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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O prolapso da valva mi-
tral possui inúmeras etiologias, é a valvopatia mais frequente 
e é a causa isolada de insuficiência mitral mais comum. Possui 
uma clínica muito diversificada e ultimamente tem-se buscado 
critérios diagnósticos mais rígidos para padronizar a sua iden-
tificação. Este estudo teve como objetivo oferecer as bases da 
ausculta cardíaca, determinar sua importância e aprofundar nos 
critérios diagnósticos, na clínica e prognóstico do prolapso da 
valva mitral. 
CONTEÚDO: A invenção do estetoscópio por René Hyacin-
the Laënec em 1816 mudou o cenário da medicina. Para uma 
boa prática médica é necessário se ter um bom conhecimento das 
bases da ausculta cardíaca, que se baseia na utilização correta do 
estetoscópio, sistematização do exame físico cardíaco e na corre-
ta caracterização dos sons auscultados. São frequentes as novas 
tecnologias que auxiliam no diagnóstico das valvopatias, porém 
os exames complementares possuem suas limitações. A ausculta 
cardíaca está perdendo espaço diante dos novos equipamentos, 
encarecendo a prática médica. 
CONCLUSÃO: Mesmo com as novas tecnologias, além da cor-
reta utilização dos exames complementares, é de extrema impor-
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tância a realização da anamnese e exame físico para o diagnóstico 
do prolapso da valva mitral, se fazendo necessário o uso dos crité-
rios diagnósticos vigentes.
Descritores: Ausculta cardíaca, Auscultação, Prolapso da valva 
mitral, Valvopatias.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The mitral valve pro-
lapsed have numerous etiologies and it is the most common 
valvular disease and the most common isolated cause of mitral 
insufficiency. Besides having a very diverse clinical, more strin-
gent diagnostic criteria have been sought in order to reduce over-
diagnosis that they had prior to these criteria. This aims to give 
the basics of cardiac auscultation, and deepen their importance 
in diagnostic criteria, the clinical course and prognosis of mitral 
valve prolapse. 
CONTENTS: The invention of the stethoscope by René Laënec 
Hyacinthe in 1816 changed completely the medicine scenario. 
For a good medical practice it is necessary to have a good knowl-
edge of the bases of cardiac auscultation, which is focused on 
the correct use of the stethoscope, systematic physical examina-
tion and on the correct characterization of auscultation of heart 
sounds. Increasingly there are technologies that help the physi-
cian in the diagnosis of valvular heart disease, and even stud-
ies showing that all these tests have their limitations, the cardiac 
auscultation has been put aside in exchange for these new tech-
nologies, making the medical practice more and more expensive. 
CONCLUSION: Even with new technologies, besides the correct 
use of supplementary tests, it is extremely important the anamnesis 
and physical examination for the diagnosis of mitral valve prolapse, 
if necessary making use of current diagnostic criteria.
Keywords: Auscultation, Cardiac auscultation, Mitral valve pro-
lapse, Valvular heart disease. 

INTRODUÇÃO

Mesmo antes da invenção do estetoscópio por René Théophile 
Hyacinthe Laënnec, Hipócrates, em 400 a. C já havia escrito sobre 
a ausculta: “você percebe um ruído como o do vinagre fervendo”1. 
Porém, antes da invenção deste valioso instrumento, o que havia de 
mais moderno no século XVIII era a correlação entre os dados ana-
tomopatológicos e a clínica que o paciente apresentava em vida2.
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Este cenário só começou a mudar quando Laënnec, em 1816, ao 
examinar uma jovem em trabalho de parto onde a ausculta dire-
ta estava prejudicada por esta ser obesa, lembrou-se de crianças 
brincando de arranhar um alfinete em uma extremidade de um 
pedaço de madeira e ouvir do outro lado, então enrolou folhas 
de papel em forma de um cilindro bem apertado e usou para 
auscultar a paciente. Estava inventado o primeiro estetoscópio, o 
qual após muitas modificações tornou possível o diagnóstico de 
doenças antes da análise anatomopatológica2.
Foram realizadas busca nas bases de dados da BIREME e Pub-
med e em livros de referência de cardiologia, valvopatias, prolap-
so da valva mitral e propedêutica cardiológica.
Este estudo teve como objetivo oferecer as bases da ausculta car-
díaca, determinar sua importância e aprofundar nos critérios 
diagnósticos, na clínica e prognóstico do prolapso da valva mitral. 

AUSCULTA CARDÍACA

Antes da caracterização propedêutica específica do prolapso da 
valva mitral devem-se relembrar alguns conceitos básicos sobre a 
ausculta cardíaca.
Para fazer uma ausculta efetiva é útil saber que o ouvido huma-
no tem a capacidade de perceber vibrações sonoras variando de 
20 a 20.000 Hz, sendo as frequências ditas “ótimas” as que se 
encontram entre 1.000 e 2.000 Hz (frequências da fala). Além 
da frequência do som, a amplitude também interfere na auscul-
ta, onde sons mais intensos podem dificultar a ausculta de sons 
menos intensos3.
Algumas informações sobre o uso correto do estetoscópio são de 
grande valia para uma ausculta mais eficiente, sendo estas citadas 
a seguir3.
A campânula deve ser usada para ausculta de sopros de baixa fre-
quência (30 a 150 Hz), e deve ser colocada suavemente sobre o 
tórax do paciente. Ruflares diastólicos da estenose mitral e tricús-
pide e os sons da terceira e quarta bulha são mais bem auscultados 
com a campânula1.
O diafragma deve ser usado para sons de alta frequência, e deve 
ser pressionado firmemente sobre o tórax do paciente3. Os sons 
mais bem auscultados com o diafragma são: primeira e segunda 
bulha (e seus desdobramentos), sopros de ejeção, estalidos sistó-
licos e de abertura da estenose mitral ou tricúspide, sopros dias-
tólicos da regurgitação aórtica e pulmonar e sopro sistólico da 
comunicação interventricular. 
A porção auricular deve respeitar o conduto auditivo externo, 
com suas hastes orientadas anteriormente.
As frequências das bulhas cardíacas e de alguns sopros são mos-
tradas na tabela 1.
A ausculta cardíaca, como qualquer método propedêutico deve 

ser realizado de maneira lógica e sistematizada3,4. Para tal, foram 
feitas sistematizações que se iniciam ao se auscultar o paciente em 
um local silencioso e com a utilização do receptor do estetoscópio 
diretamente na pele do paciente. Outros pontos importantes para 
a técnica da ausculta são:
• Áreas de ausculta: é consenso de todos os autores que além de 
auscultar todos os focos clássicos, deve-se auscultar também o 
precórdio e as áreas circunvizinhas. A localização dos focos clássi-
cos pode ser vistos na tabela 2.

Tabela 2 – Localização dos focos clássicos de ausculta
Foco (ou área) Localização
Aórtico 2° EIC, à direita da borda esternal 
Aórtico acessório 3° EIC à esquerda
Pulmonar 2° EIC à esquerda da borda esternal.
Mitral 5° EIC na linha hemiclavicular (apex cardíaco)
Tricúspide 5° EIC à direita do esterno

• Irradiações: como já dito, a ausculta não deve ser executada 
apenas nos pontos auscultatórios clássicos, mas também nas áreas 
de irradiação frequente de sopros como a região axilar, região sub-
clavicular, fúrcula e base do pescoço e, em alguns casos no dorso. 
O padrão de irradiação do sopro é um elemento importante na 
caracterização clínica dos sons cardíacos.
• Caracterização dos sopros: por se tratar de um dos sinais mais 
importantes da doença cardíaca estrutural, ao auscultar um sopro 
deve-se caracterizá-lo em5:
 Localização no ciclo cardíaco: situar o sopro corretamente 
no ciclo cardíaco é a primeira e mais importante análise semio-
lógica, sendo essencial o reconhecimento da primeira e segun-
da bulhas. A sístole ventricular é identificada clinicamente pela 
primeira bulha (B1) e a diástole ventricular marcada pela segun-
da bulha (B2). A partir da identificação da B1 e da B2 todos 
os demais eventos auscultatórios podem ser então, localizados 
no ciclo cardíaco. Os eventos sistólicos podem ser classificados 
como proto, meso ou telessistólicos, na dependência de ocor-
rerem na porção inicial, meio ou no final da sístole. O mes-
mo ocorre para os sons diastólicos, caracterizados como proto, 
meso ou telediastólicos6. 
 Formato: representa a maneira pela qual a intensidade do som 
se distribui ao longo do tempo3. Há quatro formatos básicos de 
sopros: dois sistólicos, o regurgitativo e o ejetivo; e dois diastó-
licos, o ruflar e o aspirativo. O sopro sistólico regurgitativo é de 
intensidade constante, mais comumente suave e associado à hi-
pofonese de B1. O sopro sistólico ejetivo é mais rude e tem o 
formato de crescendo e decrescendo ou de diamante. O sopro 
aspirativo é de alta frequência e se inicia logo após B2. O ruflar é 
de baixa frequência, granuloso, inicia-se em geral após o estalido 
de abertura de mitral na protodiástole, podendo, eventualmente, 
apresentar aumento da sua intensidade na telediástole (reforço 
pré-sistólico)5.
 Localização e irradiação: a localização de um sopro é a área onde 
ele é melhor audível. É importante lembrar que um sopro muito 
intenso pode ser auscultado em várias áreas ou em até todo o 
tórax. Após estabelecer o local de maior intensidade do sopro, 
desloca-se o receptor do estetoscópio em várias direções para de-
terminar sua irradiação6,7.

Tabela 1 – Principais sons cardíacos com suas respectivas frequências
Sopros Frequência (Hz)
Sopros de ejeção 150 – 450
Estenose mitral 25 – 80 
Regurgitações aórtica e mitral 175 – 975 
B1 e B2 20 - 175 
B3 e B4 20 – 175 
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 Frequência e timbre: em relação à frequência, classificam-se os 
sopros como sendo agudos ou graves e seu timbre como suaves, 
rudes, áspero, musical, aspirativo e ruflar3,5-7.
 Intensidade: existem diversas escalas para se classificar o sopro 
quanto a sua intensidade, porém a mais utilizada é a escala de 
Levine (Tabela 3), que classifica o sopro de + a 6+5.

Tabela 3 – Escala de Levi para classificação da intensidade dos sopros.
Grau 1: Sopro muito tênue, vários ciclos cardíacos são necessários para 
ouvi-lo.
Grau 2: Sopro prontamente identificável durante a ausculta.
Grau 3: Sopro mais intenso, geralmente com irradiação bem detectável. 
Grau 4: Sopro associado com frêmito.
Grau 5: Sopro que pode ser auscultado apenas encostando-se a borda 
da membrana do estetoscópio.
Grau 6: Sopro auscultado apenas segurando-se a peça receptora do es-
tetoscópio sobre o tórax do paciente, sem tocá-lo

AUSCULTA CARDÍACA VERSUS ECOCARDIOGRAMA

Nos últimos 20 anos, devido ao advento e utilização mais fre-
quente da ecocardiografia Doppler, a ausculta cardíaca tem per-
dido espaço, fazendo com que exames complementares sejam 
solicitados em excesso, o que gera custos à saúde pública, fato 
comprovado pelo aumento de 143% na solicitação de ecocar-
diografias entre 1986 e 1989 nos EUA, com custo estimado (na 
época) de 126 milhões de dólares2,8. Porém, revisão de literatura 
realizada em 2003 demonstra que a avaliação ecocardiográfica 
não substitui o exame físico cardiológico bem feito8.
É importante ressaltar que ainda não há a concordância esperada 
para o diagnóstico ecocardiográfico do prolapso da valva mitral, 
reforçando que mesmo na era da tecnologia e da imagem, o 
exame físico é o melhor parâmetro para iniciar uma investigação 
de sopro cardíaco2,8,9.
É crescente o número de modernas tecnologias que estão dispo-
níveis como métodos propedêuticos auxiliares nas doenças valva-
res, com a utilização da ressonância nuclear magnética em casos 
onde a ecocardiografia está prejudicada como em janela acústica 
inadequada. Contudo, deve-se lembrar de que todos os exames 
possuem limitações, e que estas devem ser levadas em considera-
ção ao solicitá-los e ao analisá-los10. 

PROLAPSO DA VALVA MITRAL

O prolapso da valva mitral é uma entidade que exemplifica a im-
portância da aquisição da expertise da ausculta cardíaca.
Em 1960, Barlow e Bosman, usando a cineangiografia do ventrí-
culo esquerdo identificaram a origem de um murmúrio sistólico 
tardiomitral e somente mais tarde, Criley nomeou essa condição 
de prolapso da valva mitral (PVM)11. 
Define-se PVM como um fenômeno mecânico em que um de 
seus folhetos (ou ambos) se movimenta de modo exagerado na 
sístole, por pelo menos 2 mm acima do anel mitral em direção 
do átrio esquerdo5,12.
As etiologias do PVM são inúmeras, atualmente classificadas em 
primárias (ou idiopáticas) e secundárias. No primeiro caso a valva 
mitral está anormal, podendo apresentar alterações histológicas 
como folhetos espessos, de dimensões grandes ou redundantes. 

Estas alterações são em geral denominadas degenerações mixo-
matosas5,12.
Quando secundária, o PVM ocorre por desproporções anatô-
micas entre o átrio e o ventrículo esquerdo, doenças do tecido 
conectivo, disfunção isquêmica dos músculos papilares dentre 
outras12.
Embora existam controvérsias quanto ao diagnóstico ecocardio-
gráfico do prolapso da valva mitral, esta é considerada a valvo-
patia mais frequente9 e a causa isolada de refluxo mitral mais 
comum5. Antes de se estabelecer critérios mais rígidos para seu 
diagnóstico, o PVM possuía prevalência variando de 5% a 15% 
porém, atualmente sua prevalência está estimada em torno de 
2% a 3%12,13. Além das controvérsias quanto aos critérios eco-
cardiográficos, estudos mais antigos possuíam limitações quanto 
à metodologia empregada, utilizando amostras selecionadas que 
possuíam sintomas já decorrentes do prolapso14.
Esta valvopatia é duas vezes mais comum em mulheres, porém 
em geral mais grave nos homens idosos, sendo que na população 
infantil há uma distribuição equilibrada entre os sexos12,13,15. O 
PVM é mais frequente em pacientes com doenças do tecido co-
nectivo, como síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos e osteogênese 
imperfeita16.
As apresentações clínicas do PVM são diversas. Na maioria 
das vezes apresenta-se assintomática, sendo o diagnóstico um 
achado incidental, realizado através da ecocardiografia8,17. Em 
contrapartida, alguns pacientes relatam sintomas cardiovascu-
lares, como dor torácica, palpitação e síncope ou, sintomas 
psiquiátricos, constituindo a síndrome do prolapso mitral. É 
importante salientar que análise do estudo de Framingham 
não mostra relação entre PMV e manifestações psiquiátricas8 
e, caso haja associação entre essas duas entidades, esta é pe-
quena11. Associação de sintomas cardiovasculares ao PVM 
também é controversa. A dispneia de esforço é um sintoma de 
alarme e tem relação com insuficiência mitral grave, embora 
pacientes com insuficiência grave possam permanecer assinto-
máticos por muitos anos5,17.
No exame físico do prolapso primário, ou seja, aquele cujas 
valvas são anormais, o paciente pode ter hábito astênico, 
malformação do esqueleto, cifoescoliose dorsal, pectus excava-
tum ou carinatum, straight back (retificação da coluna dorsal), 
diminuição pôstero-anterior do tórax, palato em ogiva, hiper-
motilidade articular, diminuição do tecido conjuntivo subcu-
tâneo e hérnia hiatal12.
Em relação à ausculta, apresenta sinais característicos como 
hiperfonese de B1, estalidos meso ou telessistólicos, únicos 
ou múltiplos, que podem ser audíveis constantes ou intermi-
tentes. Cerca de 2/3 dos pacientes apresentam estalidos não 
ejetivos, enquanto aproximadamente 1/3 dos indivíduos apre-
sentam estalido associado com sopro sistólico regurgitativo 
de intensidade e duração variadas. O sopro sistólico é mais 
audível no ápice cardíaco, podendo irradiar-se para o dorso 
(acometimento da cúspide anterior) ou para os focos de base 
(acometimento da cúspide posterior). A duração do sopro sis-
tólico geralmente está relacionada diretamente com a gravida-
de da regurgitação mitral3,15.
As características principais do exame físico nos pacientes com 
PVM estão resumidas na tabela 4.
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Tabela 4 – Ausculta do prolapso da valva mitral
Hiperfonese de B1
Estalidos meso ou telessistólico
2/3 - Estalido não ejetivo mais audível no ápice.
1/3 – Estalido mais sopro sistólico de intensidade e duração variadas 
auscultado no ápice cardíaco com possível irradiação para o dorso ou 
focos de base.

Previamente foi cogitado que 5% a 15% da população tinham 
PVM, porém sabe-se atualmente que parece ter havido um exces-
so diagnóstico em muitos indivíduos, talvez por falta de critérios 
diagnósticos rigorosos. Usando estes critérios (Tabela 5), estudo 
de base comunitária demonstrou que a síndrome do prolapso mi-
tral ocorra em 2,4% da população.
Apesar de a ecocardiografia ser o meio mais útil para identificar o 
PVM, esta não é recomendada como uma ferramenta de triagem 
de PVM para indivíduos que não tenham clique sistólico ou so-
pro na ausculta cuidadosa17.
A importância da correta identificação do prolapso da valva mitral 
está no fato de que esta possui sérias complicações como acidente 

vascular encefálico, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, insu-
ficiência mitral requerendo cirurgia, e endocardite14,18. A taxa de 
complicação do PVM é de 2% ao ano e seu prognóstico é bom15,17.

CONCLUSÃO

Conforme o exposto percebeu-se que o PVM é uma entidade clí-
nica muito comum, necessita de uma correta identificação. Nos 
últimos anos tem se aprimorado muito os exames complemen-
tares, porém, para o diagnostico inicial do PVM é essencial um 
exame físico cardiológico completo, efetuando-se ausculta cardí-
aca sistematizada à procura das alterações compatíveis. Portanto, 
a utilização dos critérios diagnósticos é de extrema importância, 
pois auxiliam a correlacionar os achados da anamnese e exame 
físico com os achados dos exames complementares, diminuindo 
assim falsos diagnósticos e gastos desnecessários com a saúde.
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Tabela 5 – Critérios diagnósticos no prolapso da valva mitral. Adaptado4 

Critérios Maiores (presença de pelo menos um critério maior já faz 
o diagnóstico)
• Ausculta 

Estalidos meso ou telessistólicos e sopro telessistólico ou “estridor” 
isolado, ou em combinação, no ápice cardíaco.

• Ecocardiograma bidimensional
Acentuado deslocamento sistólico superior dos folhetos mitrais (2 
mm acima do anel) com um ponto de coaptação no plano do anel 
ou superior a este
Leve ou moderado deslocamento sistólico superior dos folhetos mi-
trais com:
Ruptura da cordoalha
Regurgitação mitral ao Doppler
Dilatação anular

• Ecocardiograma mais ausculta
Leve ou moderado deslocamento sistólico superior dos folhetos mi-
trais com:

Estalido meso ou telessistólico proeminentes no ápice cardíaco
Sopro apical tele ou holossistólico em pacientes jovens 
“Estridor” telessistólico 

Critérios menores (estes não podem ser descontados e deveria elevar a 
suspeita de PVM; entretanto, por si só não fazem o diagnostico)
• Ausculta 

B1 hiperfonética com sopro apical holossistólico
• Ecocardiograma bidimensional

Leve ou moderado deslocamento sistólico superior dos folhetos val-
vares posteriores
Moderado deslocamento sistólico superior de ambos os folhetos mi-
trais

• Ecocardiograma mais histórico de:
Leve ou moderado deslocamento sistólico superior dos folhetos mi-
trais com:
Crises neurológicas focais ou amaurosis fugax em pacientes jovens
Parentes de primeiro grau com critérios maiores

PVM = prolapso da valva mitral


