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RESUMO: O objetivo do presente estudo é avaliar dados anatómicos importantes na cirurgia reconstrutora 
da valva mitral, em particular características do anel mitral (AM) relacionadas a posição e distância dos 
trígonos fibrosos, Além disso, buscamos correlacionar esse aspecto com as variáveis sexo, idade, grupo 
étnico e posição do anel aórtico em relação ao AM - "posição mitro-aórtica" . Foram estudados 96 corações 
humanos previamente fixados, nos quais foram realizadas duas medidas no AM, sendo a medida A a maior 
distância entre os trígonos fibrosos e a B, a menor distância entre os mesmos, resultando a soma das 
duas medidas no perímetro total do anel. Dividindo-se os valores de A pelos valores de B, estabeleceu
se a relação AlB, que variou de 1,88 a 3,96 (2,69 + 0,38) . A análise desta relação não apresentou variação 
estatística quando correlacionada individualmente com sexo (p=O,6857) e idade (p=O,1157) . Porém, 
quando feita associação das variáveis grupo étnico e "posição mitro-aórtica", observou-se que, em 
corações de indivíduos não brancos, houve diminuição da relação AIS quando a posição "mitro-aórtic.a" 
era anterior e muito anterior (p=0,0285). Em conclusão, a relação AIS não é fixa, apresentando variações 
na dependência da associação dos fatores grupo étnico e ·posição mitro-aórtica". 

DESCRITORES: valva mitral, anatomia. 

INTRODUÇÃO 

Várias doenças afetam as valvas cardíacas, pro
duzindo lesões anatômicas que comprometem o seu 
funcionamento. A valva mitral é uma das mais aco
metidas pela doença2, que afeta não só suas cúspides, 
mas principalmente o anel fibroso que freqüentemente 
apresenta diâmetro anormais. 

O emprego de técnicas cirúrgicas conservadoras 
na valva mitral vem sendo cada vez mais freqüente, 
em função dos bons resultados obtidos 3. 18. 17. Isso 
é reforçado pelos inúmeros problemas que acom
panham a colocação de próteses como roturas, 
calcificações, deterioração mecânica e complicações 
tromboembólicas 8.10.11.14.21.23. 

O conhecimento mais apurado da anatomia 
assume, portanto, importante papel no sucesso 

das plastias valvares, já que muitas decisões to
madas durante a cirurgia são baseadas na avalia
ção visual das anormalidades 12. Além disso, a 
reconstrução valvar, além de resultado funcional 
satisfatório, deve proporcionar retorno à normalida
de anatômica 6. 

Em estudo prévio, foi observado que os cora
ções apresentam diferentes relações entre suas 
principais estruturas, particularmente a relação entre 
os anéis mitral e aórtico, denominada 'posição mitro
aórtica"ls. 

O objetivo do presente estudo é avaliar dados 
anatômicos importantes na cirurgia reconstrutora da 
valva mitral, em particular características do anel 
mitral (AM) relacionadas a posição e distância dos 
trígonos fibrosos. Além de buscar associação desse 
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aspecto com as variáveis sexo, idade, grupo étnico 
e ·posição mitro-aórtica". 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram estudados 96 corações humanos consi
derados anatomicamente normais, obtidos de cadá
veres sem cardiopatia prévia, sendo sua "causa 
mortis· o traumatismo agudo. Quanto a grupo étni
co,36 (37,5%) eram de indivíduos não-brancos. Oitenta 
(83,3%) pertenciam a indivíduos do sexo masculino, 
com idades entre 9 e 86 anos (30,95 + 15,37). 
Quanto a posição do anel aórtico em relação ao AM 
- ·posição mitro-aórtica" - 47 (48,96%) tinham po
sição média, 27 (28,12%) muito anterior e 22 (22,92%) 
anterior. 

Os corações estudados tiveram os átrios reba
tidos para possibilitar a visibilização da base do 
coração. Com o auxílio de fio de algodão zero e de 
um paquímetro, foram feitas duas medidas no AM, 
sendo a medida A a maior distância entre os trígo
nos fibrosos e a medida 8, a menor distância. O 
resultado da soma das duas medidas representava 
o perímetro total do AM (Figura 1). Estabeleceu-se 
a relação Al8, dividindo-se os valores de A pelos 
valores de 8. 

Fig. 1 - Esquema da base do coração representando as valvas 
cardfacas e os trfgonos fibrosos anterior e posterior. A = 
maior distância entre os trfgonos fibrosos; B = menor dis
tância entre os trfgonos fibrosos. 

Análise Estatística 

A relação A/8 foi avaliada através do ajuste de 
um modelo linear geral, onde foram considerados os 
fatores sexo, grupo étnico, ·posição mitro-aórtica", 
a variável idade (em valores absolutos) e as interações 
de primeira ordem entre todas as variáveis indepen
dentes. Os efeitos de interação e os efeitos princi-

pais foram testados através da soma de quadrados 
tipo 111 2°. 

RESULTADOS 

A relação Al8 variou de 1,88 a 3,96 (2,69 + 
0,38). A análise do modelo linear geral revelou não 
haver efeito de interação estatisticamente signifi
cativo quando correlacionadas as variáveis sexo e 
grupo étnico; sexo e "posição mitro-aórtica"; idade 
e sexo; grupo étnico e idade; idade e ·posição mitro
aórtica". A mesma análise do modelo linear geral 
revelou haver efeito de interação quando correlacio
nadas as variáveis grupo étnico e ·posição mitro
aórtica" (p=O,0285) (Tabela 1) . Em função disso, as 
variáveis sexo e idade foram analisadas isolada
mente e as variáveis grupo étnico e ·posição mitro
aórtica" foram analisadas conjuntamente. 

TABELA 1 

RESUL TADOS DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA - VARIÁ VEL 
DEPENDENTE: RELAÇÃO NB 

Fonte de Estatística p* 

variação F 

Efeitos Sexo 0,16 0,6857 
Principais Idade 2,53 0,1157 

Efeitos Sexo X Gr étnico 0,01 0,9828 
Interação Sexo X Posição MA 0,67 0,4235 

Idade X Sexo 0,43 0,5147 
Gr étnico X Posição MA 3,72 0,0265 
Gr étnico X Idade 0,06 0,6053 
Idade X Posição MA 0,37 0,6903 

• p: probabilidade de significância; Gr = grupo; MA = mitro-aórtica 

A análise das variáveis sexo e idade não apre
sentou associação com a relação Al8, sendo, res
pectivamente, p=O,6857 e p=O,1157 (Tabela 2) . 

TABELA 2 

VALORES MíNIMOS E MÁXIMOS, MÉDIAS, DESVIOS 
PADRÕES DA VARIÁVEL NB, POR SEXO 

Sexo Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Feminino (16,67%) 1,86 3,14 2,69 0,35 

Masculino (63,33%) 2,05 3,96 2,66 0,39 

p=O,6857 
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Com relação à análise conjunta das variáveis 
grupo étnico e ·posição mitro-aórtica", verificamos 
que, em corações de indivíduos não-brancos, quan
to mais anterior foi a posição, menor foi a média 
observada da relação NB, o mesmo não se obser
vando no grupo étnico branco (Tabela 3) . 

TABELA 3 

VALORES MíNIMOS E MÁXIMOS, MÉDIAS, DESVIOS 
PADRÕES DA VARIÁVEL AlB, POR GRUPO ÉTNICO E 

·POSIÇÃO MITRO-AÓRTICA" 

Grupo Posição Mínimo Máximo Média Desvio 
étnico MA Padrão 

Branca Média 1,88 3,21 2,59 0 ,30 
Anterior 2,30 2,96 2,54 0,19 
Mt. Anterior 2,06 3,20 2,83 0,31 

Não Média 2,19 3 ,96 2,90 0,60 
Branca Anterior 2 ,09 3,12 2 ,74 0,33 

Mt. Anterior 2,05 3,31 2,57 0,40 

ML = Muito; MA = mitro·aórtica. p = 0,0285 

COMENTÁRIOS 

O conceito clássico de que o anel mitral é uma 
estrutura circular bem definida, situada ao redor do 
orifício atrioventricular esquerdo vem sendo refor
mulado nos últimos anos. Reconhece-se, hoje, uma 
continuidade anatômica entre diversas estruturas 
fibrosas encontradas na via de entrada do VE, todas 
agrupadas sob a denominação genérica de mem
brana aortoventricular~. O anel fibroso, na sua porção 
anterior, faz parte do esqueleto fibroso do coração 
estando diretamente relacionado aos trígonos fibro
sos esquerdo e direito. Assim, o termo anel usado 
neste estudo refere-se a uma estrutura que está 
longe de ser circular completa perfeita '2.24. 

Os métodos cirúrgicos conservadores para cor
reção, além da abordagem sobre alterações de cús
pides, cordoalha e aparelho subvalvar, geralmente 
englobam formas de redução do anel freqüente
mente dilatado, às posições originais 3.8 .'8. 

Isso pode ser muito bem observado na litera
tura, onde inúmeros trabalhos relatam experiên
cias para essa redução ou readaptação do anel, 
freqüentemente com o emprego de próteses espe
cíficas 3.7 . '3.'~. Uma das mais conhecidas e utiliza
das é a prótese introduzida por CARPENTIER et 
alii 3 .4, que busca a redução do anel mitral, apli
cando-se muito bem aos casos onde há um au
mento, sobretudo do diâmetro ântero-posterior. Desta 
forma, embora a cirurgia de plastia da mitral im
plique na abordagem das várias estruturas da valva, 
fica claro que a ação sobre o anel valvar repre-
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senta um passo praticamente obrigatório neste 
tipo de operação. Este estudo ilustra a necessida
de de se conhecer a anatomia do anel mitral e sua 
relação com os trígonos fibrosos em situações 
normais, para que se possa buscar a readaptação 
deste anel, em situações de dilatação. 

Existe o conceito de que a menor distância 
entre os trígonos fibrosos, chamada por nós de 8, 
seria inextensível por estar colocada entre os trígonos 
fibrosos e sobre uma estrutura fibrosa, o corpo 
fibruso central '2.25. Esse detalhe anatômico forne
ce o ponto de referência crucial na determinação 
da reconstrução do anel '2. As técnicas de cor
reção, quando propõem a redução do anel, o fazem, 
geralmente, às custas da redução da distância A 
(maior distância entre os trígonos fibrosos), pela 
não necessidade de redução de B, já que a mesma 
é inextensível. Alguns cirurgiões propõem a re
dução do anel para valores fixos da distância A 
(entre 6 e 7 cm *), enquanto outros acreditam que 
a redução deva envolver sempre as distâncias A 
e B. 

Existem pequenas diferenças a respeito da ter
minolog ia e das considerações anatômicas da valva 
mitral que são interessantes e devem ser aqui dis
cutidas. Em trabalho prévio publicado, a respeito de 
plastia da mitral, 8RAILE er alii' buscaram a redu
ção da porção posterior do anel mitral com utilização 
de prótese maleável, fixada cirurgicamente por pon
tos ao anel. O anel mitral seria constituído por duas 
porções: porção anterior, referente à cuspide ante
rior e à posterior, que, após a redução, deveria 
retornar ao tamanho normal, correspondente à cús
pide posterior. As duas porções seriam delimitadas 
pelo ponto correspondente às comissuras e aos 
trígonos, que seriam, no anel, os limites aos pontos 
cirúrgicos passados na porção posterior. O tamanho 
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da prótese seria correspondente ao perímetro da 
cúspide anterior. Na nossa observação, os trígonos 
não foram coincidentes com as comissuras e estão 
colocados em um ponto tal que a menor distância 
entre os mesmos seria mais reduzida que o perí
metro correspondente à cúspide anterior. Isto pode 
ser comprovado pelos nossos resultados, que de
monstraram que a maior distância entre os trígonos 
(que englobaria a cúspide posterior e parte da cúspide 
anterior) foi de 1,88 a 3,96 vezes a menor distância 
entre os mesmos, denominada por nós de distância 
B. Essas pequenas diferenças conceituais a respei
to da anatomia não impedem a obtenção de bons 
resultados cirúrgicos como relatado por Braile. 
Entretanto, é importante que sejam bem analisadas 
e compreendidas. 

As variações da relação AlB não estiveram na 
dependência das variáveis sexo e idade. A única 
variação estatisticamente significativa foi a correla
ção s imultânea da relação AIB com grupo étnico e 
"posição mitro-aórtica". O que se observou nesse 
caso é que, no grupo étnico não-branco, houve uma 
redução progressiva da média da relação AIB quan
to mais anterior foi a posição. 

Em conclusão, a análise, em corações normais , 
no anel mitral , da relação entre as distâncias A e 
B (respectivamente, a maior e a menor distância 
entre os trígonos fibrosos) não apresentou associ
ação com sexo e idade. Entretanto, houve associ
ação dessa relação quando foram analisadas con
juntamente as variáveis grupo étnico e "posição 
mitro-aórtica" . 
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ABSTRACT - The purpose of this study is to evaluate important anatomic data in the mitral valve 
reconstruction , specially mitral ring characteristics related to position and distance of fibrous trigone. 
We seek correlation of this aspect with sex, age, ethnic group and "mitral-aortic position". Ninety-four 
human normal hearts were analysed. Two measures were realized in mitral ring , the measure A the 
higher distance between the fibrous trigone and B the smaller distance: the sum of the two measures 
represent total perimeter of the ring . We established the relation NB that changed 1.88 to 3.96 (2.69 
+ 0.38). The analysis of this relation don't present statistical difference when correlated individually 
with sex (p=0.6857), age (p=0.1157) . However, in the association of the variables ethnic group and 
"mitral-aortic position" (p=0.0285), we observed that in heart$ from non white persons was tendency 
to decrease of the relation NB in anterior and much anterior position. ln conclusion, the relation AI 
B is not fixed, presented variation in dependence of association by ethnic group and "mitral-aortic 
position" . 

DESCRIPTORS: heart valves, mitral, anatomy. 
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