
Protocolos Manejo da Rosácea
Redução da Vermelhidão e da Temperatura com RosaCalm™

É uma desordem cutânea que leva à baixa autoestima em 70% dos pacientes e por ser crônica prejudica consideravelmente a qualidade de vida. 
Os critérios de diagnósticos incluem a presença, no centro da face, de um ou mais dos seguintes sinais: eritema não transitório, telangiectasias, 
pápulas e pústulas. Há variações individuais, tornando a rosácea uma entidade altamente heterogênea. A rosácea eritêmato-telangiectásica (subtipo 
1) é caracterizada por eritema facial recorrente, central e simétrico (flushing) com telangiectasia presente na maioria dos pacientes. A presença de 
pústulas inflamatórias e/ou pápulas é o que caracteriza a rosácea pápulo-pustulosa (subtipo 2). As mulheres de meia-idade estão em maior risco de 
desenvolverem essa desordem e, embora a inflamação desempenhe o papel principal no seu desenvolvimento, sua patogênese é pouco compreendida e 
isso torna o tratamento mais difícil. 

A prevalência da rosácea é descrita com ampla variabilidade na literatura. Estudos epidemiológicos demonstram que entre populações de fototipo I 
e II a prevalência pode chegar em até 22%. No Brasil, há carência de dados estatísticos por ser um país com grande heterogeneidade racial, ambiental, 
social e cultural. Em estudos com população sul-brasileira branca os dados encontrados são semelhantes aos europeus. Um recente estudo prospectivo 
na Alemanha estimou uma prevalência de rosácea em mais de 12% da população, sendo que 9% de rosácea eritêmato-telangiectásica e 3% pápulo-
pustulosa (75% mulheres, entre 40 anos e fototipo II e III). Por ainda não existir um tratamento curativo as pesquisas são contínuas. Durante as últimas 
décadas, novos conhecimentos sobre a patofisiologia e a classificação com base nos sintomas clínicos estão se tornando mais aceitos.

É um novo dermacêutico da Fagron que aprimora o arsenal médico para o Manejo da rosácea. Global em todas as suas etapas de desenvolvimento, 
é um dermacêutico natural com origem no continente americano e estudado extensivamente no continente europeu. Com um mecanismo de ação 
inovador, RosaCalm™ atua no núcleo do queratinócito reduzindo a transcrição do DNA para o aparecimento de substâncias relacionadas à inflamação. As 
triagens clínicas demonstraram eficácia em diminuir a vasodilatação e a vermelhidão, levando a uma menor temperatura das áreas afetadas, um efeito 
muito bem-vindo que proporciona maior conforto aos pacientes. O tratamento contínuo por 28 dias também demonstrou aumento da hidratação, da 
luminosidade e um tom mais uniforme à pele.
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Nos anos 80, o antibiótico metronidazol, na concentração de 0,75% em duas aplicações diárias, foi a primeira terapia aprovada para rosácea pápulo-
pustulosa na Alemanha. O ácido azelaico com suas propriedades queratolítica e anti-inflamatória, na concentração de 15%, também foi uma terapia 
aprovada e igualmente efetiva. Entre os tratamentos aprovados mais evidenciados nos últimos anos estão a brimonidina para o subtipo eritêmato-
telangiectásico e a ivermectina para o subtipo pápulo-pustuloso.

Brimonidina: É um agonista alfa2-adrenoreceptor altamente seletivo, que devido às suas propriedades vasoconstritora e anti-inflamatória é aprovado 
para o tratamento do eritema causado pela rosácea. Sua eficácia já foi demonstrada em diversos estudos clínicos em que pacientes com rosácea 
eritêmato-telangiectásica moderada a severa foram tratados com brimonidina 0,3% em uma aplicação diária.

Ivermectina: Tem seu uso tópico aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration) e pela DDG (Deutsche Dermatologische Gesellschaft) para o 
tratamento de lesões inflamatórias na rosácea. Atua no microbioma alterado, com aumento da população do ácaro Demodex. Múltiplos estudos 
avaliaram a eficácia clínica da aplicação tópica de ivermectina a 1%, 1 vez ao dia.

Entre as terapias o�-label o peróxido de benzoíla 10% em duas aplicações diárias é utilizado para a redução do ácaro Demodex. Também com ação 
antiparasitária, o antibiótico dapsona a 5% em uma aplicação diária demonstrou ser tão eficaz quanto o metronidazol no tratamento da rosácea pápulo-
pustulosa. Retinoides, como o adapaleno (0,05% a 0,1% uma vez ao dia), são utilizados por seus efeitos queratolítico e anti-inflamatório. O tacrolimo, um 
inibidor da calcineurina, também é utilizado por sua capacidade anti-inflamatória, na concentração de 0,1% uma vez ao dia. 

Opções de tratamento para os principais sintomas da rosácea baseados e adaptados de publicação da Sociedade Alemã de 
Dermatologia (Deutsche Dermatologische Gesellschaft) e do guia da Sociedade Suíça de Dermatologia.

J Dtsch Dermatol Ges. 2016 Dec;14 Suppl 6:17-27.
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Nov;31(11):1775-1791.

Terapia Tópica

Brimonidina 0,3%

Terapia Tópica

Ivermectina 1%
Ácido Azelaico 15% 
Metronidazol 0,75%

Terapia Sistêmica

Propranolol 
Atenolol

Luz Intensa Pulsada 
Laser

Luz Intensa Pulsada
Laser

Terapia Tópica

Peróxido de Benzoíla 5%
Dapsona 5%
Adapaleno 0.05% a 0,1%
Tretinoína 0.025% a 0.1% 
Tacrolimo 0,1%

Terapia Sistêmica

Doxiciclina 
Tetraciclina
Azitromicina

Terapia Tópica

Ivermectina 1% 

Terapia Sistêmica

Doxiciclina
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RosaCalm™

Sustentabilidade – Meio Ambiente e Sociedade

Fagron com você por um mundo melhor!

RosaCalm™ - Inovação no Manejo da RosáceaManejo da Rosácea

É um ativo natural derivado da planta Agastache mexicana, pertencente à família Laminacea, nativa da América do Norte. É rico em acacetina 
e tiltianina, flavonoides que apresentam potente atividade anti-inflamatória. É capaz de neutralizar os efeitos do estresse psicológico na pele, 
reduzindo a degradação da proteína IκB que retém o NF-κB no citoplasma do queratinócitos e, dessa forma, retardar a sua translocação para o núcleo. 
Diminui a quantidade de NF-κB que se desloca para o núcleo do queratinócito, reduzindo a transcrição do DNA para o aparecimento de substâncias 
relacionadas com a inflamação, que danificam a pele ao se expressarem continuamente. Estudo clínicos realizados em pacientes estressadas e com 
rosácea demonstraram sua capacidade de diminuir a vasodilatação, a vermelhidão, a temperatura, aumentar a hidratação, devolver a luminosidade e 
proporcionar um tom mais uniforme à pele.

Inibição do fator 
transcritor NF-κB

Inibição da síntese 
de citocinas Redução da vasodilatação Redução da vermelhidão

A Agastache mexicana é uma planta medicinal amplamente utilizada no México de maneira tradicional 
para tratar doenças ou sintomas relacionados ao estresse psicológico.  Por isso, foi pensado no 
desenvolvimento de um ingrediente tópico para o cuidado da pele, tendo em conta evidências científicas 
que relacionam componentes flavonoides desta planta com mecanismos bioquímicos do estresse 
psicológico e sua sintomatização na pele.

O respeito pelo meio ambiente é um ponto importante no desenvolvimento da Fagron, o que inclui o 
valor social gerado por seus produtos. Através de um acordo com a Universidade de Querétaro (México) 
para o cultivo da planta Agastache mexicana, da qual se obtém RosaCalm™, foi criada uma área de horta 
ecológica envolvendo famílias circunvizinhas na área de Carbonera. 

Atualmente, existem várias mulheres na área que trabalham no projeto de construção do centro de 
agricultura orgânica e na realização do plantio e do cultivo. RosaCalm™ é um ativo sustentável, pois 
sua produção respeita o meio ambiente e a biodiversidade, gera empregos na comunidade da cultura, 
participa de um projeto social universitário e está inserido em um contexto de comércio justo.

Múltiplos Benefícios na Homeostase Cutânea

Propriedades Indicações

Concentração

Reduz a vermelhidão 
Reduz a temperatura 
Reduz a vasodilatação
Anti-inflamatório
Reduz a perda de água
Aumenta a hidratação
Devolve a luminosidade
Uniformiza a tonalidade

Rosácea
Peles sensíveis
Peles inflamadas

Entre 1% e 3%.

Diminuição da temperatura
Redução da perda 

de água da pele

Aumento do 
conteúdo de água 

da pele



O Estresse e a Vasodilatação

Inibição da Translocação do NF-κB para o Núcleo

RosaCalm™ - Inovação no Manejo da Rosácea RosaCalm™ - Manejo da Rosácea Via Inibição do NF-κB 

A reação pró-inflamatória que desencadeia o estresse psicológico é gerenciada pelo fator nuclear kappa B (NF-κB). Nas células que são encontradas 
em condições normais, o NF-κB está retido no citoplasma pela proteína IκB. Esta proteína não permite que ele atinja o interior do núcleo, impedindo 
sua ação de transcrever parte do DNA. Quando o estresse aparece, a proteína IκB se degrada, liberando o NF-κB e permitindo que ele entre no núcleo 
para transcrever os genes do DNA que desencadeiam a inflamação. Essa reação não é prejudicial, a menos que dure por muito tempo, gerando uma 
inflamação crônica que afeta a pele. O NF-κB é capaz de liberar iNOS, que produz NO, um conhecido e potente vasodilatador. A vasodilatação contínua 
causa vermelhidão, extravasamento e os capilares não conseguem se contrair como deveriam. Muitas doenças ou desordens cutâneas relacionadas à 
inflamação pioram e/ou ocorrem surtos devido ao estresse psicológico, como dermatite, psoríase ou rosácea.

Para avaliar a translocação do NF-κB para o núcleo, um modelo celular de queratinócitos epidérmicos humanos normais (NHEΚ) foi escolhido e 
estimulado com TNF-α. Ao estimulá-los, o NF-κB é translocado para o núcleo da célula para transcodificar os compostos no DNA que desencadeiam a 
inflamação. Foi utilizada uma técnica de fluorescência para medir a quantidade de NF-κB nas células e, assim saber até que ponto o movimento para o 
núcleo da célula foi inibido através do RosaCalm™. 

RosaCalm™, graças ao seu conteúdo de acacetina e tilianina, é capaz de neutralizar 
os efeitos do estresse psicológico na pele, reduzindo a degradação da proteína IκB 

que retém o NF-κB, no citoplasma e, assim, retardar a sua translocação para o núcleo.

Ao diminuir a quantidade de NF-κB, que se desloca para o núcleo, é reduzida 
a transcrição do DNA para o aparecimento de citocinas, quimiocinas e outras 

substâncias relacionadas com a inflamação, que danificam a pele ao se expressarem 
continuamente ao longo do tempo.

Na cultura não-estressada, observa-se como o NF-κB (verde), é distribuído pelo citoplasma das células, deixando o núcleo vazio (preto). Ao contrário, 
na cultura estressada, observa-se que o verde predomina no interior do núcleo, enquanto o citoplasma tem menor intensidade. Quando RosaCalm™ 
é aplicado, todo o núcleo é novamente visto em preto, demonstrando seu mecanismo de ação.

Não Estressado

Estresse Psicológico

NF-κB

Inflamação

Queratinócitos

Não Estressado + RosaCalm™ 0,30%Estressado



RosaCalm™ - Diminuição da Vasodilatação e da Vermelhidão

Estudos Clínicos

Termografia

Redução da Vermelhidão Facial

Quando a microvasculatura se dilata o fluxo sanguíneo e a temperatura da área da pele aumentam. A diferença térmica, mensurável através de 
uma câmera térmica, pode nos mostrar a temperatura das diferentes áreas da pele a serem analisadas, neste caso a face, e medir o efeito benéfico 
do RosaCalm™.

RosaCalm™ reduziu a temperatura da pele em 0,4ºC nas voluntárias estressadas e/ou com pele propensa a rosácea. Nas imagens a seguir, tiradas no dia 
28, pode-se verificar a mudança de cor entre o lado da face tratada com RosaCalm™ e o tratado com placebo. Quanto mais roxo e menos amarelo, menor 
a temperatura da pele e menos estressada ela está.

Para quantificar pontos e vermelhidão foi utilizada a análise de imagem VISIA, técnica mais apta a medir a pele com rosácea, pois pode ser mostrada 
na forma de manchas dispersas e não como uma única mancha vermelha. As imagens a seguir mostram claramente a capacidade do RosaCalm™ em 
reduzir a vermelhidão nas peles com tendência à rosácea.

Para realizar o estudo, foi escolhido um grupo de 45 voluntárias, com idades entre 19 e 62 anos, que apresentavam estresse psicológico e/ou rosácea. 
As voluntárias receberam a aplicação, 2 vezes ao dia, durante 28 dias, de RosaCalm™ a 2% na metade da face e na outra metade o placebo. As medições 
foram feitas antes da primeira aplicação, no dia 7 e no dia 28.
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Protocolos

DIA

NOITE

DIA

NOITE

1. Limpeza, Tonificação e Hidratação

1. Limpeza, Tonificação e Hidratação

2. Manejo da Rosácea

2. Manejo da Rosácea

4. Tratamento da Telangiectasia

3. Fotoproteção

2. Manejo da Rosácea

2. Manejo da Rosácea

4. Terapia Oral Complementar

3. Fotoproteção

1. Limpeza, Tonificação e Hidratação

1. Limpeza, Tonificação e Hidratação

Opção 1: Intervenção Física

Opção 2: Beta-Bloqueador Oral

Rosácea Eritêmato-Telangiectásica Rosácea Pápulo-Pustulosa

Água Thermal de Lavanda Orgânica

RosaCalm™ 0,5%

Água Thermal de Lavanda Orgânica qsp 100 ml

Posologia: Borrifar na face, em uma distância de 20 cm, deixando agir por 

alguns minutos e secando suavemente.

Água Thermal de Lavanda Orgânica

RosaCalm™ 0,5%

Água Thermal de Lavanda Orgânica qsp 100 ml

Posologia: Borrifar na face, em uma distância de 20 cm, deixando agir por 

alguns minutos e secando suavemente.

Gel-Creme com RosaCalm™

RosaCalm™ 2%

Fitalite™ qsp 30 g

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas conforme orientação médica.

RosaCalm™ + Metronidazol

RosaCalm™ 2%

Metronidazol 1%

Fitalite™ qsp 30 g

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas conforme orientação médica.

Propranolol em SyrSpend®

Propranolol 20 mg

SyrSpend® SF PH4 5 ml

Posologia: Administrar 5 ml, 1 ou 2 vezes ao dia, ou conforme 

orientação médica.

Gel-Creme com RosaCalm™

RosaCalm™ 2%

Fitalite™ qsp 30 g

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas conforme orientação médica.

RosaCalm™ + Brimonidina + Ivermectina

RosaCalm™ 2%

Brimonidina 0,33% 

Ivermectina 1%

Fitalite™ qsp 30 g

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas conforme orientação médica. 

Observação: Nos 15 primeiros dias, utilizar à noite devido a possibilidade 

de efeito rebote da brimonidina.

Antibiótico Oral

Doxiciclina 40 mg

ReleaseCaps™ 1 un

Posologia: Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação médica.

Luz Intensa Pulsada ou Laser

Referências Bibliográficas
National Rosacea Society rosacea.org. Abokwidir M, et al. Rosacea Management. Skin Appendage Disord. 2016 Sep;2(1-2):26-34. Epub 2016 May 
18. Anzengruber F, et al. Swiss S1 guideline for the treatment of rosacea. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Nov;31(11):1775-1791. Goldgar C, et al. 
Treatment options for acne rosacea. Am Fam Physician. 2009 Sep 1;80(5):461-8. Proença NG. Rosacea and its management. Arq Med Hosp Fac Cienc 
Med Santa Casa São Paulo 2017;62(2):115-7. Rainer BM, et al. Rosacea: Epidemiology, pathogenesis, and treatment. Dermatoendocrinol. 2017 Oct 
4;9(1):e1361574.  Schaller M, et al. Rosacea Management: Update on general measures and topical treatment options. J Dtsch Dermatol Ges. 2016 
Dec;14 Suppl 6:17-27. 47. Tan J, et al. Prevalence of rosacea in the general population of Germany and Russia - The RISE study. J Eur Acad Dermatol 
Venereol. 2016 Mar; 30(3):428-34.

Fitalite™: É ideal para prescrição médica individualizada e cuidados diários para a pele, atendendo as necessidades de peles vulneráveis, sensíveis, normais e desidratadas, como no caso 
dos pacientes com rosácea. Proporciona o equilíbrio da função barreira e redução da perda transepidermal de água. É um gel-creme hidrofílico natural muito leve que  contém fitossomas, 
corpúsculos oleosos de origem vegetal, que proporcionam propriedades antioxidantes e emolientes únicas. Sensorial não oleoso e elegante. Compatível com grande número de ativos 
farmacêuticos (API’s) e dermacêuticos (DCI’s). Formulado de acordo com os mais avançados conhecimentos sobre segurança e tolerância de veículos tópicos, não contém ingredientes nocivos, 
obsoletos ou controversos.


