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A rosácea é uma dermatose inflamatória de caráter crônica 
que acomete algumas áreas faciais, como queixo, nariz, testa 
e bochechas. Essa má condição afeta igualitariamente 
homens e mulheres e a epidemiologia é altamente variável 
em todo o mundo, com uma prevalência estimada de 5,46%. 

Devido às áreas acometidas serem expostas, causa um im-
pacto negativo na qualidade de vida (QV) e, consequente-
mente, alguns pacientes podem desenvolver estigmatiza-
ção, depressão, ansiedade e baixa autoestima. 



Manifestações
mais Comuns
da Rosácea
.  Eritema recorrente;

.  Telangiectasia;

.  Pápulas;

.  Pústulas inflamatórias na face média;

.  Rinofima em casos graves.
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Essa doença é multifatorial e, por isso, é associada a uma com-
preensão incompleta da sua fisiopatologia, o que dificulta o 
tratamento médico. Portanto, assim como para outras condi-
ções crônicas, o tratamento não pode ter como objetivo curar, 
mas prevenir crises e progressão da doença. 

A ivermectina possui estrutura semelhante aos antibióticos 
macrólidos e pertence a uma classe de medicamentos antipa-
rasitários de amplo espectro. 

O embasamento científico demonstra que esse agente mos-
trou eficácia e tolerabilidade na rosácea papulopustular mode-
rada a grave, mas também em casos quase claros e leves.
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Ivermectina 
na Rosácea
Papulopustular



O objetivo desse estudo de revisão foi avaliar e comparar os 
efeitos da ivermectina 1% (IVM) no tratamento da rosácea pa-
pulopustular e na melhora da qualidade de vida dos pacientes. 
A eficácia foi avaliada com Investigator Global Assessment 
(IGA) e impacto da qualidade de vida (QV).

Resultados
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