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A endomiocardiofibrose é uma miocardiopatia rara, caracterizada pela deposição 
de tecido fibroso no endocárdio e no miocárdio do ápice do ventrículo, gerando 
uma insuficiência cardíaca restritiva. Miocardiopatia restritiva, prevalente em 
regiões tropicais. Possui etiopatogenia desconhecida e muitos autores associam a 
doenças infecciosas cardíacas ou sistêmica à eosinofilia prévia ou carência 
nutricional. Relatar o caso de uma paciente admitida no serviço hospitalar para 
submeter-se a um procedimento cirúrgico e descrever os principais cuidados de 
enfermagem. Trata-se de um relato de caso estudado no período de setembro a 
novembro de 2014, na enfermaria de Cardiopatia Congênita de um Hospital 
Universitário em Pernambuco. I.M.K, 11 anos, sexo feminino, indígena, 
proveniente do Acre, foi admitida no serviço com hipótese diagnóstica de 
anomalia de ebstein. Apresentava dispneia aos pequenos e grandes esforços, 
ascite, hepatomegalia, edema de membros inferiores e cianose. Após a 
realização de um ecocardiograma transtorácico, foi descartado o diagnóstico 
inicial e confirmada a endomiocardiofibrose e insuficiência na valva tricúspide. No 
período pré-operatório foi realizado o planejamento da assistência de 
enfermagem. Dentre os diagnósticos de enfermagem, destacaram-se débito 
cardíaco diminuído, nutrição desequilibrada para menos do que as necessidades 
corporais, ansiedade e risco de infecção. Os principais cuidados de enfermagem 
foram a monitorização cardíaca; diminuição da ansiedade; cuidado com a 
integridade da pele; estímulo a ingesta dos alimentos oferecidos eorientações 
quanto àimportância da ingestão dos alimentos; estímulo à exposição de 
sentimentos; e apoio psicológico. A intervenção cirúrgica realizada foi ressecção 
de área fibrosada e troca da valva tricúspide. Após o procedimento cirúrgico a 
paciente teve alta hospitalar, com melhora do quadro clínico, reinserção no 
ambiente indígena e familiar. 
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