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Anomalia de Ebstein, não Compactação Miocárdica e Estenose 
Valvar Mitral  
Ebstein’s Anomaly, Noncompaction Cardiomyopathy, and Mitral Valve Stenosis
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Mulher, 29 anos, com diagnóstico prévio de anomalia de 
Ebstein, foi encaminhada à ressonância magnética do coração 
em virtude de dispneia aos esforços com piora progressiva.

As imagens de ressonância magnética cardíaca (Siemens 
Essenza 1,5T) demonstram dilatação atrial direita e implante 
baixo do folheto septal da valva tricúspide. Adicionalmente, 
observam-se aumento da trabeculação ventricular esquerda, 
característica da não compactação miocárdica, e sinais de 
restrição do folheto mitral posterior, secundário à provável 
doença valvar reumática.
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Figura 1 – Ressonância magnética cardíaca. (A) Implantação tricúspide baixa, atrialização ventricular direita (asterisco) e não compactação biventricular (setas). (B) 
Ventrículo direito; acentuação da trabeculação (setas). (C) Três câmaras; malformação de musculatura papilar (seta) e remodelamento ventricular. (D) Eixo curto; 
espessura de miocárdico compactado e não compactado (relação entre as espessuras estimada em 2,9 – setas branca e preta).
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Vídeo 1 – Cinerressonância (quatro câmaras) evidenciando a não compactação miocárdica. Adicionalmente, observam-se implantação baixa da valva tricúspide, 
com atrialização ventricular direita, e jato de regurgitação valvar associado. Valva mitral apresenta diminuição da mobilidade de seus folhetos, notadamente de 
seu folheto posterior.


