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Resumo
Sildenafil – que revolucionou o tratamento da disfunção
erétil por apresentar características farmacocinéticas
vantajosas em relação às abordagens anteriores – também tem sido indicado para outras condições clínicas.
As evidências contemporâneas apontam benefício
definido de sildenafil no tratamento de hipertensão pulmonar, benefício provável (estudos de pequeno porte
e insuficiente qualidade metodológica, com resultados conflitantes, às vezes medidos por desfechos
substitutos) em ejaculação precoce, parâmetros hemodinâmicos de pacientes com insuficiência
cardíaca, distúrbios sexuais em mulheres diabéticas e fenômeno de Raynaud e benefício duvidoso
em relação à melhora de desempenho sexual em jovens sadios. Adicionalmente, dimensionando-se
alguns dos riscos atribuídos ao uso terapêutico de sildenafil, esse foi associado a piora dos eventos
respiratórios em pacientes com apnéia do sono, mas não a efeitos visuais ou diminuição de olfato.

Introdução

A

proveitando o título de um editorial da Circulation1,
quer-se categorizar, em termos da evidência contemporânea, os benefícios de sildenafil (Viagra) em cenários
médicos outros que o da disfunção erétil, e adicionalmente
comentar alguns dos riscos a ele atribuídos.
Desde sua introdução em 19982, sildenafil adquiriu a reputação de ser um fármaco capaz de mudar estilos de vida.
Isso condicionou uma venda incontrolável, envolvendo
somas astronômicas e gerando inúmeros mitos que, compreensivelmente, cercam um terreno delicado e cheio de
tabus, qual seja o do desempenho sexual. Como sempre, a
mídia leiga tratou de intensificar os apelos mercadológicos,
incentivando o uso recreativo e estendendo seus efeitos
para a esfera sexual feminina.

Como qualquer fármaco, este deve ser indicado em situações em que haja evidência de eficácia e benefício clínico,
e seu uso deve levar em conta a potencialidade de gerar
efeitos adversos.
Sildenafil é inibidor seletivo da enzima fosfodiesterase-5
específica de monofosfato cíclico de guanosina, segundo
mensageiro de óxido nítrico. Ao prolongar a ação deste,
aumenta o relaxamento do músculo liso e a vasodilatação.
A enzima é expressa em muitos tecidos (vascularização periférica, vascularização pulmonar, mucosa nasal, músculos
traqueobrônquicos), além dos sinusóides do corpo cavernoso peniano. Logo, o efeito de sildenafil não se restringe
à disfunção erétil, podendo entrar na terapia circulatória
em mais de uma indicação.
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Benefícios definidos

Hipertensão pulmonar primária

Disfunção erétil

A hipertensão pulmonar (HP) pode ter causa desconhecida
(HP primária) ou dever-se a causa subjacente conhecida (HP
secundária), nas quais a vasoconstrição pulmonar arteriolar
é a característica mais importante. A ação vasodilatadora de
sildenafil tem sido testada na correção do problema.

Sildenafil mostrou-se eficaz no tratamento de disfunção
erétil (DE) de múltiplas etiologias, sendo usado por grande
percentagem de homens de meia-idade para tratar DE. Contornando esse problema, melhorou auto-estima, confiança
e satisfação com as relações sexuais nos usuários3. Grande
parte do sucesso e da aceitação foi a possibilidade do uso
oral, ao contrário de alternativas medicamentosas prévias.
Goldstein e colaboradores2 realizaram o primeiro ensaio clínico randomizado, controlado por placebo e duplo-cego que
avaliou a eficácia de sildenafil em disfunção erétil orgânica,
psicogênica e mista. Doses crescentes de sildenafil associaram-se a melhora da função erétil (P < 0,001). Nas 4 últimas
semanas do estudo, houve ereção em 69% dos intercursos
sexuais em homens tomando sildenafil em comparação com
22% dos que receberam placebo (P < 0,001). O benefício
atribuído à exposição foi de 47%, isto é, em metade dos
casos o sucesso deveu-se ao fármaco. Na segunda parte
do estudo, com duração de 3 meses, 329 homens foram
alocados para receber placebo ou tratamento. Tentativas
de relação sexual com sucesso ocorreram em 65% dos pacientes no grupo do sildenafil, em comparação com 20% no
grupo placebo. Não houve diferença nas taxas de abandono
de tratamento entre os grupos sildenafil (2,5%) e placebo
(2,3%). Estudos com populações específicas (diabéticos,
hipertensos, cardiopatas, deprimidos em uso de antidepressivos, pacientes com trauma raquimedular, pacientes submetidos a prostatectomia radical) apresentando DE foram
também realizados, verificando-se que sildenafil “melhorou
as ereções” nos grupos que o receberam em comparação a
placebo. A duração dos estudos, a idade dos pacientes e a
etiologia da DE não influenciaram os resultados4.
Análise retrospectiva5 de 11 estudos randomizados e controlados por placebo realizados em 974 diabéticos com DE
e fatores de risco cardiovasculares comprovou a superioridade de sildenafil em relação ao placebo (62% vs. 18%,
respectivamente; P < 0,0001), com boa tolerabilidade do
fármaco. Os eventos adversos associados a sildenafil foram
leves ou moderados e incluíram cefaléia (5%), vermelhidão
da face (7%) e dispepsia (4%), não diferindo do perfil
que ocorre na população geral de homens tratados com
sildenafil para DE.
Conclusão
Há evidência de nível I sobre a eficácia de sildenafil em
disfunção erétil de múltiplas etiologias, com adequado
grau de segurança.

Revisão sistemática Cochrane6 de 4 estudos, totalizando 77
pacientes, estudou efeitos agudos e de longo prazo de sildenafil nesta condição. Evidenciou-se o efeito vasodilatador
do fármaco, bem como a melhora dos sintomas da doença.
Sildenafil foi bem tolerado em todos os estudos.
Ensaio clínico, duplo-cego e controlado por placebo7 randomizou 278 pacientes com HP sintomática para receber
sildenafil (20, 40, ou 80 mg, via oral, 3 vezes ao dia) por 12
semanas. Ao término desse período, a distância da caminhada de 6 minutos aumentou em relação aos valores basais
em todos os grupos de sildenafil (P < 0,001 para todas as
comparações). A pressão média da artéria pulmonar reduziu-se significativamente com as três doses crescentes (P
= 0,04, P = 0,01 e P < 0,001, respectivamente. A classe
funcional também melhorou (P = 0,003, P < 0,001 e P <
0,001, respectivamente. Os efeitos adversos associados
foram rubicundez, dispepsia e diarréia. Nos 222 pacientes
que completaram um ano em monoterapia de sildenafil,
a melhora da distância percorrida em 6 minutos foi de 51
metros, em comparação aos valores basais.
Outro ensaio clínico cruzado e duplo-cego8 avaliou o
efeito de sildenafil ou placebo em seqüência randomizada,
intervalados por período de washout de 2 semanas, por
6 semanas, em 20 pacientes com HPP ou secundária à
síndrome de Eisenmenger. Evidenciou-se melhora em
distância percorrida em caminhada de 6 minutos (P <
0,0001), pressão na artéria pulmonar (P < 0,0001), classe
da doença (NYHA) (P < 0,0001) e tolerância ao exercício
(P <0,0001) depois do tratamento com sildenafil. Não se
observaram sérios efeitos adversos durante o estudo.
A adição de sildenafil oral a tratamento prolongado com
prostanóides (8 subcutâneos, 7 intravensos e 5 inalados),
administrados sem sucesso a 20 pacientes com HP grave
mostrou melhora de classe funcional (NYHA), teste de
caminhada em 6 minutos (de 79 para 105 metros) e sinais
ecocardiográficos de insuficiência cardíaca direita em 1 e
2 anos. Não houve sérios efeitos indesejáveis relacionados
a sildenafil9.
O papel de sildenafil na reversão do quadro de rebote de
HP no momento de retirada da terapia com óxido nítrico
(NO) em 30 crianças e lactentes foi pesquisado, mediante
a administração de 0,4 mg/kg do fármaco ou placebo, 1
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hora antes de suspender o NO. O rebote ocorreu em 10
dos 14 pacientes do grupo placebo e em 0 of 15 pacientes
que receberam sildenafil (P < 0,001). PA pulmonar aumentou em 25% (14-67) no grupo placebo e 1% (-9-5) nos
pacientes em sildenafil (P < 0,001). Quatro pacientes que
receberam placebo não puderam suspender NO por grave
instabilidade cardiovascular; no grupo de sildenafil todos os
pacientes puderam suspender NO (P = 0,042)10.
Persistente HP ocorre em 6,8 de 1000 nascidos vivos.
Apesar de diferentes terapias, a mortalidade está entre
10% a 20%. Avaliou-se a eficácia de sildenafil sobre a
oxigenação de recém-nascidos com HP. Sildenafil 1 mg/kg
(solução preparada a partir de comprimido de 50 mg)
ou placebo foram administrados a 7 e 6 recém-nascidos,
respectivamente, por sonda nasogástrica, em menos de
30 minutos da randomização e, depois, a cada 6 horas
por 36 horas. No grupo tratamento a oxigenação melhorou em todos os pacientes dentro de 6 a 30 horas, com
sobrevida em 6 deles. No grupo placebo, 1 de 6 recémnascidos sobreviveu11.
Conclusão
Apesar de os estudos terem número restrito de participantes, sildenafil evidencia melhorar sintomas, capacidade
funcional e parâmetros hemodinâmicos em pacientes
com hipertensão pulmonar grave, seja em monoterapia
ou como coadjuvante do tratamento, tanto em adultos
como em crianças e recém-nascidos. Em dose única, evita
o surgimento de efeito rebote com a retirada de terapia
com óxido nítrico.

duração de 8 semanas e realizado em homens entre 18
e 65 anos com diagnóstico de EP. Sildenafil aumentou a
percepção de controle ejaculatório em comparação ao
placebo (P < 0.05), mas não diferiu significativamente deste
em medidas de tempo. Os pacientes em uso de sildenafil
relataram aumento de confiança e satisfação durante o
intercurso sexual e diminuição do período refratário pósejaculatório para atingir uma segunda ereção.
Conclusão
Os resultados dos estudos são controversos. No primeiro,
a alternativa mais simples (anestésico local em creme) foi a
mais eficaz. No segundo, os benefícios de sildenafil foram
parciais. A melhora foi medida por respostas subjetivas.

Insuficiência Cardíaca (IC)
Sildenafil é raramente usado em pacientes com IC, apesar
da alta prevalência de DE. No entanto, a preservação de
óxido nítrico pode teoricamente melhorar a sobrecarga
ventricular esquerda e o trabalho cardíaco. Ensaio clínico
randomizado, cruzado, duplo-cego e controlado por
placebo15 foi realizado em 20 pacientes com IC causada
por disfunção sistólica de ventrículo esquerdo (fração de
ejeção < 35%). Uma série de parâmetros hemodinâmicos
cardíacos foi medida. Sildenafil melhorou o desempenho
cardíaco devido à diminuição de carga ventricular esquerda,
o que foi causado por diminuição da resistência arterial
periférica. Houve aumento de débito cardíaco e de capacidade ao exercício.
Conclusão

Benefícios prováveis
Ejaculação precoce
Ejaculação prematura (EP) é considerada a disfunção sexual mais freqüente em homens entre 18 e 59 anos, com
prevalência de 21% nos Estados Unidos12. Atualmente,
anestésicos locais e sildenafil oral têm sido considerados
no tratamento de EP.
Em estudo (n = 84) que comparou cada agente em separado, sua combinação e placebo em pelo menos 8 tentativas
sexuais, sildenafil isoladamente não se mostrou superior a
placebo ou ao tratamento combinado. Creme tópico de
EMLA isolado teve igual eficácia que o tratamento combinado. Logo, o uso tópico de EMLA parece o tratamento
mais eficaz em EP13.
Em outro estudo14, sildenafil foi comparado a placebo
em ensaio randomizado, duplo-cego, em paralelo, com

Este estudo de pequeno porte, apesar de mostrar resultado
positivo, só mediu parâmetros hemodinâmicos em número
pequeno de pacientes, não sendo realmente avaliada a
relevância clínica de longo prazo de sildenafil na IC.

Distúrbios sexuais em mulheres
Diabetes melito aumenta o risco de disfunção sexual
feminina, expressa por diminuição de sensação clitoriana,
secura vaginal, desconforto vaginal, distúrbio de orgasmo e dispareunia. Os mecanismos causadores podem
envolver dano vascular e de sistema nervoso autônomo,
bem como alterações na produção de óxido nítrico.
Fisiologicamente, a excitação sexual se acompanha de
congestão pélvica e ingurgitamento de clitóris e vagina.
Em diabetes ocorrem aterosclerose e microangiopatia,
com insuficiência arterial crônica cavernosa clitoriana,
produzindo a disfunção sexual feminina.
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Um grupo de investigadores italianos tem-se dedicado à
investigação deste problema. Num primeiro ensaio clínico randomizado, cruzado, duplo-cego e controlado por
placebo16, 68 mulheres sadias e sem distúrbios sexuais
receberam sildenafil (50 mg) ou placebo por 4 semanas,
separados por 2 semanas de washout, numa seqüência
randomizada. Sildenafil melhorou excitação (P < 0,001),
orgasmo (P < 0,05) e satisfação (P < 0,001) comparativamente ao placebo. Os efeitos adversos foram transitórios
e leves ou moderados.

0,0064), a duração cumulativa das crises (P = 0,0038) e os
escores da avaliação sintomática do quadro (P = 0,0386). A
velocidade de fluxo capilar aumentou em cada paciente, e
a média de todos os pacientes quadruplicou com sildenafil
(P = 0,0004). Dois pacientes suspenderam o tratamento
devido a efeitos adversos de sildenafil.

Sildenafil em dose única (100 mg) foi dada a 30 mulheres
pré-menopáusicas com diabetes tipo 1 e 39 mulheres
pré-menopáusicas sadias em um estudo aberto. O fluxo
arterial do clitóris foi medido por ultra-sonografia Doppler,
1 e 4 horas após a ingestão do fármaco. Sildenafil melhorou
o fluxo sangüíneo clitoriano 1 hora após a ingestão, com
diferença significativa em relação à avaliação basal e após
4 horas (P < 0.05), o que evidenciou um efeito transitório.
Por meio das respostas a Questionário de Experiência Pessoal, as mulheres com diabetes tipo 1 mostraram diferenças
significativas em relação a excitação, orgasmo e satisfação
com a atividade sexual quando comparadas às normais.
Dispareunia foi mais freqüente nas primeiras17.

Conclusão

Em estudo cruzado e duplo-cego18, 36 mulheres diabéticas
tipo 1, pré-menopáusicas e com distúrbios sexuais, receberam 100 mg de sildenafil ou placebo por 2 períodos de 8
semanas, com washout entre eles. A eficácia foi medida por
respostas a Questionário de Experiências Pessoais e por
ultra-sonografia Doppler translabial. Os autores concluem
que sildenafil parece melhorar aspectos sexuais subjetivos
nestas pacientes.

Revisão sistemática da literatura mostrou que as demais
publicações sobre o assunto referem-se a vários pequenos
estudos e relatos de caso21.

Somente um estudo de pequeno porte mostrou eficácia
e segurança de sildenafil no tratamento de fenômeno
de Raynaud.

Benefícios duvidosos
Sildenafil tem sido considerado como capaz de afetar
qualidade, satisfação e desejo no intercurso sexual de homens jovens assintomáticos. Para avaliar tal possibilidade,
10 homens sadios, entre 22 e 34 anos, com parceira fixa
por 6 meses ao menos e com no mínimo dois intercursos
por semana foram selecionados para receber 4 cápsulas
de 50 mg de sildenafil para usar em casa num período de
2 semanas, 1 hora antes da atividade sexual. Num segundo
período de 2 semanas, receberam 4 idênticas cápsulas de
placebo. Os efeitos encontrados foram muito pequenos,
não atingindo significância estatística22.
Conclusão
Em indivíduos jovens e sadios, sildenafil não muda significativamente o desempenho sexual.

Conclusão
Estes três estudos, com pequeno número de participantes
e desenho experimental sem grande poder metodológico, não trazem resultados que possam ser amplamente
generalizados.

Fenômeno de Raynaud
O fenômeno de Raynaud com úlceras distais recalcitrantes
pode ser um problema primário ou acompanhar algumas
doenças do tecido conjuntivo. Várias terapias não e mostram suficientemente promissoras. O efeito vasodilatador
de sildenafil tem sido pesquisado neste contexto19.
Em ensaio cruzado, duplo-cego e controlado por placebo20,
16 pacientes com fenômeno de Raynaud secundário e resistente à terapia vasodilatadora receberam 50 mg of sildenafil
ou placebo, duas vezes ao dia, por 4 semanas. Durante o
tratamento, diminuiu a freqüência média das crises (P =

Riscos atribuídos
Apnéia do sono
Disfunção erétil é condição altamente prevalente em apnéia obstrutiva do sono. No entanto, não é diagnosticada
em 80% dos pacientes, mesmo quando há claros sinais e
sintomas daquela condição. Sildenafil, largamente usado em
disfunção erétil, prolonga a ação de monofosfato cíclico de
guanosina e ácido nítrico por inibir a GMP-fosfodiesterase
específica. Óxido nítrico promove congestão de via aérea
superior, relaxamento muscular e vasodilatação pulmonar.
Estudo cruzado, duplo-cego e controlado por placebo23
testou o efeito de sildenafil (50 mg) sobre o sono de 14
pacientes de meia idade, com severa apnéia obstrutiva
do sono, sem evidência de co-morbidade respiratória.

Página 4: Sildenafil: mais potencial do que potência?

A medida do efeito foi feita por polissonografia de noite
inteira. Em comparação a placebo, a dose única de sildenafil aumentou a percentagem do tempo total de sono
com saturação de oxigênio arterial menor que 90% (P <
0,01), o índice de apnéia-hipopnéia (P = 0,01) e o índice de
dessaturação (P < 0,001). Diminuiu a saturação média de
oxigênio arterial (P = 0,02). Logo, dose única de sildenafil
dada ao deitar piora os eventos respiratórios em pacientes
com apnéia do sono.
Conclusão
Sildenafil deve ser usado com cautela em indivíduos com
disfunção erétil e distúrbios respiratórios relacionados
ao sono.

de 100 mg de sildenafil em 20 voluntários jovens normais.
Os testes visuais não diferiram nos dois grupos. Ocorreram
alterações estatisticamente significantes de função retiniana, reversíveis dentro de 24 horas.
Em estudo cruzado, duplo-cego, randomizado e controlado por placebo26, foram investigados 14 homens
receberam 1 dose de 100 mg de sildenafil ou placebo,
em duas visitas separadas. Em comparação a placebo,
sildenafil produziu vasodilatação estatisticamente significativa nas maiores veias retinianas, ausente nos primeiros
30 minutos, mas presente e crescente em 90, 180 e 300
minutos. A significância clínica dessa vasodilatação não foi
investigada ainda.
Conclusão

Efeitos oculares
A isoenzima relacionada à fosfodiesterase (PDE6) está
presente em altas concentrações em tecidos oculares
que exercem um papel na fototransdução. Cerca de 3%
de pacientes tratados com sildenafil referiram eventos
visuais transitórios, tais como visão azul, fotossensibilidade
e visão borrada.

Não se encontraram efeitos visuais clinicamente relevantes com dose usual de sildenafil em pequenos estudos
realizados em indivíduos normais ou com déficit visual
pré-existente. As alterações retinianas foram transitórias
e seu significado clínico ainda não estabelecido.

Diminuição de olfato

Ensaio clínico cruzado, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo24 avaliou os efeitos de dose única
de 100 mg de sildenafil em 9 homens com degeneração
macular inicial e relacionada à idade. Depois de 7-14 dias,
receberam placebo. Sildenafil não determinou alterações
nos vários testes feitos, não havendo diferenças estatísticas
ou de relevância clínica em relação ao padrão inicial ou ao
placebo. Nenhum efeito adverso visual foi espontaneamente relatado ao investigador.

Cerca de 20% dos pacientes que recebem sildenafil para
tratamento de DE queixam-se de congestão nasal. O fluxo
de ar está intimamente ligado ao olfato. Por isso a olfação
foi avaliada em 20 voluntários jovens e sadios depois da
administração de 50 e 100 mg de sildenafil ou placebo
em ensaio cruzado e duplo-cego. A redução de olfação só
ocorreu com a dose de 100 mg27.

Outro estudo randomizado, duplo-cego, em paralelo e
controlado por placebo25 testou os efeitos de dose única

A alteração de olfação só foi vista com doses mais altas em
voluntários sadios.

Conclusão
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