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036 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO USO DE SILDENAFIL (VIAGRA ) NO TRATAMENTO DE 
DISFUNÇÃO ERÉTIL. Rossol A, Moura L, Ferreira M, Scheibe AB, Mallmann F, Koff W. Serviço de Urologia do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Fundamentação: A disfunção erétil (DE) acomete um grande número de homens, sendo que Feldman e cols. encontrou 52% de 
prevalência na faixa etária entre 40 e 70 anos. As conseqüências à saúde desta condição podem apresentar efeitos dramaticamente 
negativos sobre as vidas destes pacientes e de suas parceiras. O citrato de sildenafil - VIAGRA é o primeiro composto de uma 
nova classe de agentes orais para o tratamento da DE, que restabelece a função erétil comprometida através do aumento do fluxo 
sangüíneo peniano, permitindo que ocorra uma resposta natural após estímulo sexual. Objetivos: avaliar a eficácia do sildenafil 
em pacientes com diagnóstico de DE há, pelo menos, 6 meses, além de verificar o nível de satisfação dos pacientes ao final do 
tratamento. Casuística e Métodos: Delineamento – estudo clínico aberto com doses escalonadas flexíveis; Material – foram  
analisados 15 pacientes masculinos no período de dezembro de 1998 a abril de 1999; Métodos – foram colhidos dados 
demográficos e história clínica, aplicados Índice Internacional de Disfunção Erétil (IIFE) e Questionário de Qualidade de Vida 
QQV antes e depois do uso de sildenafil nas doses de 50 a 100mg via oral uma vez ao dia num período de seis semanas. 
Resultados: Foram avaliados 15 homens no período de dezembro de 1998 a abril de 1999 com média de idade de 55    8,04 anos. 
Onze pacientes eram tabagistas e onze faziam uso de álcool, com uma média de 2,3     2,09 doses semanais. O tempo médio 
duração da DE antes do tratamento foi de 56,57    48,76 meses, com 60% dos pacientes apresentando DE do tipo orgânica. O IIFE 
inicial e final tiveram uma média de 38,4    12,66 e 58,8    10,03 respectivamente; e as médias dos QQV inicial e final foram de 
25,86     6,82 e 31,6     3,99 respectivamente. Conclusões: O IIFE e o QQS demonstraram que a maioria dos pacientes obteve 
melhora importante da DE o período de tratamento com sildenafil, demonstrando a eficácia deste fármaco em pacientes com 
disfunção erétil. 




