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Introdução. O exercício de baixa intensidade associado à restrição parcial do fluxo sanguíneo é capaz de induzir 
aumentos de força e hipertrofia muscular, porém as repercussões desta intervenção sobre o tempo até a falha e recu-
peração da força após o exercício vêm sendo pouco exploradas. Objetivos. Avaliar os efeitos agudos de diferentes 
níveis oclusão vascular sobre o tempo até a falha e recuperação da força após exercício isométrico intermitente (EII). 
Método. Em um estudo do tipo “crossover”, sete homens saudáveis realizaram EII de “handgrip” até a falha. A carga 
utilizada durante o EII foi de 45% de força isométrica voluntária máxima, sendo considerada falha quando o voluntário 
não conseguiu atingir 30% desta. Todos os sujeitos realizaram EII em três dias diferentes (com intervalo mínimo de 
72 horas), e em cada dia foi aplicado, através de um cuff pressórico, um dos três níveis de restrição: total (RT), parcial 
(RP) ou fluxo livre (FL). A ordem de aplicação da restrição foi randomizada. A pressão de restrição total (PRT) foi aferida 
através de um Ultrassom Doppler, e a pressão de RP foi definida como 50% da PRT. A força isométrica voluntária 
máxima de handgrip foi mensurada nos três dias, antes e nos minutos 1, 3, 5, 7, 9 e 11 após o exercício. As mensu-
rações de força e o EII foram realizadas em um dinamômetro Jamar. O TF foi inferido através do número de repetições 
realizadas durante o EII. Os testes estatísticos utilizados foram T de student pareado e Anova One-way. O nível de si-
gnificância adotado foi p<0,05. Este estudo teve aprovação ética (CAAE:36832814.9.0000.5208). Resultados. Nos 
três dias houve uma queda significativa da força após EII, sem retorno ao “baseline” após 11 minutos. Na comparação 
entre os dias, observou-se redução significativa da força no dia FL (-33%) com relação ao RT (-25%) após 1 minuto. 
A recuperação foi mais rápida nos minutos 3, 5 e 7 após o exercício no dia RT (-16%; -11%; -9%) em relação aos dias 
FL (-31%; -26%; -25%) e RP (-29%; -22%; -24%) respectivamente. Nos minutos pós 9 e 11 somente o dia FL (-24%; 
-21%) foi significativamente diferente do grupo RT (-11%; -10%). Com relação ao tempo até a falha, o número médio 
de repetições no dia RT (12) foi significativamente menor que os dias RP (25) e FL (30). Conclusão. A RT reduz o 
tempo até a falha e provoca menor redução de força após EII.
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