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Introdução. A Insuficiência Cardíaca (IC) é caracterizada pela incapacidade do coração em gerar débito cardíaco 
aceitável para atender às necessidades do organismo. A classificação da IC de acordo com a fração de ejeção (FE%) 
do VE ainda é um tema controverso na literatura. Objetivos. Verificar a relação da FE com capacidade física, força 
muscular periférica e respiratória, classe funcional (CF), estágio da doença (ED) e qualidade de vida (QV) de indivíduos 
com IC estável. Método. Estudo transversal, realizado no Ambulatório de Cardiologia do Hospital Regional de Mato 
Grosso do Sul, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFMS (37934714.7.0000.0021). Foram avaliados 29 
indivíduos, com IC de CFl I, II ou III, (NYHA). Foi realizada com a comparação de dois grupos, de acordo com FE (%): 
GI <35 e GII >35. Foram avaliados: relação cintura-quadril (RC/Q), índice de massa corporal (IMC), capacidade física 
(Teste Ergométrico-TE), força de preensão palmar – FPP (dinamometria), força muscular respiratória - FMR (PImáx e 
PEmáx), qualidade de vida – QV (questionário Minnesota), sinais/sintomas (classe funcional) e estágio da doença (A, 
B, C e D). Foi utilizado o teste do qui-quadrado para as variáveis qualitativas e teste de Mann-Whitney para variáveis 
quantitativas. Resultados: GI foi composto por 14 indivíduos (10 homens e 4 mulheres), com média de idade de 
64,61±9,26 anos e G2 por 15 (12 homens e 3 mulheres), com média de idade de 63,93±14,52. A FE média do GI foi 
26,21±6,22 %, e do GII de 43,97±7,72 %. Pôde-se observar que houve diferença estatística entre as variáveis: idade, 
CF, ED e QV. Sendo que o G1 apresentou idade superior (p=0,002), pior CF (p=0,048) - predomínio de CF 2; ED mais 
avançado (p=0,007) predomínio do estágio C e pior QV – GI 45,23 ± 15,31 e G2 26,200 ± 19,01 (p=0,004), em relação 
à G2. Não houve diferença estatística significativa na: distribuição de sexo (X2= 0,590), TE (X2= 0,077), apesar de 
ser sido verificado uma prevalência de TE reduzidos em GI e de TE normais em G2, FMR, apesar do predomínio de 
redução de PImáx (X2= 0,311) e de PEmáx (X2= 0,280) em ambos os grupos, FPP(X2= 0,858), sem predomínio de 
redução em ambos os grupos e avaliação antropométrica (IMC X2= 0,225 e RC/Q X2= 0,120). Conclusão: Pôde-se 
concluir que nos indivíduos avaliados houve relação do FE< 35% com a idade mais avançada, maior sintomatologia da 
IC, quadros mais avançados da IC, e maior comprometimento da QV.
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