Através esternotomia mediana, instalou-se
circulação extracorpórea convencional. Realizou-se proteção
miocárdica com cardioplegia cristalóide e hipotermia tópica
do coração. O átrio esquerdo, que era aumentado de tamanho,
foi aberto longitudinalmente, permitindo identificar uma
membrana fibrosa, localizada imediatamente acima da valva
mitral, com um orifício central de, aproximadamente, 4mm de
diâmetro. Essa membrana foi meticulosamente ressecada. A
valva mitral era normal. O átrio esquerdo foi fechado, e a ope-
ração concluída da maneira usual. O pós-operatório decorreu
sem qualquer intercorrência. Atualmente, decorridos quase
12 anos da operação, o paciente é assintomático, e tanto o
exame físico quanto o ecocardiograma são normais.

Caso 2 - Criança do sexo feminino, com três meses de
idade, nascida a termo, de parto normal, foi internada em
franca insuficiência cardíaca congestiva. A mãe referia que
desde o nascimento a criança apresentava cansaço. Ao
exame físico, apresentava-se dispnéica, desidratada e hipo-
corada. Pesava 4.500g. A freqüência respiratória era de
44irpm. O ritmo cardíaco era regular com 180bpm. Pulsos
palpáveis nos quatro membros e pressão arterial sistêmica
de 70x40mmHg. Não se auscultavam sopros. A 2ª bulha no
foco pulmonar era hiperfonética. O fígado era palpável 4cm
abaixo do rebordo costal direito. A radiografia do tórax mos-
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trou área cardíaca dentro dos limites normais e acentuada
congestão pulmonar. O eletrocardiograma revelou ritmo si-
nusal e sinais de crescimento atrial esquerdo e ventricular
direito. Ecocardiograma evidenciou grande aumento do
átrio esquerdo e imagem sugestiva de membrana supraval-
var mitral (fig. 1). Com esse diagnóstico, a criança foi opera-
da em 23/10/2000. Através de esternotomia mediana, insta-
lou-se circulação extracorpórea convencional. Proteção
miocárdica com cardioplegia cristalóide e hipotermia tópica
do coração. O átrio esquerdo era muito aumentado de tama-
nho. Atriotomia esquerda permitiu identificar uma membra-
na logo acima da valva mitral com dois pequenos orifícios
por onde fluía o sangue do átrio para o ventrículo esquer-
dos (fig. 2). Essa membrana foi ressecada possibilitando
acesso à valva mitral, que era normal (fig. 3). O átrio esquer-
do foi fechado, e a operação terminada como de rotina. A
evolução pós-operatória decorreu sem complicações e, de-
corridos seis meses da operação, a criança encontra-se
assintomática e apresenta desenvolvimento físico normal.

Discussão

A estenose mitral congênita supravalvar é uma rara
malformação, freqüentemente, associada a outros defeitos

cardíacos, como comunicação interventricular, coarctação
da aorta, estenose subaórtica, valva mitral em paraqueda,
veia cava superior esquerda drenando no teto do átrio es-
querdo e cor triatriatum 2-8. Mais rara ainda é sua ocorrên-
cia isolada, como nos casos ora relatados, descrita inicial-
mente por Chung e cols. 9 em 1974.

A conseqüência fisiológica da membrana supravalvar
mitral é semelhante à de outras anomalias obstrutivas, que
podem ocorrer no átrio esquerdo (estenose de veias pulmo-
nares, cor triatriatum, estenose valvar mitral) e inclui eleva-
ção da pressão venocapilar e arterial pulmonar. As crianças
portadoras dessa condição, cedo desenvolvem insuficiên-
cia cardíaca congestiva. Os sinais clínicos, bem como as al-
terações eletrocardiográficas, radiológicas e hemodinâmi-
cas, são sugestivas de estenose valvar mitral. O estudo an-
giográfico somente ocasionalmente mostra a membrana 6. A
maior chance de identificação pré-operatória da lesão reside
na ecocardiografia biplana, que é o método por excelência
para identificar a anatomia das obstruções do coração es-
querdo 10. Entretanto, existem limitações técnicas para se
visualizar a membrana que usualmente tem espessura menor
de 1mm e está muito perto ou é mesmo aderente à valva
mitral 7. Prova disso é que o diagnóstico pré-operatório tem
sido feito em menos da metade dos casos operados 7. Em um
dos nossos pacientes, foi possível identificar nitidamente a
membrana supravalvar através da ecocardiografia.

A primeira correção cirúrgica da estenose mitral con-
gênita supravalvar foi descrita por Lynch e cols. 2, em 1962.
Uma revisão de 14 casos, operados no Hospital for Sick
Children 7, de Londres, demonstrou que a correção cirúrgica
dessa anomalia, com ou sem lesões associadas, pode ser
feita com sucesso na maioria dos casos, resultando em exce-
lentes resultados clínicos tardios. Os dois casos, ora apre-
sentados, confirmam aquela experiência, indicando que a
cirurgia deve ser realizada sem demora em todas as crianças
com evidência de obstrução ao fluxo no átrio esquerdo. Ao
contrário de outras formas de estenose mitral congênita
passíveis de correção com valvoplastia percutânea, na este-
nose por membrana supravalvar, a cirurgia parece-nos a
única forma de tratamento possível.

Fig. 1 - Ecocardiograma do caso 2, no qual se observa nitidamente a membrana
supravalvar mitral.

Fig. 2 - Aspecto cirúrgico da membrana supravalvar mitral.

Fig. 3 - Aspecto cirúrgico da valva mitral após ressecção da membrana.
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