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RESUMO 
 

Fundamentos: Rosácea é doença inflamatória crônica, relativamente comum, 

caracterizada por períodos intermitentes de exacerbação e remissão. Manifesta-se 

clinicamente por episódios recorrentes de flushing, eritema, telangiectasias, pápulas 

e pústulas, predominantemente na região centro-facial, de maneira simétrica. O 

acometimento ocular é comum. Até o momento, não há cura. Afeta negativamente a 

qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Sua patogênese ainda não é 

completamente elucidada. Acredita-se em predisposição genética, desordens 

vasculares e participação da imunidade inata. Antibioticoterapia com cloridrato de 

doxiciclina é tratamento amplamente utilizado, sendo considerado seguro e eficaz. 

Seu efeito terapêutico é baseado principalmente em sua ação anti-inflamatória. A 

isotretinoína oral, derivado sintético da vitamina A, é potente inibidor da atividade das 

glândulas sebáceas, com importante propriedade anti-inflamatória pela modulação do 

receptor Toll-Like 2 (TLR 2). A eficácia da isotretinoína oral na rosácea grave foi 

relatada em 1980. Revisão sistemática recente aponta a possibilidade de sua 

utilização, em dose diária baixa, nos casos graves ou de resistência a outros 

tratamentos.  

Objetivos: Avaliar eficácia, segurança e tolerabilidade da isotretinoína oral em dose 

baixa no tratamento da rosácea pápulo-pustulosa, moderada a grave, com ou sem 

acometimento ocular, comparada ao cloridrato de doxiciclina; investigar se essas 

drogas alteram a expressão de mediadores de desordens vasculares (VEGF e CD 

31), marcador cutâneo de ativação da imunidade inata (TLR 2), catelicidinas, receptor 

vanilóide de potencial transitório 1 (TRPV-1) e da forma induzida da enzima óxido 

nítrico sintetase (iNOS); verificar se os tratamentos determinam mudanças na 

qualidade de vida e se há diferença entre os tratamentos em relação ao período de 

remissão da doença. 

Métodos: Estudo de intervenção terapêutica, randomizado, comparativo e avaliador-

cego, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – UNIFESP. Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de 

Autorização para Fotografias. O tamanho da amostra ou população do estudo foi 

definido como, no mínimo, 38 participantes, de ambos os sexos, com idades entre 20 

e 75 anos, portadores de rosácea pápulo-pustulosa moderada a grave, com ou sem 

acometimento ocular ou fima, com doença ativa há pelo menos um mês, com escore 
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estático de gravidade ≥ 3. Os critérios de exclusão foram: tratamento tópico ou 

sistêmico há pelo menos 3 meses, uso abusivo de álcool ou drogas ilícitas, tratamento 

prévio com isotretinoína, contraindicações clínicas ou laboratoriais para o uso das 

medicações do estudo. 

 Os participantes foram randomizados em blocos, na proporção 1:1, em 2 grupos de 

tratamento: Grupo ISO: isotretinoína oral, na dose de 0,3 a 0,4mg/kg/dia, por 4 meses; 

Grupo DOXI: cloridrato de doxiciclina, na dose 100mg/dia, por 4 meses. Todos foram 

submetidos a avaliação oftalmológica prévia (acuidade visual, Teste de Schirmer I, 

BUT teste, coloração de Rosa Bengala e disfunção da glândula de Meibomius), a fim 

de detectar acometimento ocular e foram acompanhados pela Oftalmologia durante o 

estudo. Os parâmetros de eficácia clínicos, usando fotografias, incluíram: opinião dos 

participantes (escala de 6 pontos, de 1= muito pior a 6= regressão total), do 

investigador (escore estático de 8 pontos e pontuação clínica da rosácea) e dois 

avaliadores independentes (avaliação global dos subtipos de rosácea). Biópsias 

cutâneas antes e ao final dos tratamentos foram realizadas na região paranasal (sulco 

alar) para exames histológico e imunohistoquímico, a fim de avaliar os aspectos 

epidérmicos e dérmicos e a expressão dos marcadores cutâneos: TLR 2, VEGF, CD 

31, TRPV-1, catelicidinas, e iNOS. Eventos adversos foram registrados pela 

observação clínica e relato dos participantes. Exames complementares foram 

realizados previamente e após 1, 2 e 4 meses do tratamento. Todos os participantes 

preencheram questionário genérico de avaliação de qualidade de vida em 

Dermatologia - Dermatology Life Quality Index – DLQI – Índice de Qualidade de Vida 

em Dermatologia antes e após os tratamentos. Após o término, os participantes foram 

acompanhados por mais 6 meses para avaliação de recidiva. 

Resultados: Dos 40 participantes, 31 eram mulheres, com idades variando de 26 a 

56 anos (média de 44 anos). O grupo ISO teve 16 mulheres e 4 homens; o grupo 

DOXI 15 mulheres e 5 homens. De acordo com o escore estático de 8 pontos para 

rosácea, o grupo ISO apresentou rápido e progressivo efeito da medicação, 

evidenciado pela maior queda do escore no primeiro mês de tratamento (2,3± 0,4 

p<0,001) com manutenção da queda ao longo dos meses seguintes (2,9±0,4 p<0,001 

no segundo e 3,9± 0,4 p<0,001 no quarto mês de tratamento); 79% (15/19) 

apresentaram clareamento completo ou quadro muito leve ao final do tratamento 

(escore 0 ou 1). Já no grupo DOXI, o efeito também foi rápido, porém no quarto mês 

mostrou uma tendência de inversão deste comportamento (2,5±0,4 p<0,001 no 
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primeiro, 3,3± 0,4 p<0,001 no segundo e 3,1± 0,4 p<0,001 no quarto mês). Ao final do 

tratamento, 60% (12/20) estavam sem lesões ou com quadro muito leve. Um 

participante do grupo ISO e 3 do grupo DOXI foram considerados refratários ao 

tratamento por apresentarem escore ≥3 ao final do tratamento. No seguimento de 6 

meses pós-tratamentos os 2 grupos comportaram-se de maneira diferente, em relação 

ao tempo, ou seja, no oitavo mês (quarto mês após o término do tratamento) o grupo 

ISO apresentou escore significativamente menor do que o grupo DOXI (ISO 1,6(0,4) 

versus 2,7(0,4) DOXI, p=0,038). Esta diferença, porém, não se manteve, sendo que 

ao final do seguimento (após seis meses) os 2 tratamentos se revelaram eficazes, 

sem diferenças pois reduziram o escore em relação ao inicial (ISO 2,3(0,4) versus 2,1 

(0,4) DOXI, p=0,758).  

Os dois tratamentos melhoraram a qualidade de vida dos indivíduos afetados, com 

redução do escore do DLQI, sem diferença entre os grupos (p=0,69), ou seja, redução 

média de 11,3 ± 7,4 pontos, p<0,001 no grupo ISO e 8,7 ± 5,9 p<0,001, no grupo 

DOXI.   

De acordo com a análise fotográfica pelos observadores independentes, houve 

diminuição significante na média de eritema e de pápulas e pústulas ao longo do 

tempo nos dois grupos de tratamento, sem diferenças.  

Na avaliação oftalmológica, a melhora dos sintomas oculares e da disfunção da 

glândula de Meibomius foi mais pronunciada no grupo DOXI (p<0,05) após o 

tratamento. No grupo ISO, apenas 24% obtiveram piora da disfunção. Nenhum 

participante apresentou complicações oculares graves após o uso da isotretinoína 

oral. 

A análise dos marcadores imunohistoquímicos mostrou redução da contagem dos 

vasos pelo marcador VEGF apenas no grupo DOXI (p=0,010), mas houve redução da 

intensidade desse marcador nos dois  grupos (ISO p˂0,001 e DOXI p=0,022), sem 

diferença; a presença da enzima óxido nítrico sintetase no infiltrado inflamatório 

reduziu-se nos dois grupos (ISO p˂0,001 e DOXI p=0,003), mas na glândula sebácea 

reduziu apenas no grupo ISO (p=0,02), com diferença significante (p=0,030), 

indicando diminuição da síntese do óxido nítrico que tem papel relevante no processo 

inflamatório e de vasodilatação; a expressão do TRPV-1 não foi alterada por nenhum 

dos tratamentos no infiltrado inflamatório, porém foi reduzida na glândula sebácea 

apenas no grupo DOXI (p=0,041). A expressão do marcador catelicidina, fundamental 

na fisiopatogenia da doença, reduziu-se nos 2 grupos, sem diferenças, quando 
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analisado no infiltrado inflamatório (ISO p=0,031 e DOXI=0,001). Porém, na análise 

da glândula sebácea, houve redução apenas no grupo DOXI (p=0,007). 

Foram observados os eventos adversos comuns, previsíveis e controláveis nos dois 

grupos de tratamento. Exames laboratoriais complementares apresentaram pequenas 

oscilações durante todo tratamento, não sendo necessário a redução da dose ou 

suspensão do medicamento nos dois grupos. 

O tempo médio para ocorrência de recidivas foi maior no grupo ISO (5,3±0,3 meses 

IC95%: 4,7;5,9) comparado ao grupo DOXI (4,4±0,5 meses IC95%: 3,5;5,3). 

Conclusões: a isotretinoína oral em dose diária baixa foi comparável à doxiciclina, 

podendo ser considerada opção terapêutica segura, eficaz, bem tolerada para 

rosácea cutânea pápulo-pustulosa moderada e grave, com ou sem acometimento 

ocular, melhorando a qualidade de vida e proporcionando período livre de doença 

mais prolongado. A isotretinoína oral, assim como a doxiciclina, foram capazes de 

alterar a expressão de marcadores cutâneos da rosácea envolvidos na sua 

etiopatogenia. 

 

 



xx 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 



 

xxi 
 

ABSTRACT 
 
 

Introduction: Background: Rosacea is a chronic inflammatory disease that is relatively 

common, characterized by intermittent periods of exacerbation and remission. It is 

manifested clinically by recurrent episodes of flushing, erythema, telangiectasia, 

papules and pustules, predominantly in the center-facial region, symmetrically. Ocular 

involvement is common. To date, there is no cure. The disease adversely affects the 

quality of life of individuals. Its pathogenesis is not yet completely understood. Genetic 

predisposition, vascular disorders and participation of innate immunity are the main 

considered factors. The antibiotic doxycycline hydrochloride is widely used and this 

treatment is considered safe and effective. The therapeutic effect is based mainly on 

its anti-inflammatory action. Oral isotretinoin, a synthetic derivative of vitamin A, is a 

potent inhibitor of the activity of the sebaceous glands with significant anti-inflammatory 

properties by modulating toll-like receptor 2 (TLR 2). The efficacy of oral isotretinoin in 

severe rosacea was reported in 1980. A recent systematic review pointed out the 

possibility of its use, in low daily dose, in severe cases or resistance to other 

treatments.  

Objectives: to evaluate efficacy, safety and tolerability of low-dose oral isotretinoin for 

the treatment of moderate to severe papulopustular rosacea, with or without ocular 

disease, compared to doxycycline hydrochloride; to investigate whether treatment with 

doxycycline or oral isotretinoin alters the expression of vascular disorder mediators 

(VEGF and CD 31), cutaneous innate immunity activation marker (TLR 2), 

cathelicidins, transient potential vanilloid receptor 1 (transient potential vanilloid 

receptor 1 or TRPV-1) and the induced form of the nitric oxide synthase enzyme 

(iNOS); to verify whether treatment with both drugs determine changes in quality of life 

and prolongs the remission period of the disease. 

Methods: Therapeutic intervention study, randomized, comparative and evaluator 

blinded, approved by the Research Ethics Committee – UNIFESP. All participants 

signed the Informed Consent Form (ICF) and Authorization for Phography Form. The 

sample size of study population was stablished for 38 participants at minimum, both 

sexes, aged between 20 and 75 years, with moderate to severe papulopustular 

rosacea, with or without ocular involvement or phyma, active disease for one month at 

minimum, severity static score ≥ 3. The exlusion criteria were:  topical or systemic 

treatment three months before, alchool or ilicit drugs abuse, previous treatment with 
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oral isotretinoin, clinical or laboratorial contraindication for the use of study drugs. 

Participants were randomized in blocks, in 1:1 ratio, into 2 treatment groups: ISO: oral 

isotretinoin, at dose of 0.3 to 0.4 mg / kg / day, for four months; DOXI: doxycycline 

hydrochloride, at dose of 100mg / day, for four months. All were submitted to previous 

ophthalmological evaluation (visual acuity, Schirmer I test, BUT test, Rosa Bengal 

staining and Meibomius gland dysfunction), in order to detect ocular involvement and 

were followed up by Ophthalmology during the study. Clinical efficacy parameters 

were: patients’ opinion (6-point scale, from 1= much worse to 6= complete regression), 

investigador’ opinion (8-point static score and rosacea clinical score card) and two 

independente observers (Global Evaluation of Rosacea Subtypes). Skin biopsies 

before and at the end of treatments were performed in the paranasal region (alar 

groove) for histological and immunohistochemical exams, in order to assess the 

epidermal and dermal aspects and the expression of skin biomarkers: TLR 2, VEGF, 

CD 31, TRPV- 1, catelicidins, and iNOS. Adverse events were recorded by clinical 

observation and participants’ report. Complementary tests were performed at baseline, 

1, 2 and 4 months after treatment. All participants completed a generic questionnaire 

to assess quality of life in Dermatology - Dermatology Life Quality Index - DLQI before 

and after treatments. After completion, participants were followed up for an additional 

6 months to assess relapse. 

Results: Of the 40 participants, 31 were women, with ages ranging from 26 to 56 years 

old (average 44 years old). The ISO group had 16 women and 4 men; the DOXI group 

15 women and 5 men. According to the static score of 8 points for rosacea, the ISO 

group showed a rapid and progressive effect of the medication, as evidenced by the 

greatest drop in the score in the first month of treatment (2.3±0.4 p<0.001) with 

maintenance over the following months (2.9±0, 4 p<0.001 in the second and 3.9±0.4 

p<0.001 in the fourth month of treatment); 79% (15/19) had total clearance or slight 

rosacea at the end of treatment (score 0 or 1). In the DOXI group, the effect was also 

fast, but in the fourth month it showed a trend of reversal of this behavior (2.5±0.4 

p<0.001 in the first, 3.3±0.4 p<0.001 in the second and 3.1±0.4 p<0.001 in the fourth 

month). At the end of the treatment, 60% (12/20) were clear or presenting slight 

rosacea. One participant in the ISO group and 3 in the DOXI group were considered 

refractory to treatment because they had a score ≥3 at the end of treatment. In the 6-

month follow-up after treatment, the 2 groups behaved differently, i.e., in the eighth 

month (fourth month after the end of treatment) the ISO group had a significantly lower 



 

xxiii 
 

score than the DOXI group (ISO 1.6(0.4) versus 2.7(0.4) DOXI, p=0.038). This 

difference, however, was not maintained, and at the end of 6 months follow-up the 2 

treatments proved to be effective because they reduced the score in relation to the 

initial (ISO 2.3(0.4) versus 2.1 (0.4) DOXI, p=0.758). Both treatments improved the 

quality of life of the affected individuals, with a reduction in the DLQI score, with no 

difference between the groups (p=0.69). ISO group presented mean reduction of 11.3 

± 7.4 points, p<0.001 and DOXI group, 8 .7 ± 5.9 p<0.001. 

According to the photographic analysis by independent observers, there was a 

significant decrease in the average of erythema and papules and pustules over time in 

the two treatment groups, without differences. 

In the ophthalmologic evaluation, the improvement of ocular symptoms and Meibomius 

gland dysfunction was more pronounced in the DOXI group (p<0.05) after treatment. 

In the ISO group, only 24% had worsening of the dysfunction. No subject experienced 

any serious ocular complications after administration of low-dose isotretinoin. 

The analysis of immunohistochemical markers showed a reduction in vessel count by 

the VEGF only in the DOXI group (p=0.010),, but there was a reduction in the intensity 

of this marker in the two 2 groups, without difference (ISO p˂0.001 e DOXI p=0.022); 

the presence of the nitric oxide synthase enzyme in the inflammatory infiltrate was 

reduced in both groups (ISO p˂0.001 and DOXI p=0.003), but in the sebaceous gland it 

was reduced only in the ISO group (p=0.02), with significant difference (p=0.030), 

indicating a decrease in nitric oxide synthesis, which has a relevant role in the 

inflammatory and vasodilation process; the expression of TRPV-1 was not altered by 

both treatments in the inflammatory infiltrate; however, it was reduced in the sebaceous 

gland only in DOXI group (p=0.041). The expression of the cathelicidin marker, 

fundamental in the pathophysiology of the disease, reduced in both groups, without 

differences, when analyzed in the inflammatory infiltrate (ISO p=0.031 and DOXI=0.001). 

Nevertheless, at sebaceous gland level, it was reduced only in the DOXI group (p=0.007).  

Common, predictable and controllable adverse events were observed in both groups. 

Complementary laboratory tests showed small fluctuations throughout the treatment, 

with no need to reduce the dose or suspend the drug in both 2 groups. 

The mean time to occurrence of relapses was longer in the ISO group (5.3±0.3 months 

95%CI: 4.7;5.9) compared to the DOXI group (4.4±0.5 months 95%CI: 3.5;5.3). 

Conclusions: oral isotretinoin in a low daily dose was comparable to doxicycline and 

may be considered a safe, effective, well-tolerated therapeutic option for moderate and 
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severe cutaneous rosacea, with or without ocular involvement, improving quality of life 

and providing a longer disease-free period. Oral isotretinoin, as well as doxicycline 

were capable of altering the expression of cutaneous markers of rosacea involved in 

its etiopathogenesis.
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Definição 
 

Rosácea é dermatose inflamatória crônica que afeta a região malar, nariz, 

olhos, mento e fronte. É caracterizada por recorrentes episódios de flushing ou eritema 

transitório, eritema persistente, pápulas, pústulas e telangiectasias1. 

Pela predominante localização facial, a rosácea representa problema estético 

importante, causando impacto psicossocial e ocupacional, afetando negativamente a 

qualidade de vida2,3. Pode ser causa de constrangimento, ansiedade, baixa 

autoestima e prejuízo nas relações profissionais e até perda ou dificuldade de 

emprego4. 

 

  

1.2 Epidemiologia  
 

É dermatose comum, com prevalência variando de menos que 1% a mais de 

20% da população, dependendo do estudo5. Afeta mais frequentemente indivíduos de 

pele clara, especialmente os descendentes de Celtas, do norte e leste europeus. 

Costuma se manifestar entre os 20 e 50 anos, sendo mais comum entre as mulheres, 

entretanto os homens evoluem mais frequentemente para as formas mais graves da 

doença6. Acredita-se que 50% dos pacientes portadores de rosácea cutânea 

apresentem comprometimento ocular associado, porém muitas vezes a queixa e a 

forma ocular da doença são subestimadas e não diagnosticadas7.  

 

1.3 Classificação e Critérios Diagnósticos 
 

O diagnóstico da rosácea é clínico, não havendo exame laboratorial ou 

histológico específico.  

Em 2002 a National Rosacea Society Expert Committee (NRSEC) propôs 

critérios padronizados para a sua classificação e diagnóstico. Foi postulado que a 

presença de qualquer uma das características como flushing, eritema transitório, 

pápulas, pústulas e telangiectasias, presentes na região centro facial, eram critérios 

primários e indicariam o diagnóstico da doença. Critérios secundários como 

queimação, prurido, ardência, placas eritematosas, pele seca, edema, localização 
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periférica facial, alterações fimatosas e oculares, poderiam acompanhar o quadro 

clínico. Além disso, foram agrupadas algumas dessas características em 4 subtipos e 

uma variante: rosácea eritêmato-telangiectásica, pápulo-pustulosa, fimatosa, ocular e 

a variante granulomatosa8. 

Porém, deficiências nesses critérios e outras classificações foram sendo 

apresentados. 

Em 2016, o painel Global Rosacea Consensus (ROSCO) propôs modificações, 

sugerindo classificação e critérios diagnósticos baseados no fenótipo da doença.  

Foram estabelecidos 2 critérios independentes, sendo que a presença de 

apenas um já seria suficiente para o diagnóstico: 

 

1) Eritema centro facial persistente que pode se intensificar periodicamente pela 

ação de fatores desencadeantes 

2) Alterações fimatosas 

 Na ausência desses critérios independentes, o diagnóstico poderia ser 

confirmado pela presença de dois ou mais critérios maiores: 

1) Pápulas e pústulas 

2) Flushing 

3) Telangiectasias 

4) Manifestações oculares: telangiectasias na margem palpebral, blefarite, ceratite, 

conjuntivite, escleroceratite. 

 

Critérios secundários como queimação, ardência, edema e pele seca poderiam 

acompanhar o quadro clínico9. 

Em 2017, a NRSEC publicou atualização da versão de 2002, concordando com 

as sugestões preconizadas pelo painel ROSCO10. 

 

1.4 Fisiopatologia 
 

A patogênese da rosácea permanece não completamente esclarecida. 

Provavelmente há predisposição genética e outros fatores intrínsecos e extrínsecos 

potencialmente relacionados ao fenótipo da doença. Entre os fatores etiológicos mais 

comumente descritos estão maior colonização da pele pelo ácaro Demodex, infecções 

bacterianas, doença gastrointestinal, desordens emocionais, climas quentes ou frios, 
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vento, sensibilidade anormal à luz solar, ingestão de bebidas quentes, álcool, chá, 

café, comidas apimentadas e fumo11,12. Uma teoria bastante aceita baseia-se nas 

desordens vasculares, devido ao flushing comumente observado nos portadores de 

rosácea, nas fases iniciais e ao longo de toda a sua evolução. Mediadores sugeridos 

como marcadores desse mecanismo incluem o fator de crescimento vascular 

endotelial ou vascular endothelial growth factor (VEGF) e o CD 31. A radiação ultra-

violeta (RUV) parece participar na etiopatogenia da doença, já que pode causar o 

aumento do VEGF13. Recentemente foi sugerida participação importante da 

imunidade inata, com a presença de altos níveis de um peptídeo antimicrobiano ou 

anti-microbial peptide (AMP) da família das catelicidinas, o 37-amino-acid peptide (LL-

37) e da enzima que o ativa, uma serina-protease da família das calicreínas (calicreína 

5) presentes nas lesões cutâneas da rosácea14. Produção exacerbada de LL-37 na 

pele está implicada em diversas outras doenças inflamatórias cutâneas como psoríase 

e dermatite atópica. Foi demonstrada também a expressão aumentada de receptores 

Toll-Like 2 ou Toll-Like Receptor 2 (TLR 2) nas lesões de rosácea que estimula a 

produção da calicreína 515.  

Apesar dos avanços recentes, o entendimento incompleto da etiopatogenia da 

rosácea limita o seu tratamento e controle. 

 

1.5 Tratamento  
 

A recomendação atual é que o tratamento seja instituído de acordo com o 

fenótipo da doença1,16,17. 

 

1.5.1 Eritema persistente 
 

O controle temporário do eritema persistente, causado pela vasodilatação 

cutânea, pode ser obtido com o uso tópico dos agonistas alfa adrenérgicos, por 

promoverem vasoconstricção transitória dos vasos cutâneos superficiais. São eles o 

tartarato de bromidina 0,5% em gel18 e o cloridrato de oximetazolina 1% em creme19. 
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1.5.2 Telangiectasias 
 

Indica-se o uso dos lasers e outras fontes de luz. As tecnologias mais utilizadas 

são o Nd:YAG laser 1064nm, dye laser e a luz intensa pulsada, com sucesso 

demonstrado em alguns estudos pequenos20-22. 

   

1.5.3 Pápulas e pústulas 
 

Para os casos leves a moderados a primeira linha é o tratamento tópico1,16,17. 

Há muito tempo o metronidazol 0,75% ou 1% é considerado opção segura e eficaz23. 

Ácido azeláico 15% (gel ou espuma) ou 20% (creme) proporciona melhora das lesões 

com eventos adversos leves e transitórios24. A ivermectina 1% creme é considerada 

atualmente a primeira opção, com eficácia superior ao placebo25 e metronidazol 

0,75%26e com menor incidência de eventos adversos com uso a longo prazo, em 

comparação com o ácido azeláico27. 

Outros agentes tópicos, com menor evidência de eficácia, são: minociclina em 

espuma, clindamicina 1%, permetrina, dapsona, sulfacetamida sódica associada ao 

enxofre, pimecrolimus, ácido tranexâmico, diclofenaco sódico, entre outros1. 

Quando o controle das lesões inflamatórias não é alcançado com os tópicos ou 

para os casos moderados e graves, a indicação é o uso de medicamentos 

sistêmicos1,16,17. O grupo de medicamentos mais utilizado é o dos antibióticos, 

especialmente as ciclinas. Acredita-se que o efeito anti-inflamatório dessas drogas 

seja o principal mecanismo de ação e não a ação antibiótica propriamente dita6. Os 

primeiros estudos foram com a tetraciclina28. Posteriormente a doxiciclina tornou-se a 

ciclina sintética mais estudada e utilizada, na dose de 100 a 200mg/dia, sendo 

considerada terapêutica de escolha por muitos anos. Em decorrência do 

desenvolvimento de resistência bacteriana e por causar alterações na microflora 

comensal do organismo, esta prática passou a ser revista. Estudos in vitro e in vivo 

sustentam que a doxiciclina seja capaz de modular a expressão de mediadores 

inflamatórios, por sua habilidade em bloquear a síntese de metaloproteinases, 

suprimir angiogênese, atividade da calicreína nos queratinócitos, quimiotaxia de 

neutrófilos, hidrolases, óxido nítrico endógeno e interleucinas. Acredita-se que a 

doxiciclina em dose sub-antimicrobiana (40mg, com liberação modificada ou modified 

release - MR) mantenha os efeitos anti-inflamatórios da droga, porém sem os efeitos 
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antimicrobianos, poupando o impacto na microbiota bacteriana da cavidade oral, trato 

gastrointestinal e pele. Apesar da correlação entre a dose sub-antimicrobiana da 

doxiciclina e seus efeitos anti-inflamatórios ainda não estar totalmente esclarecida, 

dois estudos clínicos controlados e randomizados concluíram que essa dose foi mais 

efetiva, com mais participantes atingindo clareamento total ou quase total das lesões, 

em relação ao placebo29-31. No Brasil, há disponível apenas doxiciclina 100mg, que 

tem eficácia no mínimo semelhante à doxiciclina de 40mg MR, apenas com maior 

número de eventos adversos32. Outros antibióticos utilizados são a minociclina33 e 

azitromicina34. 

Nos casos considerados de difícil tratamento (refratários aos antibióticos ou 

frequentemente recidivantes) está indicado o uso da isotretinoína por via oral1. A 

isotretinoína oral (ácido 13-cis-retinóico) é um retinóide sintético derivado da vitamina 

A. Foi sintetizado em 1955, mas apenas em 1973 foram iniciados estudos para 

psoríase, distúrbios genéticos de queratinização, acne cística e carcinoma 

basocelular. Na década de 1980, tornou-se a opção mais eficaz para o tratamento de 

acne nódulo-cística e atualmente é indicado para formas moderadas resistentes a 

outros tratamentos35. É um potente inibidor das glândulas sebáceas com propriedades 

anti-inflamatórias pela modulação do TLR 2. Embora seja eficaz, pode causar efeitos 

colaterais, sendo mais comuns os cutâneo-mucosos: queilite, xeroftalmia, conjuntivite, 

ressecamento nasal, epistaxe, dermatite irritativa36-40. Podem ocorrer alterações 

laboratoriais transitórias, comumente nos primeiros dois meses do tratamento, que 

devem ser monitoradas, tais como: elevação das enzimas hepáticas, aumento nos 

níveis dos triglicérides e do colesterol, elevação da fração LDL e diminuição da fração 

HDL41-43. A teratogenicidade é o efeito adverso mais sério e irreversível. Qualquer 

exposição fetal à isotretinoína, por via transplacentária, independente da dose, em 

qualquer época da gestação, mas principalmente no primeiro trimestre, pode ser 

teratogênica44. A eficácia da isotretinoína oral na rosácea grave foi relatada em 1981. 

Acredita-se que atue na imunidade inata, diminuindo a resposta inflamatória através 

da modulação da expressão dos TLR2 nos queratinócitos e sebócitos45,35. Gollnick 

(2010) conduziu estudo com 573 pacientes portadores de rosácea comparando 

diferentes doses de isotretinoína (0,1mg/kg/dia; 0,3mg/kg/dia; 0,5mg/kg/dia), 

doxiciclina 100mg/dia e placebo. Após 12 semanas de seguimento concluiu que a 

dose de isotretinoína de 0,3mg/kg/dia foi mais efetiva que o placebo, apresentou 
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eficácia igual ou mesmo superior em relação à doxiciclina, com menos efeitos 

colaterais do que doses mais elevadas46. Estudo utilizando dose baixa de isotretinoína 

(0,25mg/kg/dia) por 4 meses na rosácea refratários a outros tratamentos, evidenciou 

superioridade da droga em relação ao placebo47. 

 

1.5.4 Fima  
 

Na rosácea fimatosa, há hiperplasia de glândulas sebáceas, tecido conectivo e 

vasos sanguíneos. Opções terapêuticas incluem técnicas cirúrgicas e uso de lasers 

ablativos para os fimas não inflamatórios. Para os casos inflamatórios, a doxiciclina e 

a isotretinoína podem ser utilizadas1,48.  

 

1.5.5 Rosácea ocular  
 

Opções terapêuticas para rosácea ocular incluem medidas locais, uso de 

medicamentos tópicos ou sistêmicos e até cirurgia. Nos casos mais leves é 

recomendada higiene palpebral e lubrificação ocular, além de medicamentos tópicos 

como metronidazol a 0,75%, ciclosporina 0,05% ou corticosteroides. Casos mais 

graves necessitam de terapia sistêmica com o uso de antibióticos como tetraciclina ou 

doxiciclina, além de cirurgias em casos selecionados1,6,7,49. Há poucos estudos com 

isotretinoína para rosácea ocular, porém a tendência é de que a droga melhore sinais 

como a blefarite e conjuntivite6. 

 

1.5.6 Tratamento de manutenção 
 

Por ser doença crônica, o tratamento de manutenção é mandatório para 

obtenção de períodos de remissão mais prolongados. É recomendado o uso de 

tópicos como metronidazol, ácido azeláico ou ivermectina, bem como o uso da 

isotretinoína no esquema de microdoses (20mg/sem) com o devido acompanhamento 

laboratorial e controle rigoroso do risco gestacional35. 

Estudos sobre o uso da isotretinoína oral demonstraram períodos de remissão por no 

mínimo um ano após suspensão do tratamento6,50. 
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1.5.7. Tratamentos coadjuvantes  
 

São importantes para manutenção da integridade da barreira cutânea que é 

comprometida na pele acometida pela rosácea. Incluem: limpeza suave da pele, uso 

diário de fotoprotetor de amplo espectro e cremes hidratantes17. 

 

1.5.8. Controle de fatores desencadeantes  
 

Para melhor controle da doença é fundamental evitar os fatores 

desencadeantes ou agravantes: estresse, calor ou frio excessivo, banhos quentes, 

exercícios físicos intensos, vento, exposição à luz solar, ingestão de bebidas quentes, 

álcool, chá, café, comidas apimentadas e fumo17.   
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 
 

 Avaliar eficácia, segurança e tolerabilidade da isotretinoína oral em doses baixas 

no tratamento da rosácea pápulo-pustulosa moderada a grave, com ou sem 

acometimento ocular, comparada ao cloridrato de doxiciclina.  

 

 2.2 Específicos 
 

 Verificar se o tratamento com isotretinoína oral, comparada à doxiciclina, 

proporciona mudanças na qualidade de vida dos pacientes com rosácea e 

determina período de remissão mais prolongado. 

 

 Investigar se a isotretinoína oral e o cloridrato de doxiciclina alteram a expressão 

de mediadores de desordens vasculares (VEGF e CD 31), da imunidade inata 

(TLR-2), catelicidinas, TRPV-1 e iNOS. 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

Métodos 
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3 MÉTODOS 
 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo – CEP /UNIFESP, parecer nº: 1.071.387/2015 

(apêndice) e todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e Autorização para fotografias (anexos 1 e 2). A pesquisa foi 

financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP 

(nº do processo: 2015/18924-0). 

 

3.1 Desenho do estudo 
 

Estudo de intervenção terapêutica, prospectivo, randomizado, comparativo, 

aberto, com avaliação cega de um desfecho secundário - opinião cega de dois 

observadores independentes baseada na comparação das fotografias pré, um mês e 

ao final dos tratamentos. 

 

3.2 Local e forma de recrutamento dos participantes da pesquisa  
 

A pesquisa foi conduzida na Unidade de Cirurgia, Cosmiatria e Oncologia 

(UNICCO), do Departamento de Dermatologia - Escola Paulista de Medicina - EPM / 

UNIFESP. Os participantes foram recrutados entre pacientes novos ou em 

acompanhamento nos Ambulatórios de Dermatologia e Oftalmologia. Cartazes foram 

afixados nesses Ambulatórios e textos de recrutamento (anexo 3) foram postados na 

intranet da UNIFESP. 

 

3.3 População 
 

O tamanho da amostra foi estimado em, no mímino, 38 participantes (19 em 

cada grupo) estimando-se uma diferença média entre os tratamentos de um ponto no 

escore estático de 8 pontos, com desvio padrão de 0,9 para ISO e 1,2 para DOXI, 

adotando-se um nível de significância de 5% e um poder de 80%. 

Quarenta homens e mulheres, participantes da pesquisa, com idades entre 20 

e 75 anos portadores de rosácea pápulo-pustulosa moderada a grave. A gravidade foi 

avaliada de acordo com Escore Estático de 8 pontos para avaliação global de rosácea 



13 
 

 

pelo investigador (Investigator’s Global Assessment of Rosacea: 8 – Point Static 

Score) (anexo 4)51. Foram incluídos apenas os participantes com escore ≥ 3, com ou 

sem acometimento ocular, com ou sem a presença de fimas, com doença ativa há 

pelo menos 1 mês. Os critérios de exclusão foram: realização de tratamento tópico ou 

sistêmico há pelo menos três meses, uso abusivo de álcool ou drogas ilícitas, 

tratamento prévio com isotretinoína, contraindicações clínicas ou laboratoriais para o 

uso das medicações do estudo. Todos os participantes realizaram exames 

laboratoriais prévios para avaliação dos critérios de inclusão e exclusão: hemograma, 

colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia de jejum, transaminases hepáticas, 

fosfatase alcalina, gama GT, e no caso de participantes do sexo feminino, beta HCG. 

          

3.4. Intervenção 
 

Após a seleção e verificação de todos os critérios de inclusão e exclusão, 

assinatura do TCLE e Termo de Autorização para Fotografias, todos os participantes 

da pesquisa foram fotografados com o equipamento Visia (Canfield) de forma 

padronizada (fronte e perfil 45 graus) e encaminhados ao Ambulatório de Oftalmologia 

da UNIFESP para avaliação oftalmológica e detecção de sinais e sintomas da rosácea 

ocular. O exame oftalmológico consistiu de: 

 

1) medida da acuidade visual 

2) avaliação da superfície ocular com Rosa Bengala 

3) avaliação de blefarite à lâmpada de fenda 

4) Teste de Schirmer tipo I e II (com e sem anestésico) 

5) Avaliação tempo de rotura do filme lacrimal (BUT test) 

 

Em seguida, foi realizada a biópsia cutânea facial, preferencialmente de lesão 

inflamatória quando presente, com punch de 3 mm no sulco alar, próximo a asa nasal, 

de um dos lados da face, escolhido por randomização (anexo 5), antes dos 

tratamentos e no outro lado (ao final dos tratamentos), seguida por sutura com fio 

mononylon 6.0, deixando a linha de sutura coincidente com o sulco nasogeniano, 

tornando o procedimento adequado do ponto de vista estético. Os fragmentos de pele 

foram incluídos em parafina; a coloração histológica utilizada foi o HE (hematoxilina e 

eosina) para confirmar o diagnóstico histológico de rosácea e para ilustração; os 
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marcadores imunohistoquímicos foram: VEGF (Vascular Endothelial Growth Fator – 

fator de crescimento do endotélio vascular) na glândula sebácea; CD 31 nas células 

endoteliais, ambos para investigar desordens vasculares e contagem do número de 

vasos; TRPV-1 (Ttransient Receptor Potential Vanilloid 1 - receptor vanilóide de 

potencial transitório 1 -) na glândula sebácea e infiltrado inflamatório peri-glandular e 

iNOS (induced Nitric Oxide Synthetase - forma induzida da enzima óxido nítrico 

sintetase) no infiltrado peri-glandular; TLR-2 (Toll Like Receptor–2) e catelicidina para 

avaliar ativação da imunidade inata. As fotografias foram realizadas em triplicata para 

cada lâmina, em aumentos de 20 ou 40x, conforme o marcador, sendo elegida a 

região de maior marcação (“hot spot”). A intensidade de marcação foi lida pelo 

histograma de cores no canal “blue”, pelo programa Image J (National Institute of 

Health – NIH, 1997), variando de zero (preta) a 255 (branca). Valores menores indicam 

marcação mais intensa ou maior expressão do marcador. 

 

Para as intervenções terapêuticas, os participantes foram randomizados em 

blocos (Microsoft excel 2003), na proporção 1:1, garantindo a mesma quantidade de 

participantes nos dois grupos (anexo 6): 

 

 Grupo ISO: 20 participantes para tratamento com isotretinoína oral, na dose de 

0,3 a 0,4 mg/kg/dia, ou seja, 20mg/dia para os participantes com peso entre 50 

e 69kg e 30mg/dia para aqueles com peso entre 70 e 100kg. A isotretinoína foi 

administrada de forma contínua, por via oral, uma vez ao dia, após a refeição 

principal, durante 4 meses.  

 

 Grupo DOXI: 20 participantes, tratados com cloridrato de doxiciclina, 100mg/dia, 

administrada de forma contínua, por via oral, uma vez ao dia, após a refeição 

principal, durante 4 meses. 

 

As duas intervenções foram associadas ao uso de filtro solar hidratante para 

pele sensível, duas vezes ao dia (de manhã e ao meio dia) e lubrificante ocular várias 

vezes ao dia. As mulheres em idade fértil fizeram uso de método anticoncepcional um 

mês antes, durante e até um mês depois do tratamento. 
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Os participantes compareceram em 8 visitas previamente agendadas (V1 a V8), 

incluindo o dia da inclusão (V1). Exames laboratoriais foram repetidos nas V3, V4 e 

V5. O tratamento terminou na V5 (iniciado um mês após a inclusão e mantido por 4 

meses) quando nova biópsia foi realizada na mesma localização que a anterior, no 

lado contralateral.  

Foi considerado insucesso terapêutico quando, ao final do tratamento, o escore 

estático de gravidade da rosácea permaneceu ≥3. Foi considerada recidiva da doença 

quando, no seguimento de 6 meses, o participante voltou a apresentar escore ≥3.  Os 

casos de insucesso ou recidiva foram retirados do estudo para introdução de outro 

tratamento e acompanhamento no Ambulatório de Dermatologia da EPM/UNIFESP. 

Os demais participantes completaram seguimento por 6 meses após o término do 

tratamento. Todos os participantes foram concomitantemente avaliados no 

Ambulatório de Oftalmologia a cada dois meses para repetição dos exames 

oftalmológicos. 

O questionário de índice de qualidade de vida em dermatologia, DLQI, foi 

aplicado antes e ao final dos tratamentos (anexo 7). 

 

3.5 Avaliação de eficácia 
 

3.5.1 Desfecho primário 

 
Avaliação global da rosácea pelo investigador principal baseada no Escore 

Estático de 8 pontos (Investigator’s Global Assessment of Rosacea: 8 – Point Static 

Score) (anexo 4) 

 

3.5.2 Desfechos secundários 
 

3.5.2.1. Avaliação do investigador principal baseada na Escala de Pontuação 

Clínica da Rosácea (Rosacea clinical scorecard)52 (anexo 8) 

3.5.2.2. Avaliação de alteração da gravidade da rosácea pela opinião dos 

participantes da pesquisa usando uma escala de 6 pontos: 1= muito pior; 2= pior; 

3= inalterado; 4=melhor; 5= muito melhor e 6= regressão total das lesões.  
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3.5.2.3. Aplicação do questionário de índice qualidade de vida em Dermatologia – 

Dermatology Life Quality Index ou DLQI (Finlay, 1994), antes e ao final dos 

tratamentos, já traduzido e validado para o Brasil – DLQI-BR53 (anexo 7) 

3.5.2.4. Avaliação e comparação do tempo de recidiva até 6 meses após o término 

dos tratamentos 

3.5.2.5. Opinião cega de dois observadores independentes, dermatologistas, 

baseada na comparação das fotografias pré, um mês e ao final do tratamento, de 

acordo com a Avaliação Global dos Subtipos de Rosácea52 (anexo 9) 

3.5.2.6. Avaliação do grau de acometimento ocular na opinião do médico 

oftalmologista baseada na comparação dos exames oftalmológicos pré e pós-

tratamento dos seguintes sinais e sintomas oftalmológicos da rosácea ocular: 

lacrimejamento, eritema bulbar ou na conjuntiva palpebral, presença de 

telangiectasias na conjuntiva ou margem palpebral, eritema periocular, presença 

de hordéolo, sensação de corpo estranho, sensação de areia nos olhos, ardor, 

prurido, ressecamento ocular, sensibilidade à luz, visão turva. Para cada um foi 

aplicada uma escala de 4 pontos: 1- ausência do sinal ou sintoma; 2- leve; 3- 

moderado; 4- grave e a seguinte classificação: 0, ausência de acometimento 

ocular; 1 (leve): sinais e sintomas afetando a margem dos olhos e/ou as glândulas 

de Meibomius; 2 (moderado): sinais e sintomas afetando a região interna das 

pálpebras, secreção de fluidos ou a superfície ocular; 3 (grave): presença de lesão 

na córnea com risco potencial de perda da visão52. 

3.5.2.7. Avaliação das modificações histológicas e imunohistoquímicas, em 

fragmento de pele obtido por biópsia com punch de 3 mm em área padronizada na 

região próxima a asa nasal, no sulco alar, pré e pós-tratamento. 

 

3.6 Avaliação da segurança  
  

Foram observados: 

 

 Tolerância às medicações do estudo e ao protetor solar 

 Ocorrência de eventos adversos reportados pelos pacientes e/ou observados 

pelo investigador, classificados em leve, moderado e grave 
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 Avaliação da função hepática, perfil lipídico, glicemia de jejum, hemograma e 

beta HCG no caso de participantes do sexo feminino, antes, após 1, 2 meses e 

ao final do tratamento (4 meses), de acordo com a tabela 1.  

 

Tabela 1. Valores laboratoriais de referência 

 Valores Normais Valores que necessitam 

monitorização 

Valores sugeridos para 

descontinuação da 

medicação 

Triglicérides 30-160 mg/dl >300 mg/dl >400 mg/dl 

Fosfatase Alcalina 36 -132U/l (mulheres) 

59 – 250U/l (homens) 

>200 U/l 

>350 U/l 

>264 U/l 

>500 U/l 

TGP 1-31 U/l > 45 U/l > 62 U/l 

TGO 6-40 U/l > 60 U/l > 80 U/l 

Colesterol 95-200 mg/dl > 250 mg/dl > 300 mg/dl 

Leucócitos 4.800-10000 <3000 <2500 

Adaptado de Altman RS et al. Dermatology 2002; 204:232-554 

 

3.7 Análise estatística 
 

Os dados clínicos e biográficos foram apresentados em número e 

porcentagem; para os escores clínicos de gravidade foram utilizados média e erro 

padrão, modelo linear de efeitos mistos e análise com comparações múltiplas ajustada 

pela correção de Bonferroni;  para a avaliação da qualidade de vida, o modelo linear 

misto; opinião dos participantes foi analisada pelo teste exato de Fischer; para 

avaliação de recidivas foi feito gráfico de Kaplan-Meier e teste log-rank. A análise das 

avaliações fotográficas pelos observadores independentes foi realizada através do 

modelo ANOVA com medida repetida. Os resultados das avaliações oftalmológicas 

foram analisados por média e desvio padrão; os resultados histológicos e imuno-

histoquímicos foram apresentados pela média e desvio padrão e analisados pelos 

testes: modelo linear generalizado de efeitos mistos, matriz de covariância não 

estruturada, com variância robusta, post-hoc de Bonferroni. Os eventos adversos 

foram apresentados de forma descritiva. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Dados clínicos e biográficos da população do estudo 
 

No período de 12 de novembro de 2015 a 21 de junho de 2018, foram 

recrutados e avaliados 126 pacientes com o diagnóstico de rosácea; 40 preencheram 

os critérios de seleção e foram incluídos no estudo; 86 foram excluídos por 

apresentarem clinicamente apenas eritema e telangiectasias (34), pápulas e pústulas 

de forma leve (28), acometimento exclusivamente ocular (1), alterações nos exames 

laboratoriais (7), uso prévio de isotretinoína (2), uso de medicamentos 

imunossupressores (2), indisponibilidade de comparecimento às consultas agendadas 

(6), não desejo de fazer uso da isotretinoína oral (4), gestante (1) e  menor de idade 

(1). Esses dados são apresentados na figura 1. 

 

 

Figura 1. Fluxograma representando o recrutamento, inclusão e exclusão dos participantes da 
pesquisa 
 

Foram 31 mulheres e 9 homens, com idades variando de 26 a 56 anos (média 

de 44 anos), randomizados em 2 grupos (ISO e DOXI) com 20 participantes. No grupo 

ISO eram 16 mulheres e 4 homens e no grupo DOXI, 15 mulheres e 5 homens. Houve 

dificuldade na inclusão de participantes elegíveis, pela presença de co-morbidades 

que contraindicam o uso da isotretinoína oral (níveis lipídicos, glicêmicos e 

transaminases hepáticas aumentados, uso concomitante de medicamentos que 

podem interagir com a droga do estudo, entre outros), uma vez que a randomização 

só pode ser feita após a inclusão. Uma participante do grupo ISO abandonou o estudo 

na quarta visita por motivos pessoais não relacionados ao estudo. Os dados clínicos, 

cutâneos e oculares dessa participante, relacionados à eficácia e segurança foram 
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incluídos na análise dos resultados, caracterizando a população ITT (Intention To 

Treat – Intenção de Tratar). Os demais, histologia, imunohistoquímica e qualidade de 

vida não foram considerados na análise dos resultados, uma vez que a participante 

não realizou a segunda biópsia e questionário, ou seja, utilizou-se a população PP 

(Per Protocol ou Pelo Protocolo). 

Os dados clínicos e biográficos da população do estudo estão na tabela 2. 

 

2 Tabela. Dados clínicos e biográficos da população do estudo 

Variáveis Total 
GRUPO 

p-valor 
ISO (n=20 DOXI (n=20 

Sexo    >0,999 

Feminino 31 (77,5%) 16 (80,0%) 15 (75,0%)  

Masculino 9 (22,5%) 4 (20,0%) 5 (25,0%)  

Idade, anos    0,607 

Média (DP) 44,4 (7,8) 45,0 (7,8) 43,7 (8,0)  

Escolaridade    0,433 

Até Ensino Médio incompleto 6 (15,0%) 4 (20,0%) 2 (10,0%)  

Ensino médio completo 20 (50,0%) 11 (55,0%) 9 (45,0%)  

Superior completo 14 (35,0%) 5 (25,0%) 9 (45,0%)  

Tabagismo    0,487 

Não 38 (95,0%) 18 (90,0%) 20 (100,0%)  

Sim 2 (5,0%) 2 (10,0%) 0 (0,0%)  

Etilismo    >0,999 

Não 31 (77,5%) 16 (80,0%) 15 (75,0%)  

Sim 9 (22,5%) 4 (20,0%) 5 (25,0%)  

Comorbidade    0,507 

Ausente 14 (35,0%) 6 (30,0%) 8 (40,0%)  

Presente 26 (65,0%) 14 (70,0%) 12 (60,0%)  

Fototipo    0,853 

I 2 (5,0%) 1 (5,0%) 1 (5,0%)  

I I 27 (67,5%) 14 (70,0%) 13 (65,0%)  

I I I 10 (25,0%) 4 (20,0%) 6 (30,0%)  

IV 1 (2,5%) 1 (5,0%) 0 (0,0%)  
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Observa-se que os grupos foram homogêneos, indicando randomização 

adequada. 

 

4.2 Avaliação de Eficácia 

 
4.2.1 Escore Estático de 8 pontos  
 

Para avaliação da gravidade da rosácea foi utilizado o escore estático clínico 

de 8 pontos (escore ROS). No grupo ISO, 19 finalizaram o estudo e um abandonou.  

A dose média do medicamento foi de 0,34mg/kg/dia. Após um mês de tratamento 

observou-se melhora clínica com redução do escore em 16/20 (80%), escore 

inalterado em 3/20 (15%) e aumento em 1/20 (5%) dos participantes. Previamente ao 

tratamento esse escore variou de 3 a 7 (média 4.9) e após os 4 meses do tratamento 

de 0 a 3 (média 1). Ao final do tratamento, 15/19 (79%) dos participantes tiveram 

escore 0 ou 1, evidenciando clareamento completo ou quadro clínico muito leve e 

apenas um foi refratário ao tratamento (escore clínico final = 3), apesar da redução 

desse escore, uma vez que o inicial era = 4.  

No grupo DOXI, os 20 finalizaram o estudo.  A dose do medicamento foi 

100mg/dia. Todos apresentaram melhora clínica, com redução do escore, a partir do 

primeiro mês de tratamento, com exceção de uma participante que teve piora do 

quadro (escore aumentou de 3 para 7). Previamente ao tratamento esse escore variou 

de 3 a 7 (média 4,9) e ao final do tratamento de 0 a 7 (média 1.8). Clareamento 

completo ou quadro muito leve ocorreu em 12/20 (60%), com escore 0 ou 1 ao término 

do tratamento e 3 participantes foram refratários, pois ao final do tratamento o escore 

clínico foi ≥ 3 (4, 5 e 7). 

Foi ajustado um modelo linear de efeitos mistos, isto é, um modelo que 

apresenta tanto efeitos fixos (grupo e tempo) como efeito aleatório (indivíduo). Optou-

se por tal ajuste uma vez que os pacientes foram acompanhados ao longo do tempo 

e tal modelo permite levar em conta as medidas repetidas e modelar a estrutura de 

correlação dos dados (tabela 3 e figura 2). 

 

Tabela 3. Variação do escore estático de 8 pontos da rosácea ao longo do tratamento - Média (DP) 

 Tempo  

 Pré 1 mês  2 meses  4 meses* p-valor 
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ISO 4,90 (1,52) 2,60 (1,90) 2,00 (1,64) 1,00 (0,82) <0,001 

DOXI 4,90 (1,41)  2,40 (1,70) 1,60 (1,27) 1,80 (1,70) <0,001 

p-valor >0,999 0,679 0,352 0,099  

   * para o grupo ISO, n=19  

 

Figura 2. Média + erro padrão do Escore estático de 8 pontos de acordo 
com Tempo (pré, após um, dois e quatro meses de tratamento) e grupo. 

 

Com o objetivo de verificar onde se encontravam as diferenças entre as médias 

de escore ao longo do tempo prosseguiu-se com a análise com comparações 

múltiplas ajustada pela correção de Bonferroni. Os resultados são apresentados na 

tabela 4. 

 

Tabela 4. Comparações múltiplas da diferença entre o escore estático de 8 pontos nos tempos 
pré, após um, dois e quatro meses de tratamento 
 

 ISO  DOXI 

Tempo 1 mês 2 meses 4 meses  1 mês 2 meses 4 meses 

Pré 
2,3 ± 0,4 
(p<0,001) 

2,9 ± 0,4 
(p<0,001) 

3,9 ± 0,4 
(p<0,001) 

 
2,5 ± 0,4 
(p<0,001) 

3,3 ± 0,4 
(p<0,001) 

3,1 ± 0,4 
(p<0,001) 

1 mês - 
0,6 ± 0,4 
(p=0,150) 

1,6 ± 0,4 
(p<0,001) 

 - 
0,8 ± 0,4 
(p=0,036) 

0,6 ± 0,4 
(p=0,117) 

2 meses - - 
1,0 ± 0,4 
(p=0,007) 

 - 
 
- 

-0,2 ± 0,4 
(p=0,607) 

  

 

Esses dados demonstram que o grupo ISO apresentou efeito rápido e 

progressivo, evidenciado pela maior queda do escore no primeiro mês de tratamento 
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(2,3± 0,4 p<0,001) e manutenção ao longo dos meses seguintes (2,9±0,4 p<0,001 no 

segundo e 3,9± 0,4 p<0,001 no quarto mês de tratamento). Já no grupo DOXI, o efeito 

também foi rápido, porém no quarto mês mostrou uma tendência de inversão deste 

comportamento (2,5±0,4 p<0,001 no primeiro, 3,3± 0,4 p<0,001 no segundo e 3,1± 

0,4 p<0,001 no quarto mês). 

A análise do escore no seguimento de 6 meses após o término do tratamento, 

mostrou o comportamento apresentado na figura 3. 

 

 

Figura 3. Análise do escore estático de 8 pontos pré-tratamento e até seis meses de 
seguimento pós tratamento 

 

Foi ajustado um modelo linear de efeitos mistos pelo qual verificou-se efeito 

significante da interação entre tratamento e tempo (p=0,039). As médias do escore 

não apresentaram o mesmo comportamento ao longo do seguimento para os 2 

grupos.  

Dessa forma prosseguiu-se a análise através de comparações múltiplas 

ajustadas por Bonferroni. As estimativas ajustadas pelo modelo encontram-se nas 

tabelas 5, 6 e 7. 

A evolução clínica dos participantes do grupo ISO e DOXI está demonstrada 

nas figuras 4 e 5 respectivamente. 

 

Tabela 5. Média (EP) do escore estático de 8 pontos do pré tratamento até o seguimento de seis 
meses pós tratamento 
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ISO 4,9 (0,3) 
2,6 

(0,3) 
2,1 

(0,3) 
1,0 (0,3) 1,6 (0,3) 

1,6 
(0,4) 

2,3 
(0,4) 

<0,001 

DOXI 4,9 (0,3) 
2,4 

(0,3) 
1,6 

(0,3) 
1,8 (0,3) 2,3 (0,3) 

2,7 
(0,4) 

2,1 
(0,4) 

<0,001 

p >0,999 0,667 0,334 0,086 0,164 0,038 0,758  

Obs: EP – erro padrão 
6ºpós = 2 meses pós fim tratamento;  
8ºpós = 4 meses pós fim tratamento;  
10ºpós = 6 meses pós fim tratamento 

Tabela 6. Comparações múltiplas da diferença entre o escore estático de 8 pontos nos tempos 
pré, um, dois e quatro meses de tratamento e ao longo do seguimento após seis, oito e dez 
meses para grupo ISO 

 ISO 

Tempo 1 mês 2 meses 4 meses 6 meses 8 meses 10 meses 

Pré 
2,3 ± 0,4 
(p<0,001) 

2,9 ± 0,4 
(p<0,001) 

3,9 ± 0,4 
(p<0,001) 

3,3 ± 0,4 
(p<0,001) 

3,3 ± 0,4 
(p<0,001) 

2,6 ± 0,4 
(p<0,001) 

1 mês - 
0,6 ± 0,4 
(p=0,136) 

1,6 ± 0,4 
(p<0,001) 

1,0 ± 0,4 
(p=0,012) 

1,0 ± 0,4 
(p=0,012) 

0,3 ± 0,4 
(p=0,419) 

2 meses - - 
1,0 ± 0,4 
(p=0,005) 

0,4 ± 0,4 
(p=0,287) 

0,4 ± 0,4 
(p=0,257) 

-0,2 ± 0,4 
(p=0,597) 

4 meses - - - 
-0,6 ± 0,4 
(p=0,090) 

-0,6 ± 0,4 
(p=0,126) 

-1,3 ± 0,4 
(p=0,002) 

6 meses - - - - 
0,0 ± 0,4 
(p=0,917) 

-0,6 ± 0,4 
(p=0,121) 

8 meses - - - - - 
-0,7 ± 0,4 
(p=0,121) 

Cálculo: (média de escore no tempo da linha – média de escore no tempo da coluna) 

 

Tabela 7. Comparações múltiplas da diferença entre o escore estático de 8 pontos nos tempos 
pré, um, dois e quatro meses de tratamento e ao longo do seguimento após seis, oito e dez 
meses para grupo DOXI 

 DOXI 

Tempo 1 mês 2 meses 4 meses 6 meses  8 meses 10 meses 

Pré 
2,5 ± 0,4 
(p<0,001) 

3,3 ± 0,4 
(p<0,001) 

3,1 ± 0,4 
(p<0,001) 

2,6 ± 0,4 
(p<0,001) 

2,2 ± 0,4 
(p<0,001) 

2,8 ± 0,5 
(p<0,001) 

1 mês - 
0,8 ± 0,4 
(p=0,030) 

0,6 ± 0,4 
(p=0,104) 

0,1 ± 0,4 
(p=0,851) 

-0,3 ± 0,4 
(p=0,467) 

0,3 ± 0,5 
(p=0,515) 

2 meses - - 
-0,2 ± 0,4 
(p=0,587) 

-0,7 ± 0,4 
(p=0,060) 

-1,1 ± 0,4 
(p=0,010) 

-0,5 ± 0,5 
(p=0,311) 

4 meses - - - 
-0,5 ± 0,4 
(p=0,173) 

-0,9 ± 0,4 
(p=0,035) 

-0,3 ± 0,5 
(p=0,551) 

6 meses - - - - 
-0,4 ± 0,4 
(p=0,383) 

0,2 ± 0,5 
(p=0,624) 

8 meses - - - - - 
0,6 ± 0,5 
(p=0,223) 

Cálculo: (média de escore no tempo da linha – média de escore no tempo da coluna) 
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Figura 4. Fotos clínicas da evolução de participante do grupo ISO. A: pré tratamento, B: um mês 
de tratamento, C: quatro meses de tratamento, D: seis meses após suspensão do tratamento 
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Figura 5. Fotos clínicas da evolução de participante do grupo DOXI. A: pré tratamento, B: um 
mês de tratamento, C: quatro meses de tratamento, D: seis meses após suspensão do 
tratamento 
 

Conforme demonstrado nas tabelas, até o segundo mês, os 2 tratamentos não 

se diferenciam. No quarto mês houve uma tendência (p=0,086) de inversão de 

comportamento, ou seja, o grupo ISO continuou com o escore diminuindo e o grupo 

DOXI apresentou um pequeno acréscimo. Já no oitavo mês observou-se uma 

diferença significante mostrando que o grupo ISO apresentou escore menor que o 

grupo DOXI (ISO 1,6(0,4) versus 2,7(0,4) DOXI; p=0,038). Essa diferença, entretanto, 

não se manteve no mês 10, mostrando que ao final do seguimento os dois tratamentos 

não se diferenciam em relação ao escore (ISO 2,3(0,4) versus 2,1(0,4) DOXI; p=0,758) 

e que ambos foram eficazes pois apresentaram escore menor do que no início do 

estudo (p˂0,001). 
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4.2.2 Análise da Pontuação Clínica da Rosácea  
 

A pontuação clínica da rosácea é uma escala que varia de 0 a 45 pontos, sendo 

que as pontuações maiores representam os casos mais graves. 

A figura 6 mostra o comportamento desta pontuação ao longo do tratamento e 

do seguimento de 6 meses após término do tratamento, para cada um dos grupos. 

 

 

Figura 6. Perfil médio da Pontuação clínica de acordo com tratamento e tempo 

 

Foi ajustado um modelo linear de efeitos mistos através do qual verificou-se 

efeito significante da interação entre tratamento e tempo (p=0,012), no seguimento. 

Dessa forma prosseguiu-se a análise através de comparações múltiplas ajustadas por 

Bonferroni. As estimativas ajustadas pelo modelo encontram-se nas tabelas 8, 9 e 10. 

 

Tabela 8. Média (EP) da Pontuação Clínica da Rosácea do pré-tratamento até o seguimento de 
seis meses pós tratamento 

 Pré 1º mês 2º mês 4º mês 
6º mês 8º mês 10º 

mês 
p-valor 

ISO 
20,1 
(1,1) 

11,4 
(1,1) 

9,9 
(1,1) 

7,2 
(1,1) 

7,3 (1,1) 8,5 (1,1) 9,9 
(1,2) 

<0,001 

DOXI 
18,0 
(1,1) 

9,7 
(1,1) 

8,0 
(1,1) 

6,9 
(1,1) 

10,0 
(1,1) 

10,6 
(1,3) 

9,3 
(1,2) 

<0,001 

p 0,162 0,258 0,194 0,828 
0,081 0,212 0,778 

 

Obs: EP – erro padrão 
6ºpós = 2 meses pós fim tratamento;  
8ºpós = 4 meses pós fim tratamento;  
10ºpós = 6 meses pós fim tratamento 
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Tabela 9. Comparações múltiplas da diferença entre a Pontuação Clínica da Rosácea nos tempos 
pré, um, dois e quatro meses de tratamento e ao longo do seguimento após seis, oito e dez 
meses para grupo ISO 

 ISO 

Tempo 1 mês 2 meses 4 meses 6 meses 8 meses 10 meses 

Pré 
8,7 ± 1,1 
(p<0,001) 

10,2 ± 1,1 
(p<0,001) 

12,9 ± 1,1 
(p<0,001) 

12,8 ± 1,1 
(p<0,001) 

11,5 ± 1,1 
(p<0,001) 

10,2 ± 1,2 
(p<0,001) 

1 mês - 
1,5 ± 1,1 
(p=0,172) 

4,2 ± 1,1 
(p<0,001) 

4,1 ± 1,1 
(p<0,001) 

2,8 ± 1,1 
(p=0,013) 

1,5 ± 1,2 
(p=0,201) 

2 meses - - 
2,7 ± 1,1 
(p=0,017) 

2,6 ± 1,1 
(p=0,022) 

1,4 ± 1,1 
(p=0,239) 

0,0 ± 1,2 
(p=0,976) 

4 meses - - - 
-0,1 ± 1,1 
(p=0,926) 

-1,3 ± 1,2 
(p=0,260) 

-2,6 ± 1,2 
(p=0,029) 

6 meses - - - - 
-1,2 ± 1,2 
(p=0,300) 

-2,5 ± 1,2 
(p=0,037) 

8 meses - - - - - 
-1,3 ± 1,2 
(p=0,284) 

Cálculo: (média da pontuação no tempo da linha – média da pontuação no tempo da coluna) 

 

Tabela 10. Comparações múltiplas da diferença entre a Pontuação Clínica da Rosácea nos 
tempos pré, um, dois e quatro meses de tratamento e ao longo do seguimento após seis, oito e 
dez meses para grupo DOXI 

 DOXI 

Tempo 1 mês 2 meses 4 meses 6 meses 8 meses 10 meses 

Pré 
8,3 ± 1,1 
(p<0,001) 

10,0 ± 1,1 
(p<0,001) 

11,1 ± 1,1 
(p<0,001) 

8,0 ± 1,1 
(p<0,001) 

7,3 ± 1,3 
(p<0,001) 

8,6 ± 1,4 
(p<0,001) 

1 mês - 
1,7 ± 1,1 
(p=0,111) 

2,8 ± 1,1 
(p=0,011) 

-0,3 ± 1,1 
(p=0,774) 

-0,9 ± 1,3 
(p=0,465) 

0,3 ± 1,4 
(p=0,807) 

2 meses - - 
1,0 ± 1,1 
(p=0,339) 

-2,1 ± 1,1 
(p=0,067) 

-2,7 ± 1,3 
(p=0,037) 

-1,4 ± 1,4 
(p=0,329) 

4 meses - - - 
-3,1 ± 1,1 
(p=0,006) 

-3,7 ± 1,3 
(p=0,004) 

-2,4 ± 1,4 
(p=0,088) 

6 meses - - - - 
-0,6 ± 1,3 
(p=0,637) 

0,7 ± 1,4 
(p=0,642) 

8 meses - - - - - 
1,3 ± 1,5 
(p=0,402) 

Cálculo: (média da pontuação no tempo da linha – média da pontuação no tempo da coluna) 

 

A pontuação clínica da rosácea teve queda acentuada no primeiro mês de 

tratamento (ISO 8,7 ± 1,1 e DOXI 8,3 ± 1,1; p<0,001) e manteve queda progressiva 

até o final do quarto mês nos 2 grupos, sem diferença (ISO 12,9± 1,1 e DOXI 11,1± 

1,1; p<0,001). Durante o seguimento, os 2 grupos apresentaram discreto aumento da 

pontuação em relação ao final do tratamento, sem diferenças. Porém manteve-se 

queda significativa em relação à pontuação clínica inicial (ISO 10,2 ± 1,2; p<0,001 e 

DOXI 8,6 ± 1,4; p<0,001). 
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4.2.3 Opinião dos participantes da pesquisa 
 

Ao final do tratamento a opinião dos participantes apresentou os seguintes 

resultados: no grupo ISO todos (100%) consideraram estar melhor ou muito melhor; 

no grupo DOXI a taxa foi de 95% (19/20). A tabela 11 mostra esses resultados. 

 

Tabela 11. Opinião dos participantes após quatro meses de tratamento de acordo com grupo de 
tratamento (ISO ou DOXI) 

Opinião do 
participante 

Total 
(n=39) 

Grupo 

ISO 
(n=19) 

DOXI 
(n=20) 

Igual 1 (2,6%) 0 (0,0%) 1 (5,0%) 

Melhor 8 (20,5%) 3 (15,8%) 5 (25,0%) 

Muito melhor 26 (66,7%) 15 (79,0%) 11 (55,0%) 

Regressão total das 
lesões 

4 (10,2%) 1 (5,3%) 3 (15,0%) 

 

Através do teste exato de Fisher não foi observada associação significante 

entre opinião do participante e tratamento (p=0,381). 

 

4.2.4 Índice de Qualidade de vida  
 

Todos preencheram questionário de qualidade de vida (Dermatology Life 

Quality Index – DLQI – Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia) previamente e 

ao final do tratamento. A pontuação do escore varia de 0 a 32, sendo que valores 

maiores representam maior impacto da doença. A tabela 12 mostra o valor de 

pontuação médio do escore antes e ao final do tratamento nos dois grupos. 

 

Tabela 12. Modelo linear misto para pontuação do escore de qualidade de vida (QV) - Média (DP) 

 Tempo  
 Pré Pós p-valor 

ISO 14,9 (7,1) 3,6 (2,8) <0,001 
DOXI 11,6 (6,9) 2,9 (2,6) <0,001 

p-valor 0,058 0,690  

 

Observou-se que no pré-tratamento o escore médio do DLQI do grupo ISO foi 

marginalmente maior do que o grupo DOXI (p=0,058), ou seja, em média pacientes 

do grupo ISO apresentaram 3,3 ± 1,7 pontos a mais no escore quando comparados 

ao grupo DOXI.  
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No grupo ISO verificou-se uma redução média de 11,3 ± 7,4 pontos (p<0,001) 

e no grupo DOXI, redução de 8,7 ± 5,9 pontos (p<0,001), não havendo diferença 

significante (p=0,69). Esses resultados demonstram alta satisfação com os 

tratamentos e redução do impacto da doença nos 2 grupos (figura 7). 

 

 

Figura 7. Média + erro padrão do Escore Qualidade de Vida de acordo com 
Tempo (pré e pós tratamento) e grupo 

  

4.2.5 Tempo de recidiva 
 

Após o término do tratamento, excluindo-se os casos refratários, todos foram 

acompanhados por seis meses para observação de recidiva. 

No grupo ISO, dois participantes apresentaram recidiva (escore ≥ 3) no 

segundo mês de seguimento, dois no quarto mês, um no quinto e dois recidivaram no 

sexto mês, ou seja, 7/19 (36,8%) dos participantes. No entanto, seis mantiveram 

escores menores do que o pré-tratamento e um teve escore igual, durante o 

seguimento. Onze participantes (58%) mantiveram-se livres da doença durante todo 

seguimento.  

No grupo DOXI, um recidivou um mês após o término do tratamento, quatro 

tiveram recidiva no segundo mês e três no quarto mês. Das 8/20 (40%) recidivas, sete 

mantiveram escores menores do que o pré-tratamento e um, igual. Ao final do sexto 

mês de seguimento, 9/20 (45%) dos participantes estavam livres de doença.  Esses 

resultados são apresentados na figura 8. 
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Figura 8. Avaliação da recidiva ao longo do seguimento de seis meses, nos 2 
grupos de tratamento 

 

Teste log-rank – p=0,478: de acordo com o gráfico acima (gráfico de Kaplan-

Meier) pode-se observar que apesar dos dois grupos não se diferenciarem em termos 

da recidiva (p=0,478), o grupo ISO apresentou curva de sobrevida superior à do grupo 

DOXI indicando que a recidiva desse grupo ocorreu mais tardiamente quando 

comparado ao grupo DOXI, evidenciando tempo livre de doença maior no grupo ISO. 

O tempo médio até a recidiva no grupo ISO foi estimado em 5,3 ± 0,3 meses 

(IC95%: 4,7; 5,9) e no grupo DOXI foi de 4,4 ± 0,5 meses (IC95%: 3,5; 5,3). 

 

4.2.6 Avaliação fotográfica cega por dois observadores independentes  
 

Dois médicos dermatologistas, do sexo masculino e mesma faixa etária, 

avaliaram cegamente fotografias dos participantes da pesquisa em 3 tempos 

diferentes (pré tratamento, um mês e quatro meses de tratamento) e atribuíram notas 

de 0 a 3 (0=ausente, 1=leve, 2=moderado, 3=grave) para presença de eritema e de 

pápulas/pústulas, de acordo com a Avaliação Global dos Subtipos de Rosácea (anexo 

10). 

Ajustou-se um modelo ANOVA com medida repetida para cada uma das 

características avaliadas. 
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4.2.6.1 Eritema 
 

Foi calculada a média das notas atribuídas por cada observador, em cada 

momento, para cada tratamento quanto à presença de eritema. Os resultados estão 

na figura 9. 

 

 

Figura 9. Avaliação por dois observadores independentes da presença do eritema ao longo do 
tratamento, em cada grupo 
  

Verifica-se que, independentemente do tratamento, as médias de notas 

atribuídas pelo Observador 1 foram maiores do que as do Observador 2 (p<0,001). 

Independentemente de Observador e Tratamento, houve efeito do tempo 

(p<0,001), ou seja, houve uma diminuição significante na média de eritema ao longo 

do tempo. 

Houve diferença significante entre os tratamentos (p=0,002), sendo que, para 

ambos os observadores, o grupo ISO apresentou nota média de eritema maior do que 

o grupo DOXI.  
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4.2.6.2 Pápulas e Pústulas 
 

Foi calculada a média das notas atribuídas por cada observador, em cada 

momento, para cada tratamento quanto à presença de pápulas e pústulas. Os 

resultados estão na figura 10. 

 

 

Figura 10. Avaliação por dois observadores independentes da presença de pápulas/pústulas ao 
longo do tratamento, em cada grupo 
 

Observa-se que, independentemente do tratamento, as médias de notas 

atribuídas pelo Observador 1 foram maiores do que as do Observador 2 (p<0,001). 

Independentemente de Observador e de Tratamento, houve efeito do tempo 

(p<0,001), ou seja, houve uma diminuição significante na média de pápulas e pústulas 

ao longo do tempo. 

Houve diferença significante entre os tratamentos (p=0,023), sendo que, para 

ambos os observadores, o grupo ISO apresentou nota média de pápulas e pústulas 

maior do que o grupo DOXI.  

 

4.2.7 Avaliação oftalmológica: os resultados são apresentados no artigo já 

publicado (apêndice). 

 
4.2.8 Análises dos marcadores imuno-histoquímicos 
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Os resultados das análises dos marcadores imuno-histoquímicos são 

apresentados nas tabelas 13 e 14. Fotografias ilustrativas das reações 

imunohistoquímicas encontram-se na figura 11. 

Tabela 13. Valores da intensidade da marcação imuno-histoquímica para os marcadores VEGF, 
TRPV-1, CD 31, iNOS e catelicidina e contagem número de vasos para os marcadores VEGF e 
CD 31 

 

Grupo 
ISO DOXI 

Visita Visita 
PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

VEGFgl 4,75 4,22 37,29 33,37 4,43 4,93 25,29 40,33 

VEGFcont 3,51 2,24 3,53 1,66 3,97 2,46 2,63 1,89 

TRPVgl 59,93 17,74 63,86 24,09 52,42 13,67 62,32 20,45 

TRPVinf 56,65 24,40 49,60 22,89 51,43 26,11 68,08 27,65 

CD31cont 6,39 3,95 6,49 2,76 5,97 3,15 5,85 3,05 

CD31inf 59,17 35,64 58,67 29,70 56,79 36,10 59,99 28,53 

iNOSgl 9,86 8,56 18,61 16,79 10,38 8,11 9,75 6,90 

INOSinf 45,37 21,52 69,33 32,18 45,55 30,52 78,83 40,27 

Catelic_gl 66,84 39,47 68,35 38,83 55,67 35,90 83,25 46,55 

Catelic_inf 48,11 33,42 64,02 34,34 36,33 22,58 59,80 32,50 

Tabela 14. Resultado dos testes estatísticos para os marcadores VEGF, CD 31, iNOS, TRPV-1 e 
catelicidina: modelo linear generalizado de efeitos mistos, matriz de covariância não 
estruturada, com variância robusta, post-hoc de Bonferroni 

 
P(ISO) 
antes x 
depois 

P(DOXI) antes 
x depois 

P (ISO x  DOXI) 
no antes 

P (ISO x  
DOXI) no 
depois 

VEGFgl <0,001 0,022 0,825 0,304 

VEGFcont 0,980 0,010 0,537 0,112 

CD31 0,888 0,895 0,711 0,485 

CD31inf 0,962 0,721 0,834 0,886 

iNOSgl 0,020 0,708 0,843 0,030 

iNOSinf <0,001 0,003 0,983 0,408 

TRVPgl 0,562 0,041 0,135 0,827 
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TRVPinf 0,301 0,076 0,513 0,021 

Catelic_gl 0,867 0,007 0,349 0,270 

Catelic_inf 0,031 0,001 0,194 0,690 

 

Figura 11. Fotografias das reações imuno-histoquímicas pré e pós tratamento. A: marcador 
VEGF grupo ISO; B: marcador iNOSinf grupo DOXI; C: marcador iNOSgl grupo ISO; D: marcador 
TRPVgl grupo DOXI; E: marcador catelicidina gl grupo DOXI; F: marcador catelicidina inf grupo 
DOXI 

O marcador TLR 2 não corou as estruturas selecionadas para avaliação 

conforme dados da literatura consultada, mesmo após 2 tentativas. Assim, foi excluído 

da análise. 

De acordo com os resultados apresentados, houve redução da contagem dos 

vasos pelo marcador VEGF, podendo representar melhora do eritema e das 

telangiectasias, apenas no grupo DOXI (p=0,010). No entanto, houve redução da 

intensidade desse marcador nos 2 grupos (ISO p˂0,001 e DOXI p=0,022), sem 

diferença entre eles (p=0,304). O marcador CD31 não mostrou diferenças nos 2 

grupos, ou seja, não foi útil para avaliação do componente vascular da rosácea. A 

presença da enzima óxido nítrico sintetase no infiltrado inflamatório reduziu-se nos 2 

grupos (ISO p˂0,001 e DOXI p=0,003), sem diferença entre eles (p=0,408); mas 

quando analisada na região da glândula sebácea, reduziu apenas no grupo ISO 

(p=0,020), com diferença entre os grupos (p=0,030). Esses dados indicam diminuição 

da síntese do óxido nítrico com os tratamentos realizados, principalmente no grupo 

ISO, que tem papel relevante no processo inflamatório e de vasodilatação. A 
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expressão do TRPV-1 diminuiu apenas no grupo DOXI quando analisada na glândula 

sebácea (p=0,041); no infiltrado inflamatório apresentou redução de marcação 

marginalmente significante no grupo DOXI (p=0,076) com diferença em relação ao 

grupo ISO (p=0,021). A expressão do marcador catelicidina, fundamental na 

fisiopatogenia da doença, reduziu-se nos 2 grupos de tratamento (ISO p=0,031 e 

DOXI=0,001), sem diferenças entre os grupos (p=0,690), quando analisado no 

infiltrado inflamatório. Na análise na glândula sebácea, reduziu-se apenas no grupo 

DOXI (p=0,007).  

 

4.3 Avaliação de segurança e tolerabilidade 
 

Foram observados os eventos adversos comuns, previsíveis e controláveis nos 

dois grupos de tratamento, tais como: eritema, descamação e ressecamento faciais, 

queilite, ressecamento das mucosas nasais e xerose cutânea (grupo ISO); queda de 

cabelos, fragilidade das unhas, epigastralgia, náusea e diarreia (grupo DOXI). Eritema 

e descamação facial de intensidade grave foram observados no primeiro mês de 

tratamento no grupo ISO em dois participantes com resolução nos meses 

subseqüentes. Ressecamento facial de grave intensidade foi relatado por um 

participante no primeiro mês de tratamento e por dois participantes no segundo mês, 

com resolução após uso de hidratante. Epigastralgia de intensidade grave foi 

observada em um participante do grupo DOXI no segundo mês de tratamento e 

fragilidade de unhas e queda de cabelos de grave intensidade foram relatados por um 

e dois participantes respectivamente no quarto mês de tratamento no grupo DOXI. 

Exames laboratoriais complementares apresentaram pequenas 

oscilações durante todo tratamento, não sendo necessário a redução da dose ou 

suspensão do medicamento nos 2 grupos. 
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5 DISCUSSÃO 
 

A média de idade da população estudada foi compatível com a faixa etária de 

maior acometimento da doença, assim como a maior prevalência no sexo feminino 

nessa faixa etária. Na população do estudo a maioria dos pacientes eram de fototipos 

mais baixos, assim como descrito nos estudos sobre a epidemiologia da doença. Vale 

destacar a ocorrência também em fototipos mais altos, pela miscigenação da 

população brasileira5. 

Neste estudo, a doxiciclina, na dose de 100 mg/dia, utilizada por 4 meses, 

proporcionou clareamento completo ou quadro muito leve em 60% dos participantes. 

Del Rosso (2012) atingiu clareamento completo ou quase completo em 73,2% dos 

homens e 75,2% das mulheres com o uso por 3 meses da doxiciclina MR 40 mg/dia e 

Di Nardo (2016), em estudo semelhante, alcançou aproximadamente 40% de 

clareamento completo ou quase completo, sendo que quadros mais leves 

responderam melhor do que os moderados e graves30,55. Há controvérsias na 

literatura se esta apresentação tem eficácia semelhante à dose convencional de 

100mg para os casos moderados a graves. Husein-El Ahmed (2020) sugeriu que a 

dose convencional seria a mais adequada para esses casos29.  

Acredita-se que a isotretinoína possa atuar na rosácea pela modulação da 

imunidade inata e redução da resposta inflamatória através da regulação negativa da 

expressão do TLR-2 nos queratinócitos45,35. O primeiro relato de seu uso para rosácea 

grave foi em 1981, que demonstrou eficácia e maiores períodos de remissão quando 

comparada aos tratamentos habituais. Foram usadas doses diárias de 0,05 mg/kg, 

0,5 mg/kg ou 1 mg/kg, por 12 a 28 semanas. Houve regressão de 50% das lesões 

inflamatórias em duas semanas e 95% em dois meses. Remissões por mais de 12 

meses foram observadas50. 

A primeira publicação na América Latina foi uma série de seis casos tratados 

por 3 a 6 meses, com dose de 0,5mg/kg/dia, remissão rápida das pápulas e pústulas, 

melhora das manifestações oculares, poucos efeitos colaterais e resultados mantidos 

por aproximadamente 15 meses56.  

Sbidian (2016), em estudo multicêntrico, randomizado, incluindo 156 pacientes, 

comparou a dose de 0,25 mg/kg/dia (n=108) versus placebo (n=48), por quatro meses. 

Redução de 90% no número de lesões foi observado em 57% dos pacientes e no 

grupo placebo, apenas 10%47.  



41 
 

41 
 

Importante estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, contribuiu para a 

padronização da dose mais adequada de isotretinoína para rosácea e comparou 

isotretinoína com doxiciclina e placebo. Foram incluídos 573 pacientes com rosácea 

pápulo-pustulosa e fimatosa e utilizadas diferentes doses de isotretinoína (0,1; 0,3; 

0,5mg/kg/dia) versus doxiciclina 100mg/dia, 14 dias e depois 50 mg/dia versus 

placebo. Após 3 meses a dose de 0,3mg/kg/dia mostrou-se mais efetiva que placebo, 

eficácia igual ou superior à doxiciclina (redução de 90% versus 83% da média da 

contagem de lesões) e menos efeitos colaterais. De acordo com a avaliação do 

investigador, 81,4% do grupo isotretinoína apresentou remissão completa ou melhora 

importante do quadro inicial versus 68,9% no grupo doxiciclina46. No presente estudo, 

comparando a isotretinoína, na dose diária de 0,3 a 0,4 mg/kg/dia, com a doxiciclina 

100mg/dia, por 4 meses, obteve-se clareamento completo ou quadro muito leve em 

79% dos participantes do grupo tratado com isotretinoína e 60% no grupo tratado com 

doxiciclina, resultados que corroboram a literatura consultada. 

De acordo com a escala clínica estática de 8 pontos para avaliação da rosácea 

e a escala de pontuação da rosácea, os dois tratamentos mostraram-se efetivos e 

comparando-os ao longo do tempo, até o segundo mês, ambos não se diferenciam, 

ou seja, mostraram rápida efetividade. Ao término do tratamento, houve uma 

tendência de modificação de comportamento, ou seja, a isotretinoína manteve 

consideravelmente a diminuição do escore, enquanto que a doxiciclina apresentou um 

pequeno acréscimo. Talvez esse acréscimo se relacione aos pacientes que 

apresentaram falha terapêutica, elevando a média final do escore. Na escala de 

pontuação clínica da rosácea, que leva em consideração outros sinais e sintomas, 

bem como na opinião do paciente, a doxiciclina manteve a queda no escore ao término 

do tratamento. 

No grupo tratado com isotretinoína, 36,8% dos participantes apresentaram 

recidiva da rosácea em 6 meses e 58% mantiveram-se livres da doença durante todo 

seguimento. No estudo de Sbidian (2016), com dose diária de 0,25mg/kg/dia a recidiva 

em 4 meses ocorreu em 58% dos pacientes. Em outro estudo, 25 pacientes foram 

tratados com dose de 20 mg/dia, por 4 meses, com redução rápida do eritema e lesões 

inflamatórias e, posteriormente, foi feita redução lenta da dose durante 6 meses, até 

chegar em 20 mg/semana. Houve recidiva em 45% dos casos em 11 meses57. No 

nosso estudo, o tratamento com doxiciclina, mostrou taxa de recidiva de 40%, próxima 
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ao uso da isotretinoína; porém, 45% dos participantes versus 58% dos tratados com 

isotretinoína, ficaram livres da doença por 6 meses. 

Na opinião dos participantes os dois tratamentos foram efetivos, sem 

diferenças, corroborando os achados clínicos encontrados. 

A rosácea é doença de grande impacto na qualidade de vida dos pacientes, 

particularmente por comprometer a face. Ambos tratamentos reduziram 

significativamente este impacto, resultado esperado já que ambos se mostraram 

efetivos. Estudos na literatura comprovam que o controle da doença proporciona 

benefício nas questões emocionais, sociais e profissionais dos pacientes3. 

De acordo com diversos consensos e guidelines, pelo fato da rosácea ser 

doença crônica e recidivante, o tratamento de manutenção é obrigatório, com tópicos 

(metronidazol, ácido azelaico ou ivermectina), ou isotretinoína em microdoses 

(20mg/semana)35. Neste estudo, no seguimento após a suspensão dos 

medicamentos, conforme esperado, percebemos que os escores foram aumentando 

lenta e progressivamente, porém a diferença entre os tratamentos se revelou 

significativa, de acordo com a escala clínica de 8 pontos, no oitavo mês mostrando 

que a isotretinoína determinou escore menor que a doxiciclina. Podemos considerar 

que a isotretinoína permitiu período livre de doença maior do que a doxiciclina. Essa 

diferença, entretanto, não se manteve no final do seguimento quando não havia 

diferença entre os tratamentos em relação a esse escore. Estes dados de seguimento 

obtidos no presente estudo são inéditos na literatura consultada, pois o único estudo 

que comparou isotretinoína com doxiciclina não fez o seguimento após suspensão 

das drogas. 

Na avaliação fotográfica realizada por observadores independentes, apesar 

das notas atribuídas não terem sido concordantes, melhora clínica ao longo do 

tratamento, tanto para lesões inflamatórias, como para o eritema foram detectadas. 

Essa melhora provavelmente se relacionou à redução da inflamação local.  

Como descrito na literatura, os efeitos colaterais foram previsíveis, discretos e 

controláveis, não necessitando de mudança na dose ou suspensão dos 

medicamentos, nos dois grupos46,47,50. 

Os achados deste estudo corroboram com as recomendações mais atualizadas 

sobre manejo da rosácea pápulo-pustulosa. O painel global de consenso, 

ROSaceaCOnsensus (ROSCO), coloca a isotretinoína como opção terapêutica na 
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forma inflamatória (pápulo-pustulosa) grave e no fima inflamado, em estágio inicial, 

com alto grau de recomendação48. A revisão sistemática, com metodologia Cochrane, 

publicada em 2019, concluiu que a isotretinoína tem grau de recomendação elevado 

para rosácea pápulo-pustulosa moderada a grave ou recidivante ou não responsiva à 

antibioticoterapia e para fimas inflamados. A dose de 0,25mg/kg/dia por 3 a 4 meses 

foi considerada superior à doxiciclina, 50-100mg/dia. A manutenção com tópicos é 

sempre recomendada1. O Grupo Ibero-Latino-Americano de Estudos da Rosácea 

publicou algoritmo de tratamento incluindo a isotretinoína em dose diária baixa para 

os subtipos pápulo-pustulosa e glandular hiperplásica/fimatosa58. O guia de conduta 

canadense descreveu a mesma recomendação59. Artigo de revisão destacou os 

resultados excelentes desse fármaco para rosácea e recomendou que os 

dermatologistas considerem essa opção, uma vez que, após mais de 30 anos de uso, 

sua segurança está estabelecida, reduzindo o uso de antibióticos orais para uma 

doença inflamatória crônica, o que pode contribuir para o surgimento de resistência 

bacteriana60. A Sociedade Americana de Acne e Rosácea, em seu consenso, sugeriu 

a isotretinoína para eritema centro-facial difuso com pápulas e pústulas, rosácea 

granulomatosa e fimas iniciais61. Considerou que a dose baixa é eficaz, com menos 

efeitos colaterais e boa adesão. Contudo, enfatizou a necessidade de controle clínico 

e laboratorial e atenção à teratogenicidade, uma vez que a doença afeta indivíduos 

de faixa etária diferente dos adolescentes incluídos maioria dos estudos sobre eventos 

adversos62. Atualização realizada em 2019 pela NRS também destacou o uso da 

isotretinoína oral para casos graves17. Por fim, o consenso para manejo terapêutico 

da rosácea da Sociedade Brasileira de Dermatologia indicou o uso da isotretinoína 

para casos moderados a graves ou recorrentes ou de insucesso terapêutico com o 

uso de antibióticos, com forte grau de recomendação16. 

O acometimento ocular é comum e estima-se que sub diagnosticado, cursando 

com alterações da superfície ocular, dano corneano, podendo levar à cegueira. A 

isotretinoína pode gerar redução da função da glândula de Meibomius, podendo 

contribuir para dano da superfície ocular. Neste estudo, apesar da doxiciclina ter sido 

superior à isotretinoína na melhora da função da glândula de Meibomius, 37% dos 

participantes do grupo ISO também apresentaram melhora e apenas 24%, piora. 

Teste de Schirmer, BUT test e escore de rosa bengala não atingiram diferenças pré e 

pós tratamento neste grupo. Não foram detectados eventos adversos graves63.  
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A rosácea é doença multifatorial. A desregulação na imunidade inata, através 

da ativação dos TLR 2, leva ao aumento de AMPs e citocinas. O principal AMP é a 

catelicidina, que é ativado pela enzima calicreína 5 tornando-se o peptídeo ativo LL-

37. As calicreínas, por sua vez, são ativadas pelas metaloproteinases (MMPs). 

Expressão anormal da calicreína 5 leva à superativação de LL-37. Esse processo ativa 

e controla numerosos outros processos como a liberação de citocinas, regulação da 

expressão de componentes da matriz extracelular e do aumento da proliferação de 

células endoteliais, contribuindo para angiogênese16,30. Neste estudo, não ocorreu 

marcação para o TLR 2, envolvido na etiopatogenia da rosácea45, nas estruturas 

selecionadas, mesmo após duas tentativas, possivelmente por problemas técnicos ou 

qualidade dos kits. Assim, foi excluído da análise e não foi possível nenhuma 

conclusão sobre seu papel na rosácea pápulo-pustulosa, na população deste estudo. 

Ensaio clínico controlado randomizado mostrou o papel da catelicidina e serino 

proteases como biomarcadores da rosácea pápulo-pustulosa, correlacionando seus 

níveis basais com o quadro clínico da doença, onde quadros mais leves apresentaram 

baixos níveis dos biomarcadores. Após o tratamento com doxiciclina MR 40mg/dia 

houve redução da expressão de catelicidina e da atividade de protease, com 

significância em relação ao grupo placebo. A expressão de RNA mensageiro de 

catelicidina e calicreína 5 foi fortemente inibida no grupo doxiciclina e a atividade da 

calicreína e de MMPs também foi reduzida após tratamento. Estes dados sugerem 

que a doxiciclina suprime a atividade das MMPs atuando indiretamente na supressão 

de calicreína 5 e LL-37. Estes achados foram compatíveis clinicamente, mostrando 

que este medicamento atua na fisiopatogenia da doença30. No presente estudo, a 

expressão da catelicidina, através da análise imunohistoquímica no infiltrado 

inflamatório e na glândula sebácea, também foi reduzida com o uso da doxiciclina, 

semelhante ao encontrado na literatura. Ineditamente, a expressão deste marcador 

no infiltrado inflamatório também foi reduzida pela isotretinoína, provavelmente por 

sua atuação na regulação negativa dos TLR-2, mostrando que as duas drogas são 

capazes de agir neste importante processo da fisiopatogenia da rosácea.  

A LL-37 promove migração de queratinócitos através da ativação de receptores 

de fatores de crescimento epidérmicos, levando à síntese de VEGF, estimulando 

vasodilatação e angiogênese64. Estudo que analisou 18 biópsias de pele de pacientes 
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com diagnóstico de rosácea verificou que marcadores de angio e linfogênese (VEGF, 

CD31 e D2-40) se expressavam mais intensamente na pele lesional em comparação 

à não lesional65. No presente estudo, a contagem de vasos, pelo marcador VEGF, 

reduziu-se apenas com a doxiciclina. Porém, a intensidade da marcação foi reduzida 

com os dois tratamentos, por atuarem no processo de angiogênese, explicando a 

melhora clínica do eritema; o marcador CD31 não mostrou diferenças na marcação 

com os dois tratamentos, ou seja, não foi útil para avaliação do componente vascular 

da rosácea.  

Estudo que analisou, por imunohistoquimica, 28 biópsias de pele de pacientes 

com diagnóstico clínico e histopatológico de rosácea, mostrou que expressão de iNOS 

era maior nas amostras de rosácea do que no grupo controle, sugerindo a sua 

importância como um possível marcador da doença66.  No presente estudo foi 

demonstrado que os dois tratamentos foram capazes de reduzir a expressão da iNOS 

no infiltrado inflamatório, indicando diminuição da síntese do óxido nítrico que tem 

papel relevante no processo inflamatório e de vasodilatação. Quando analisada na 

glândula sebácea, houve redução apenas com isotretinoína, gerando diferença 

significante entre os tratamentos.  

 Na desregulação neurovascular, o receptor TRPV-1, presente nos tecidos 

neuronais, endotélio e queratinócitos, quando ativado, libera importantes 

neuropeptídios vasoativos relacionados ao flushing, piorando os sintomas da 

rosácea67. A densidade de TRPV-1 nas fibras nervosas está aumentada na rosácea 

em comparação com a pele sã, assim como a expressão do RNA mensageiro, 

avaliada nas biópsias cutâneas. A hiperativação destes receptores na rosácea resulta 

no flushing sustentado, sensação de dor e aquecimento cutâneo e inflamação 

neurogênica67,68. Neste estudo, a expressão do TRPV-1 não foi alterada pela 

isotretinoína. A doxiciclina reduziu sua expressão na glândula sebácea e teve redução 

marginalmente significativa no infiltrado inflamatório peri-glandular, levando a uma 

diferença significativa entre os dois 2 grupos. Provavelmente, com um tamanho de 

amostra maior, e mantendo-se os mesmos achados, a redução da expressão do 

TRPV-1 poderia ser detectada com o uso da isotretinoína. 

Pela rosácea ser uma dermatose inflamatória crônica e recidivante, a 

doxiciclina, embora efetiva, deve ter seu uso restrito, diante da desvantagem do uso 

da antibioticoterapia prolongada pelos efeitos sobre a microflora bacteriana, além do 
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risco de resistência bacteriana. Neste contexto, a isotretinoína pode ser apontada 

como valiosa opção terapêutica para casos moderados, graves, recidivantes e até no 

tratamento de manutenção em micro-dose, por atuar em diversos mecanismos 

patogênicos da doença.  
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6 CONCLUSÕES 
 

 A isotretinoína oral em dose diária baixa foi eficaz no tratamento da rosácea 

pápulo-pustulosa moderada a grave, com ou sem acometimento ocular, sem 

diferença em relação à doxiciclina. 

 Na opinião dos participantes da pesquisa os dois tratamentos foram eficazes. 

 De acordo com a avaliação de dois observadores independentes, os dois 

tratamentos foram igualmente eficazes para o tratamento do eritema e das 

lesões inflamatórias 

 A isotretinoína oral em dose diária baixa foi segura no tratamento da rosácea 

pápulo-pustulosa moderada a grave, com ou sem acometimento ocular. 

 O tratamento com isotretinoína oral ou doxiciclina proporcionou melhora na 

qualidade de vida dos pacientes com rosácea. 

 No quarto mês após a suspensão dos tratamentos, a isotretinoína mostrou 

menor gravidade clínica da doença, ou seja, maior manutenção do clareamento 

das lesões, em relação à doxiciclina.  

 A doxiciclina foi superior à isotretinoína no tratamento da rosácea ocular. 

Nenhum indivíduo apresentou complicações graves após a administração de 

baixas doses de isotretinoína. 

 Os melhores marcadores imuno-histoquímicos para avaliar os efeitos 

moleculares da isotretinoína oral e doxiciclina na rosácea pápulo-pustulosa, na 

população deste estudo, foram: VEGF e TRPV-1 expressos na glândula 

sebácea; iNOS expresso no infiltrado inflamatório peri-glandular e nas glândulas 

sebáceas e catelicidinas expressas no infiltrado inflamatório e glândulas 

sebáceas. Todos tiveram sua expressão reduzida com o uso dessas drogas. 

 A eficácia e segurança da isotretinoína oral em dose diária baixa estão de acordo 

com a literatura, permitindo concluir que se trata de boa opção terapêutica para 

rosácea pápulo-pustulosa moderada a grave, com ou sem doença ocular 

associada. 
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7 LIMITAÇÕES 
 

Dificuldade de inclusão de participantes da pesquisa para o uso da isotretinoina 

oral em adultos pelos rigorosos critérios de exclusão; não concordância na avaliação 

de observadores independentes através de fotografias mesmo padronizadas e 

dificuldades na técnica da imunohistoquímica em relação ao marcador para TLR-2.  
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8 PERSPECTIVAS 
 

Estudos multicêntricos, com população maior e com seguimento, são 

necessários para estabelecer, com maior precisão, a eficácia e segurança da 

isotretinoína oral para rosácea pápulo-pustulosa moderada a grave e para rosácea 

ocular, com possibilidade de inclusão da sua indicação em bula. 
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Anexo 1. TCLE 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo intitulado “Ensaio clínico para avaliar eficácia, segurança e tempo 
de remissão da isotretinoína oral em dose baixa comparada ao cloridrato de doxiciclina no tratamento da rosácea pápulo 
pustulosa”.  

As informações abaixo estão sendo fornecidas para esclarecê-lo (a) sobre sua possível participação voluntária 
neste estudo, que tem como objetivo avaliar se o remédio isotretinoína oral, amplamente conhecido e utilizado com 
grande sucesso para o tratamento da acne, tem também igual sucesso no tratamento da rosácea moderada a grave. Neste 
estudo a dosagem do remédio e o tempo de tratamento serão menores do que no tratamento da acne, trazendo menor 
risco de efeitos colaterais. Para testar o sucesso deste tratamento, iremos comparar os resultados com o uso de um 
antibiótico já utilizado no tratamento da rosácea, a doxiciclina por via oral. Logo, neste estudo, teremos 2 grupos de 
tratamento, um que fará uso da isotretinoína por via oral, e outro que fará uso da doxiciclina por via oral. Você participará 
de um sorteio, e poderá ser incluído (a) em qualquer um destes 2 grupos. Além disso, através da realização de alguns 
exames, que serão explicados mais abaixo, vamos tentar descobrir se esses tratamentos interferem diretamente nas causas 
da rosácea, ajudando então os pacientes a ficarem um tempo maior livre da doença.  

Este estudo será feito da seguinte maneira e é importante que você compreenda e participe de todas as etapas:  

1. Inicialmente serão selecionados (as) 60 participantes, homens e mulheres, com idades entre 20 e 75 
anos, portadores de rosácea cutânea moderada a grave com ou sem acometimento ocular pela doença. 

2. Todos os participantes realizarão exames de sangue. Nesta etapa, você poderá ter leve desconforto pela 
picada da agulha. Exames de sangue serão realizados periodicamente durante o estudo. No total serão 
realizadas 4 coletas. 

3. Todos os participantes passarão em consulta com médico oftalmologista, onde farão exames oculares, 
para avaliarmos se a rosácea atingiu além da pele, os olhos, e serão acompanhados por esse médico 
durante todo o estudo. Esses exames consistem em testes que avaliam a visão e exames da superfície 
ocular. Nesta etapa serão aplicados colírios que poderão causar ardor nos olhos por poucos instantes.  
O exame será realizado com ajuda de luz forte (lâmpada de fenda) que poderá causar leve desconforto. 
Em alguns casos, dependendo do que for detectado no exame, poderá ser necessária coleta de cílios, 
para posterior análise. Neste caso, 1 pêlo dos cílios será retirado com pinça, podendo causar também 
leve desconforto. Ao todo, serão realizadas 5 consultas oftalmológicas durante o estudo, todas no 
departamento de oftalmologia da UNIFESP. 

4. Todos os participantes realizarão biópsia de pele (retirada de um pequeno fragmento de pele) antes e 
ao final dos tratamentos. A biópsia será realizada após limpeza (assepsia) e anestesia local, tendo como 
único desconforto a picada da agulha para realização da anestesia. O tamanho da biópsia será de 3mm e 
o local será a região lateral ao nariz, no sulco nasolabial, local com excelente cicatrização, seguida por 1 
ponto de sutura, deixando a pequena cicatriz coincidente com o sulco, o que torna o procedimento 
adequado do ponto de vista estético. A primeira biópsia será realizada em um dos lados da face 
(escolhido por sorteio) e a segunda biópsia no outro lado. A biópsia será de grande ajuda na 
confirmação do diagnóstico de rosácea e também para avaliar se os tratamentos utilizados modificaram 
as características da pele. Os procedimentos serão realizados na Unidade de Cirurgia, Cosmiatria e 
Oncologia (UNICCO), do Departamento de Dermatologia-UNIFESP. 

5. Todos os participantes irão responder um questionário que serve para avaliarmos o quanto que a 
rosácea incomoda a sua vida. Este questionário será respondido antes e depois do tratamento, para 
avaliarmos o quanto o tratamento melhorou a qualidade da sua vida. 

6. Todos os participantes serão fotografados durante o estudo para posterior avaliação do resultado dos 
tratamentos 

7. Os 60 participantes serão sorteados e divididos em 2 grupos 

8.  Grupo ISO: serão tratados com isotretinoína oral, na dose de 0,3 a 0,4mg/Kg/dia, associada ao uso de 

filtro solar para pele sensível, 2 vezes ao dia (de manhã e ao meio dia) e ao uso de lubrificante ocular 

várias vezes ao dia. As mulheres em idade fértil farão uso de método anticoncepcional 1 mês antes, 

durante e 1 mês depois do tratamento, que terá duração de 16 semanas (4 meses) 

9. Grupo DOXI: serão tratados com cloridrato de doxiciclina, na dose 100mg/dia, associada ao uso de filtro 
solar para pele sensível, 2 vezes ao dia (de manhã e ao meio dia) e ao uso de lubrificante ocular várias 
vezes ao dia. As mulheres em idade fértil farão uso de método anticoncepcional 1 mês antes, durante e 
1 mês depois do tratamento, que terá duração de 16 semanas (4 meses) 



 

 

10. Após início do tratamento, os participantes dos 2 grupos passarão em consultas de acompanhamento 
mensais ou a cada 2 meses. O tratamento terá duração de 4 meses. 

11. A isotretinoína oral, apesar de bastante eficaz, pode causar alguns efeitos colaterais que são dependentes 

da dose diária, principalmente ressecamento da pele e mucosas (lábios, olhos e mucosa nasal). Para 

melhorar esses sintomas, será fornecido o protetor solar para pele sensível e lubrificante ocular a todos os 

participantes. Bem menos frequente podem surgir outros efeitos colaterais como dor abdominal, enjoos, 

vômitos, diarreia, cansaço, dores no corpo ou articulações, alterações de humor, depressão, queda de 

cabelos, fragilidade das unhas ou espessamento das cutículas. Alterações nos exames laboratoriais poderão 

ocorrer como diminuição dos leucócitos, alterações da função do fígado, aumento do colesterol e 

triglicérides. Exceto o ressecamento dos lábios que ocorre em todos os pacientes tratados com essa droga 

para acne, os efeitos colaterais podem ocorrer, também nos pacientes com acne. Neste estudo, como a dose 

será muito mais baixa do que a usada para acne, não são esperados efeitos colaterais intensos ou sérios. 

12. A doxiciclina, amplamente usada no tratamento da rosácea, também pode trazer efeitos colaterais. Os mais 

comuns são relacionados ao aparelho gastrointestinal como falta de apetite, dor de estômago, enjoos, 

vômitos, diarreia, queimação no esôfago ou estômago. Menos frequentemente pode causar queda de 

pressão, taquicardia, vermelhidão nas mãos e face, dor de cabeça, dores no corpo ou articulações, 

vermelhidão na pele, as vezes com sensibilidade à luz. Alterações nos exames laboratoriais podem ocorrer: 

diminuição dos glóbulos brancos e plaquetas e anemia. 

13. Mais raramente ainda os 2 medicamentos poderão causar reações alérgicas ou de hipersensibilidade 

14. Todos esses efeitos colaterais serão cuidadosamente observados pelos pesquisadores e, se ocorrerem, serão 

tomadas as medidas de controle já conhecidas até a resolução completa e, se necessário, a dose dos 

medicamentos poderá ser diminuída ou o tratamento será suspenso. 

15. As mulheres em idade fértil necessitarão fazer uso de método anticoncepcional, pois os 2 medicamentos 

podem levar ao risco de malformações fetais. Desta maneira, aquelas em idade fértil e com possibilidade 

de ficarem grávidas, receberão gratuitamente preservativo e anticoncepcional oral 1 mês antes, durante 

todo o tratamento e até 1 mês após sua suspensão.  

16. Após o término do tratamento os participantes serão acompanhados (as) por mais 6 meses para avaliar 
se a doença ficou controlada ou não. 

Ao todo serão realizadas 8 consultas médicas dermatológicas no período de 11 meses.  

Riscos: além do desconforto leve causado por alguns exames e procedimentos (para avaliação dos olhos, picada de agulha 

para coleta de sangue e para anestesia local), existem os riscos dos efeitos colaterais das drogas já descritos. 

Benefícios: espera-se que, com o uso dos medicamentos do estudo, ocorra melhora na aparência geral da sua pele, controle 

do aparecimento das lesões ativas da rosácea (espinhas e nódulos vermelhos) e que tudo isso leve você a se sentir melhor 

psicológica, social e profissionalmente; É possível, porém, que você não tenha nenhum benefício ou um benefício parcial 

com os medicamentos. Você deverá estar ciente de que esse tratamento poderá não melhorar a rosácea, mas não haverá piora. 

É importante que você entenda os princípios gerais do estudo: 

 Sua participação é totalmente voluntária, ou seja, você não é obrigado (a); 

 Você tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento sem 

penalização alguma. Neste caso você poderá continuar seu tratamento na UNIFESP/ Hospital São Paulo sem 

nenhuma dificuldade. 

 Existem outros tratamentos para rosácea e você pode conversar sobre eles com o médico antes de decidir participar 

deste estudo; 

 Depois de lidas as explicações, você pode fazer qualquer pergunta;  

 Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto com as de outros 

participantes, não sendo divulgado a identificação de nenhum participante em nenhum momento. 

 Você tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como qualquer material coletado só serão 

utilizados neste estudo 

 O investigador (seu médico) garante o cumprimento da legislação brasileira sobre a confidencialidade dos seus 

dados; 

 A qualquer momento, se for de seu interesse, você poderá ter acesso a todas as informações obtidas a seu respeito 

neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo. 



 

 

 Sua participação neste estudo poderá ser interrompida se você apresentar condições de saúde que representem 

riscos para você na opinião dos médicos; 

 Caso seja necessário, você terá assistência permanente durante o estudo, ou mesmo após o término ou interrupção 

do estudo 

 Qualquer informação importante sobre os medicamentos do estudo durante sua participação e que possa afetar a 

sua saúde, será levada ao seu conhecimento; 

 Se você tiver algum problema clínico, efeito colateral ou mais perguntas a fazer sobre o estudo ou seus direitos, 

procure as Dras. Fabíola Rosa Picosse (investigadora principal), Daniela Aidar Monteiro da Costa (co-

investigadora) ou Dra Ediléia Bagatin (orientadora) no telefone - 11 – 5083 5733 ou 5576 4134/ 5549 7525 / 

55761744, ou no endereço Rua Estado de Israel, 192, durante o dia. Fora desse horário e nos fins de semana, 

você poderá falar com as investigadoras Dras. Fabiola Picosse (celular 99933 6183) ou Ediléia Bagatin (celular 

994448848). 

 Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente decorrente dos procedimentos ou 

tratamentos aos quais você será submetido, lhe será garantido o direito a tratamento gratuito na Instituição e 

você terá direito a indenização determinada por lei 

 Sua participação no estudo poderá ajudar pacientes no futuro, pelo fornecimento de informações sobre o 

tratamento da rosácea; 

 A duração do estudo será de 11 meses, ou seja, você terá que comparecer em 8 consultas ou visitas, que poderão 

ser mensais ou a cada 2 meses. Isto porque será necessário realizar avaliação da pele do seu rosto e verificar 

como você está se sentindo com o uso da medicação;   

 Você não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste estudo. Da mesma 

forma, você não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo, incluindo exames, remédios e 

consultas. Durante o período de sua participação, para despesas relacionadas ao transporte e alimentação, será 

fornecido reembolso a cada visita 

 Quando o estudo for finalizado, você será informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no 

estudo 

 Este estudo foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - UNIFESP que tem por objetivo proteger o bem-estar 

dos pacientes. Se você tiver perguntas a fazer sobre seus direitos poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética no telef. 5571-1062, fax 5539-7162 ou no endereço: Rua Botucatu, 572, 1º andar, cj 14; e-mail: 

cepunifesp@epm.br.  

 
 Esse termo foi elaborado em duas vias a serem devidamente assinadas, sendo que uma ficará com você e a outra com os 
pesquisadores. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o 

estudo “Ensaio clínico para avaliar eficácia, segurança e tempo de remissão da isotretinoína oral em dose baixa 

comparada ao cloridrato de doxiciclina no tratamento da rosácea pápulo pustulosa”. Eu discuti com a Dra. Fabíola 

Rosa Picosse sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 



 

 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. Declaro ter recebido uma cópia do presente termo. 

Todas as páginas serão rubricadas pelo investigador e pelo participante da pesquisa no momento da assinatura deste Termo. 

Nenhum procedimento relativo ao estudo será iniciado antes da assinatura deste Termo. 

Nome do participante da pesquisa:  

___________________________________________ 

Assinatura __________________________________ 

Data ___/____/____ 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido deste paciente (ou 

representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui 

descritos e ter-lhe entregado uma cópia por mim assinada e datada. 

 

Nome do pesquisador: 

___________________________________________ 

 Assinatura __________________________          

Data ___/____/____  

 

  



 

 

Anexo 2. TERMO AUTORIZAÇÃO PARA FOTOGRAFIAS 
 

 

Autorizo, através deste documento, que o meu rosto seja fotografado para participação 

na pesquisa: “Ensaio clínico para avaliar eficácia, segurança e tempo de remissão da 

isotretinoína oral em dose baixa comparada ao cloridrato de doxiciclina no tratamento 

da rosácea pápulo pustulosa”, após ter sido adequadamente esclarecido pela equipe médica 

responsável. 

 Autorizo também, a utilização das fotografias, desde que mantida a confidencialidade 

e meu anonimato pelas pesquisadoras: Dras. Fabíola Rosa Picosse, Daniela Aidar Monteiro da 

Costa, Silmara Cestari e Ediléia Bagatin. As fotografias poderão ser publicadas em artigo 

científico ou livro texto, postas em circulação, inclusive na internet ou apresentadas, isoladas 

ou acompanhadas por assuntos escritos, impressos, gráficos ou áudio, aos profissionais de 

saúde e/ou público leigo em geral, sempre com finalidade científica e desde que preservados 

totalmente os meus dados pessoais. A fotografia não permitirá minha identificação e não serei 

identificado (a) por nome. 

 

Declaro que li este documento e compreendi totalmente seu conteúdo. 

Declaro ter recebido uma cópia do presente termo de autorização e que tenho capacidade de 

assinar este documento 

 

Nome do paciente: ___________________________________________________________ 

 

_____________________________                 _____/_____/___ 

Assinatura       Data 

 

Eu, abaixo assinado, confirmo ter explicado completamente sobre este termo e sobre o estudo 

ao sujeito da pesquisa e ter entregado a este último uma cópia assinada e datada deste termo 

de consentimento. 

Nome do investigador principal:  

 

___________________________________________________________ 

 

_____________________________ 

Assinatura  

 

Data: _____/_____/___ 

 

  



 

 

Anexo 3. CARTA RECRUTAMENTO 
 

Texto para recrutamento de participantes da pesquisa 

 

TRATAMENTO DE ROSÁCEA 

 

Estamos selecionando pacientes, homens e mulheres, com idades entre 20 e 

75 anos, para participação em projeto de pesquisa clínica para tratamento de 

rosácea. 

A pesquisa será conduzida na Unidade de Cosmiatria (UNICCO) do 

Departamento de Dermatologia da UNIFESP / HSP. 

Para sua participação, você deve seguir os critérios abaixo: 

1. Apresentar o diagnóstico de rosácea 
2. Ausência de tratamento anterior com isotretinoína oral ou outro retinóide 

sistêmico; 
3. Ausência de quimioterapia nos últimos 3 meses; 

4. Ausência de história de alergia a doxiciclina ou isotretinoína; 

5. Ausência de gravidez ou período de amamentação; 

6. Ausência de história anterior ou atual de doenças do colágeno; 

 

Se você atende a estes requisitos entre em contato pelo telefone 5083 5733 ou 

procure a UNICCO, na Rua Estado de Israel, 192, para agendar uma avaliação. 

 

 

  



 

 

Anexo 4. ESCORE ESTÁTICO CLÍNICO DE 8 PONTOS 
 

ESCORE ESTÁTICO DE 8 PONTOS PARA AVALIAÇÃO GLOBAL DA ROSÁCEA 

PELO INVESTIGADOR 

 

ESCORE GRAU ERITEMA NÚMERO DE 

LESÕES 

TELANGIECTASIAS 

0 LIVRE AUSENTE 0 AUSENTE 

1 MUITO LEVE LEVEMENTE 

VERMELHO OU 

ROSADO 

0-5 AUSENTE 

2 LEVE LEVEMENTE 

VERMELHO OU 

ROSADO 

1-5 AUSENTE OU 

PRESENTE 

3 LEVE PARA 

MODERADO 

VERMELHO 6-9 AUSENTE OU 

PRESENTE 

4 MODERADO VERMELHO 10-19 AUSENTE OU 

PRESENTE 

5 MODERADO 

PARA GRAVE 

VERMELHO 20-30 PRESENTE 

6 GRAVE MUITO 

VERMELHO 

31-39 COM 

ÁREAS 

CONFLUENTES 

PRESENTE 

7 MUITO 

GRAVE 

MUITO 

VERMELHO 

MAIS DE 39 PRESENTE 

 

 

  



 

 

Anexo 5. RANDOMIZAÇÃO PARA O LADO DAS BIÓPSIAS 
 

 

 

BIÓPSIA Paciente Randomização Lado ANTES 
Lado 

DEPOIS 

  1 0,1 DIREITO ESQUERDO 

  2 0,2 DIREITO ESQUERDO 

  3 0,4 DIREITO ESQUERDO 

  4 0,1 DIREITO ESQUERDO 

  5 0,6 ESQUERDO DIREITO 

  6 0,4 DIREITO ESQUERDO 

  7 0,0 DIREITO ESQUERDO 

  8 0,2 DIREITO ESQUERDO 

  9 0,9 ESQUERDO DIREITO 

  10 0,2 DIREITO ESQUERDO 

  11 0,9 ESQUERDO DIREITO 

  12 0,5 ESQUERDO DIREITO 

  13 0,8 ESQUERDO DIREITO 

  14 1,0 ESQUERDO DIREITO 

  15 0,3 DIREITO ESQUERDO 

  16 0,7 ESQUERDO DIREITO 

  17 0,2 DIREITO ESQUERDO 

  18 0,6 ESQUERDO DIREITO 

  19 0,7 ESQUERDO DIREITO 

  20 0,2 DIREITO ESQUERDO 

  21 0,4 DIREITO ESQUERDO 

  22 0,7 ESQUERDO DIREITO 

  23 0,6 ESQUERDO DIREITO 

  24 1,0 ESQUERDO DIREITO 

  25 0,9 ESQUERDO DIREITO 

  26 0,3 DIREITO ESQUERDO 

  27 0,2 DIREITO ESQUERDO 

  28 0,9 ESQUERDO DIREITO 

  29 0,4 DIREITO ESQUERDO 

  30 0,3 DIREITO ESQUERDO 

  31 0,9 ESQUERDO DIREITO 

  32 0,3 DIREITO ESQUERDO 

  33 0,8 ESQUERDO DIREITO 

  34 1,0 ESQUERDO DIREITO 

  35 0,5 DIREITO ESQUERDO 

  36 0,5 ESQUERDO DIREITO 

  37 0,7 ESQUERDO DIREITO 

  38 0,0 DIREITO ESQUERDO 

  39 0,4 DIREITO ESQUERDO 

  40 0,6 ESQUERDO DIREITO 



 

 

Anexo 6. RANDOMIZAÇÃO GRUPOS DE TRATAMENTO 
 

Randomização PACIENTE   TRATAMENTO 

0,8 1 e 2   2 e 1 

0,4 3 e 4   1 e 2 

0,3 5 e 6   1 e 2 

0,3 7 e 8   1 e 2 

0,8 9 e 10   2 e 1 

0,3 11 e 12   1 e 2 

0,3 13 e 14   1 e 2 

0,4 15 e 16   1 e 2 

0,9 17 e 18   2 e 1 

1,0 19 e 20   2 e 1 

0,1 21 e 22   1 e 2 

0,7 23 e 24   2 e 1 

0,5 25 e 26   1 e 2 

0,1 27 e 28   1 e 2 

0,6 29 e 30   2 e 1 

0,3 31 e 32   1 e 2 

0,0 33 e 34   1 e 2 

0,9 35 e 36   2 e 1 

0,6 37 e 38   2 e 1 

0,2 39 e 40   1 e 2 
 

  



 

 

Anexo 7. QUESTIONÁRIO QUALIDADE DE VIDA 

Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia – DLQI-BR 

Data:__________Nome:__________________________________No.______ 

Diagnóstico:______________________________  Escore: ________  

Este questionário visa medir o quanto o problema de pele que você tem afetou sua 

vida durante a semana que passou. Escolha apenas uma resposta para cada pergunta 

e marque um X  

1. O quanto sua pele foi afetada durante a semana que passou por causa de coceira, inflamação, 

dor ou queimação? 

(    ) realmente muito=3 (      ) bastante=2 (     ) um pouco=1 (     )  nada=0 

2. Quanto constrangimento ou outro tipo de limitação foi causado por sua pele durante a 

semana que passou? 

(    ) realmente muito=3 (      ) bastante=2 (     ) um pouco=1 (     )  nada=0 

3. O quanto sua pele interferiu nas suas atividades de compras ou passeios, em casa ou locais 

públicos, durante a semana que passou? 

(   )realmente muito=3   (   )bastante=2   (   )um pouco=1   (   )nada=0   (    )sem relevância=0 

4.  Até que ponto a sua pele interferiu na semana que passou com relação às roupas que você 

normalmente usa? 

(   )realmente muito=3   (   )bastante=2   (   )um pouco=1   (   )nada=0   (    )sem relevância=0 

5. O quanto sua pele afetou qualquer uma das suas atividades sociais ou de lazer na semana que 

passou? 

(   )realmente muito=3   (   )bastante=2   (   )um pouco=1   (   )nada=0   (    )sem relevância=0 

 



 

 

6. Quão difícil foi para você praticar esportes durante a semana que passou? 

(   )realmente muito=3   (   )bastante=2   (   )um pouco=1   (   )nada=0   (    )sem relevância=0 

7. Sua pele impediu que você fosse trabalhar ou estudar durante a semana que passou? 

(    ) sim=3 (      ) não=0  (     ) sem relevância=0 

 Em caso negativo, sua pele já foi problema para você no trabalho ou na vida escolar? 

 (    ) bastante=2 (     ) um pouco=1 (     )  nada=0 

8. Quão problemática se tornou sua relação com o(a) parceiro(a), amigos próximos ou parentes, 

por causa de sua pele? 

(   )realmente muito=3   (   )bastante=2   (   )um pouco=1   (   )nada=0   (    )sem relevância=0 

9. Até que ponto sua pele criou dificuldades na sua vida sexual na semana que passou? 

(   )realmente muito=3   (   )bastante=2   (   )um pouco=1   (   )nada=0   (    )sem relevância=0 

10. Até que ponto seu tratamento dermatológico criou problemas para você na semana que 

passou? 

(   )realmente muito=3   (   )bastante=2   (   )um pouco=1   (   )nada=0   (    )sem relevância=0 

Por favor, revise suas respostas. Obrigado. 

DLQI = Dermatology Life Quality Index (Finlay, 1994) DLQI-Brasil (Ferraz, 2006)  

 

  



 

 

Anexo 8. ESCALA PONTUAÇÃO CLÍNICA DA ROSÁCEA 
 

Pontuação Clínica da Rosácea 

 

CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS 

Flushing (eritema transitório)         □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

Eritema persistente                           □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

Pápulas e pústulas                             □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

Telangiectasias                                   □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

CARACTERÍSTICAS SECUNDÁRIAS 

Queimação / Pinicação                     □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

Placas                                                   □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

Aparência de pele seca                     □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

Edema                                                  □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave  

Se presente: □ Agudo □ Crônico 

Se crônico: □ Pitting □ Nonpitting 

Manifestações oculares                    □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

Localização extra facial                      □ Ausente □ Presente 

Se presente: Listar localização(s) ________________________________________________ 

Fima                                                      □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

Avaliação Global por subtipos 

1: Eritematotelangiectásica             □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

2: Papulopustulosa                            □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

3: Fimatosa                                          □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

4: Ocular                                               □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

Avaliação Global pelo paciente        □ Ausente □ Leve □ Moderado □ Grave 

  



 

 

Anexo 9. AVALIAÇÃO GLOBAL DOS SUBTIPOS DA ROSÁCEA 

AVALIAÇÃO GLOBAL DOS SUBTIPOS DA ROSÁCEA  
 

 

 

 
Subtipo 1: Eritemato telangiectásica: caracterizada por flushing e eritema centro facial persistente. Telangiectasias são comuns 
mas não essenciais para o diagnóstico. A: leve; B: moderado; C: grave. 

 

 
Subtipo 2: Pápulo pustulosa: Eritema centro facial persistente com pápulas e/ou pústulas transitórias com distribuição centro 
facial. A: leve; B, moderado; C: grave. 
 

 
Subtipo 3: Fimatosa: Pode apresentar espessamento cutâneo, nodularidades irregulares, e aumento da região afetada. Folículos 
evidentes podem aparecer na área fimatosa. Telangiectasias podem estar presentes. A: leve; B: moderada; C: grave. 
 
 

 
Subtipo 4: Rosácea ocular: rosácea ocular pode incluir lacrimejamento ou olho vermelho, telangiectasia nas conjuntivas e margem 
palpebral, eritema margem palpebral ou periocular. Blefarite, conjuntivite, irregularidade das margens palpebrais. A: leve; B: 
moderada; C: grave 
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