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Resumo 

O sildenafil (SIL) tem demonstrado resultados 
promissores em pacientes com Diabetes Mellitus (DM) 
devido à melhora da função endotelial e redução de 
proteínas inflamatórias. Este estudo teve como objetivo 
avaliar o efeito do SIL no perfil bioquímico de ratos 
hiperglicêmicos pela aplicação de estreptozotocina (STZ). 
Foram utilizados 56 ratos, divididos em 4 grupos: G1 
(controle), G2 (STZ + salina), G3 (STZ + SIL 10mg/kg) e 
G4 (STZ + SIL 15mg/kg). Os animais receberam SIL por 
uma semana antes da aplicação de STZ, mantendo o 
tratamento por mais 3 semanas. Após a eutanásia foram 
realizadas as análises de colesterol total (CT), 
triglicerídeos (TG) e proteína plasmática total (PPT). Não 
foi observada diferença estatística entre os grupos 
experimentais, demonstrando que o SIL não influenciou o 
perfil bioquímico de ratos hiperglicêmicos.  

Introdução  

O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica 
prevalente que está associada a alterações vasculares e 
nos níveis das proteínas plasmáticas. O sildenafil (SIL) é 
um fármaco inibidor da fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5), 
capaz de aumentar os níveis de GMPc, promovendo a 
melhora da função endotelial e diminuição de marcadores 
inflamatórios. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar as alterações causadas pela aplicação sistêmica 
de SIL no perfil bioquímico de ratos hiperglicêmicos. 

Material e Métodos 

Foram utilizados 56 ratos Wistar entre 250 a 350 gramas, 
provenientes do NAEVI da UEPG. Os animais foram 
separados em 4 grupos: G1 (controle), G2 (STZ + salina), 
G3 (STZ + SIL10mg/kg) e G4 (STZ + SIL 15mg/kg). Após 
uma semana de administração de SIL via gavagem, os 
animais receberam duas doses de STZ i.p. (40mg/kg e 20 
mg/kg, com intervalo de 24 hrs). A glicemia foi avaliada 
utilizando glicosímetro portátil e os animais que não 
atingiram o valor de 200mg/dL foram excluídos do estudo. 
O tratamento com SIL continuou por mais 3 semanas, 
quando foi realizada a eutanásia por sobre dose 
anestésica seguida de punção cardíaca. As amostras 
sanguíneas foram processadas e realizaram-se as 
análises de colesterol total (CT), triglicerídeos (TG) e 
proteína plasmática total (PPT). 

Resultados e Discussão 

O modelo proposto para a indução de hiperglicemia nos 
animais por meio da aplicação de STZ foi eficaz, conforme 

demonstrado na Figura 1. Em relação às análises 
bioquímicas, os resultados dos grupos tratados com SIL 
tiveram uma pequena variação em comparação ao grupo 
G2 (STZ + salina), não demonstrando diferença 
estatística (Figura 2). Os resultados vão contra os 
achados de Tripathi et al. (2016), que observou a 
diminuição de triglicerídeos em ratos tratados com SIL.  

 
Figura 1. Glicemia Inicial e Glicemia Final (mg/dL). A≠B indica diferença 

estatística entre os grupos (ANOVA, Tukey p<0,05.)   

 

 

Figura 2. Análises bioquímicas. A – Colesterol Total (mg/dL); B- 
Triglicerídeos (mg/dL); C – Proteínas Totais (g/dL).  

Conclusão 

A administração sistêmica de sildenafil não interferiu no 
perfil bioquímico de ratos hiperglicêmicos.  
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