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  Resumo 

 

Moura AKA. “Estudo da imunidade inata na rosácea: células de Langerhans, 
células dendríticas plasmocitóides, receptores toll-like e expressão da forma 
induzida da enzima óxido nítrico sintase (iNOS) em biopsias de pele” [Tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.123p. 

 

Introdução: Rosácea é uma doença inflamatória cutânea crônica relativamente 
comum, com incidência que varia de 2 a 10%. Caracteriza-se pelo surgimento 
de pápulas e pápulo-pustulas, eritema e telangiectasias precedidas por 
episódios de flushing. Apesar de não ser doença que comprometa o estado 
geral dos doentes, por ter acometimento preferencial da face, representa 
problema estético acentuado que interfere na socialização e qualidade de vida 
dos doentes. A etiologia da rosácea permanece incerta. A participação da 
imunidade inata tem sido implicada recentemente. Objetivo: Este estudo 
avaliou o envolvimento da imunidade inata na patogenia da rosácea através de 
pesquisa de células de Langerhans, células plasmocitóides (PDC), receptores 
“toll-like” (TLR) e expressão da forma induzida da enzima óxido nítrico sintase 
(iNOS) em biopsias de pele de pacientes com diagnóstico de rosácea. 
Métodos: Biopsias de 28 pacientes com diagnóstico clínico e histopatológico de 
Rosácea foram classificadas de acordo com características histopatológicas em 
Rosácea Granulomatosa (RG) (n = 10) e Rosácea Não Granulomatosa (RNG) 
(n = 18), e submetidas à técnica imunoistoquímica para demonstração de 
células de Langerhans (anticorpo anti-CD1a) (n = 26), PCD (anticorpo anti-
CD123) (n = 24) e expressão dos receptores toll-like 2 e 4, bem como da forma 
induzida da óxido nítrico sintase (iNOS) (n = 28). Todos foram comparados com 
controles de pele normal (n = 15). Resultados: A população de células de 
Langerhans epidérmicas foi menor no grupo rosácea. Foram encontradas PDC 
dérmicas isoladas ou agrupadas no grupo rosácea, representando um novo 
dado no estudo da sua etiopatogenia. A expressão de TLR 2, TLR 4 e iNOS foi 
maior no grupo rosácea do que no grupo controle, estando distribuída com forte 
predominância na epiderme e anexos. Não houve diferença dos achados entre 
os grupos RG e RNG. Conclusão: Demonstrou-se, pela primeira vez, a 
presença de PDC nas lesões de rosácea. Juntamente com os outros 
marcadores estudados, os resultados apresentados confirmam a participação 
da imunidade inata na patogênese da rosácea através de mecanismos 
interdependentes e associados.  
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Summary 

 

 

Moura AKA. “Inate immunity in rosacea: Langerhans cells, plasmacytoid 
dentritic cells, toll-like receptors and inducible oxide nitric synthase (iNOS) 
expression in skin specimens” [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2012. 123p. 
 
Introduction: Rosacea is a common, chronic inflammatory condition with a 
reported prevalence between 2 and 10%. The disease has a variety of clinical 
manifestations that include flushing, persistent erythema, papules, pustules and 
telangiectasia. Because the facial skin is the predominant site of involvement, 
many patients sense that rosacea alters their social interactions affecting quality 
of life. The etiology of rosacea remains unknown. Recent studies have 
suggested that aberrant innate immunity is central to this disease. Objective: 
The aim of the present study was to examine the presence of Langerhans cells, 
plasmacytoid dentritic cells (PDC), and the expression of toll-like receptors (TLR) 
and inducible oxide nitric synthase (iNOS) in skin of patients with rosacea, in 
order to highlight the participation of innate immunity in the pathogenesis of this 
disease. Methods: 28 biopsy specimens were taken from patients with clinical 
and histopathological findings of rosacea. The samples were classified as 
Granulomatous rosacea (GR) (n= 10) or Non-Granulomatous rosacea (NGR) (n 
=18) according to histopathological features. Immunohistochemical 
demonstration of Langerhans cells (anti-CD1a antibody) (n = 24), PDC (anti-CD 
123 antibody) (n = 26), TLR 2, TLR 4 and iNOS (n = 28) was performed in skin 
samples. The results were compared to normal skin control group (n = 15). 
Results: The number of Langerhans cells was lower in rosacea group than in 
control group. PDC were found in skin samples of rosacea as isolated cells and 
forming small clusters which represents a new contribution to the researches of 
its etiology. Expression of TLR2, TLR4 and iNOS was higher in rosacea samples 
than in normal skin controls, predominatly located in epidermal and adnexal 
structures. The comparison between GR and NGR groups did not show 
significant statistical difference. Conclusion: This research demonstrates, for 
the first time, the presence of PDC in lesions of rosacea, which together with the 
other results of this study, ratifies the existence of an altered innate immunity in 
pathogenesis of rosacea. 
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Rosácea é uma doença inflamatória crônica da unidade 

pilossebácea, de etiologia desconhecida, caracterizada pelo surgimento de 

eritema, telangiectasias, pápulas e pústulas acometendo principalmente 

áreas centrais da face e proximidades (Barco e Alomar, 2008; Culp e 

Scheinfeld, 2009). 

Estimativas de prevalência têm demonstrado ser a rosácea uma 

doença relativamente comum, com taxas que variam de 2 a 10% na 

literatura mundial. Ocorre mais comumente em mulheres, embora os casos 

mais graves tenham sido relatados no sexo masculino (Utas et al., 1999; 

Bamford et al., 1999; Berth-Jones J, 2010). 

Caracteriza-se clinicamente por “flushing” (eritema episódico), 

eritema, telangiectasias, pápulas, pápulo-pústulas e hipertrofia das glândulas 

sebáceas (fimas) acometendo predominantemente a face. Ocasionalmente 

pescoço e tronco superior podem estar envolvidos além de apresentar 

manifestações oculares em uma parte dos casos. O consumo de bebidas 

alcoólicas, quentes ou alimentos apimentados são considerados fatores 

desencadeadores do “flushing”. Durante os episódios inflamatórios, as áreas 

afetadas desenvolvem pápulas e pústulas, podendo apresentar edema e 

eritema intensos. A ausência de comedos contribui para o diagnóstico 

diferencial clínico com a acne (Crawford et al., 2004; Liu et al., 2006; Berth-

Jones J, 2010). 

Pela predominante localização facial, a rosácea representa problema 

estético acentuado que interfere na socialização e qualidade de vida dos 

doentes. A doença parece ser causa de constrangimento, ansiedade, baixa 
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auto-estima e esquiva de situações sociais mais freqüentemente do que se 

supõe. Fator importante de desapontamento é a inexistência de um 

tratamento curativo, e sim apenas para controle dos sintomas. Isto ocorre 

como resultado do limitado conhecimento da etiopatogenia da rosácea, uma 

vez que as opções terapêuticas não são direcionadas aos mecanismos 

patogênicos. O arsenal terapêutico atual é utilizado empiricamente para 

aliviar sinais e sintomas da doença (Crawford et al., 2004; Barco e Alomar, 

2008; Aksoy et al., 2010). 

Apesar da simples definição, a doença apresenta grande diversidade 

de formas clínicas (Elewski et al., 2010). Por este motivo, acredita-se que 

não haja uma única causa, mas sim que múltiplos mecanismos 

fisiopatológicos estejam envolvidos, embora haja dados inconsistentes em 

todas as teorias propostas até o momento para explicar a etiopatogenia da 

doença (Kolibásová et al., 1996; Diaz et al., 2003; Buechner, 2005; Barco e 

Alomar, 2008). 

Entre os fatores apontados, há que se enfatizar os seguintes: 

genéticos, vasculares, radiação ultra-violeta (degradação da matriz 

extracelular dérmica), espécies reativas de oxigênio, anormalidades da 

unidade pilossebácea, microorganismos (Demodex foliculorum e 

Helicobacter pylori), agentes químicos e alimentos (Crawford et al., 2004; 

Buechner, 2005; Barco e Alomar, 2008; Berth-Jones J, 2010). 

Recentemente foi sugerida a participação de imunidade inata 

aberrante nesta doença. Yamasaki et al. (2007) demonstraram a presença 

de altos níveis de um peptídeo antimicrobiano (AMP) da família das 
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catelicidinas, o “37-amino-acid peptide” (LL-37) e da enzima que o ativa, 

uma serina-protease da família das calicreínas, a “stratum corneum tryptic 

enzime” (SCTE, também conhecida como calicreína 5) em lesões de pele de 

pacientes com rosácea. Posteriormente, em outro estudo foi demonstrada 

ainda a presença de expressão aumentada de receptores “toll-like” 2 (TLR 2) 

nas lesões de rosácea, estimulando a produção de SCTE (Yamasaki et al., 

2011). 

Excetuando-se estes dois estudos, não foram encontrados trabalhos 

relativos aos demais componentes da imunidade inata na resposta tecidual 

cutânea da rosácea. Sabe-se, porém, que tanto os AMP’s quanto os TLR’s, 

são estimulados em fases iniciais da indução da imunidade inata. Os AMP’s 

representam uma das mais antigas formas de defesa do organismo contra 

infecção. São substâncias anti-microbianas produzidas por células epiteliais 

e fagócitos e depositadas próximo a superfície cutânea para atuarem na 

primeira linha de defesa (Murphy, 2012; Reinholz et al., 2012). Os TLR’s, por 

sua vez, fazem parte do grupo de receptores chamados “pattern recognition 

receptors” (PRR) que reconhecem estruturas relativamente invariáveis em 

determinadas classes de microorganismos chamadas “pathogen-associated 

molecular patterns” (PAMPs), ou moléculas resultantes de injúria celular 

“danger-associated molecular patterns” (Medzhitov e Janeway, 2000; Kumar 

et al., 2010). São estimulados logo que o organismo entra em contato com 

um agente estranho. Em seguida, através de mecanismos complexos, 

ativam a produção de citocinas que irão regular o comportamento de vários 
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componentes da imunidade inata (Kumar et al., 2010; Kang et al., 2006; 

Murphy, 2012). 

Com o intuito de aprofundar o estudo da etiopatogenia desta doença 

com ênfase na participação do sistema imune inato, este estudo objetivou 

investigar a presença de mais de um componente deste sistema nas 

mesmas biopsias de pele, selecionados de forma a obter a 

representatividade de etapas iniciais e tardias na sequência de 

acontecimentos que envolvem o processo da imunidade inata. Para tanto, 

foram selecionados os seguintes marcadores: 

1) Receptores “toll-like” (TLR) 2 e 4: São responsáveis pela fase do 

reconhecimento de agentes invasores (fase precoce da imunidade inata). Já 

foi demonstrado que os queratinócitos expressam TLR 2 e TLR 4 e que 

estão envolvidos na indução de citocinas proinflamatórias quando 

estimulados pela presença de microorganismos (Koreck et al., 2003). O TLR 

2 é ativado pelo peptidoglicano de bactérias gram-positivas e lipoproteínas 

bacterianas. O TLR 4 se liga a lipoproteínas de bactérias gram-negativas 

(Kang et al., 2006).  

2) Forma induzida da enzima óxido nítrico sintase (iNOS): enzima que 

medeia a produção de espécies reativas de nitrogênio como o óxido nítrico 

(NO), responsável por um dos importantes mecanismos de destruição dos 

agentes invasores durante a fagocitose. Está presente tanto nas fases 

iniciais (fagocitose imediata), quanto nas fases tardias (fagocitose durante o 

processo de inflamação) da imunidade inata. Foi demonstrado que os 

queratinócitos produzem NO induzidos pela presença de agentes 
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antimicrobianos ou pela exposição à radiação ultra-violeta (Koreck et al., 

2003; Weller, 2003; Murphy, 2012). 

3) Células dendríticas plasmocitóides (PDC): raramente observadas e 

mesmo ausentes na pele normal, as PDC são atraídas para a pele com 

inflamação em determinadas doenças. Quando presentes denotam 

envolvimento da imunidade inata durante a fase de inflamação (Wollenberg 

et al., 2002; Murphy, 2012). Portanto, aparecem em fases intermediárias e 

tardias da evolução.  

4) Células de Langerhans (CL): são estimuladas precocemente quando do 

contato com o agente invasor, mas são responsáveis pela indução da 

imunidade adquirida, que é ativada somente quando, nos últimos estágios 

da imunidade inata, o agente agressor não tiver sido debelado (Merad et al., 

2008; Murphy, 2012). 

Uma vez que os componentes acima caracterizados, juntos, 

participam precoce e tardiamente durante a evolução dos fenômenos que 

caracterizam a imunidade inata, considerou-se relevante avaliar a presença 

destes nas mesmas amostras de pele de doentes com rosácea, a fim de 

ratificar a participação deste sistema na etiopatogenia da doença.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos 



Objetivos 

 

 

8 

Com a finalidade de verificar o envolvimento da imunidade inata na 

patogenia da rosácea, pretendemos:  

 

1. Demonstrar o comportamento das células de Langerhans (CL), em 

biopsias de pele de pacientes com diagnóstico de rosácea. 

 

2. Demonstrar a presença de células dendríticas plasmocitóides (PDC), 

em biopsias de pele de pacientes com diagnóstico de rosácea. 

 

3. Demonstrar a expressão de receptores Toll-like 2 e 4, em biopsias de 

pele de pacientes com diagnóstico de rosácea. 

 

4. Demonstrar a expressão da forma induzida da enzima óxido nítrico 

sintase (isoforma iNOS), em biopsias de pele de pacientes com 

diagnóstico de rosácea. 
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3.1 Rosácea 

 

3.1.1 Epidemiologia 

 

 A doença é mais comum na Europa e nos Estados Unidos, 

ocorrendo com menor freqüência em outros grupos étnicos. Somente cerca 

de 4% dos pacientes com rosácea são africanos, latinos ou asiáticos. Um 

estudo sueco demonstrou prevalência de aproximadamente 10%. Na Europa 

a porcentagem de pessoas acometidas é estimada em 1,5 a 10% de acordo 

com a “National Rosacea Society”. Estimativas conservadoras sugerem que 

a rosácea afeta 13 a 14 milhões de indivíduos nos Estados Unidos, o que 

significa uma prevalência de aproximadamente 5% (Barco e Alomar, 2008; 

Culp e Scheinfeld, 2009; Elewski et al., 2010). 

 A rosácea é mais comum no sexo feminino (3:1), tendendo a ter 

maior gravidade no sexo masculino (maior incidência de complicações e 

maior prevalência do subtipo fimatoso). Os fototipos Fitzpatrick I e II são os 

mais acometidos (Barco e Alomar, 2008; Elewski et al., 2010). 

 Os pacientes são mais diagnosticados com a doença entre os 30-50 

anos, embora possa ocasionalmente ser diagnosticada antes dos 30 anos 

(Buechner, 2005; Elewski et al., 2010). 
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3.1.2 Aspectos clínicos  

 

A rosácea caracteriza-se clinicamente pelo surgimento de pápulas e 

pápulo-pústulas, eritema e telangiectasias precedidas por episódios de 

“flushing”. Entretanto, nem todos os achados clínicos estão sempre 

presentes, portanto recentemente foi definido que para o diagnóstico de 

rosácea é necessária a presença de um dos seguintes achados localizados 

nas áreas centrais da face:  

• “Flushing” (eritema transitório) 

• Eritema não transitório 

• Pápulas e pústulas 

• Telangiectasias  

Achados secundários incluem queimação ou dor, edema, placas, 

manifestações oculares e crescimentos exagerados das dimensões da face 

por hiperplasia de glândulas sebáceas (fimas) (Crawford et al., 2004; Berth-

Jones J, 2010). 

 

3.1.3 Aspectos psicossociais  

 

 Uma vez que a doença geralmente afeta a face, há impacto 

psicológico, social e ocupacional significativo (Barco e Alomar, 2008; Aksoy 

et al., 2010). Segundo Liu et al. (2006), a “National Rosacea Society” 

destacou os seguintes pontos: 

• 70% dos pacientes relatam perda de auto-estima e auto-confiança. 
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• 70% relatam que suas relações profissionais foram negativamente 

afetadas pela aparência estética da doença. 

• Um terço dos pacientes perderam seus empregos por este motivo. 

 

3.1.4 Classificação em subtipos clínicos  

 

Devido à grande diversidade de achados clínicos, a classificação de 

rosácea em diferentes subtipos clínicos é de extrema importância. A 

classificação de Plewig e Kligman divide a doença em três estágios 

baseados nas manifestações clínicas, com progressão da doença de um 

estágio para o outro. No estágio I, os pacientes apresentam eritema com 

duração de horas a dias e podem desenvolver telangiectasias. O estágio II é 

caracterizado por eritema persistente, numerosas telangiectasias e múltiplas 

pápulas e pústulas. No estágio III, que afeta uma minoria de pacientes, 

grandes nódulos inflamatórios, infiltrações furunculóides e hiperplasia 

tecidual podem estar presentes (Buechner, 2005). 

Em 2002, o “National Rosacea Society’s Expert Committee” propôs 

uma nova classificação baseada nas características morfológicas das lesões 

predominantes e lesões associadas. Essa nova abordagem define quatro 

subtipos, sendo que os pacientes podem apresentar achados clínicos de 

mais de um subtipo e a evolução de um subtipo para o outro pode ou não 

ocorrer. São eles (Buechner, 2005; Elewski et al., 2010; Lazaridou et al., 

2011): 



Aspectos Relevantes da Literatura 

 

 

 

13 

• Eritêmato-telangiectásica: pacientes apresentam história de “flushing” 

e eritema facial central persistente. Orelhas, pescoço e parte superior 

do tronco podem ser acometidos. Telangiectasias são comuns, mas 

não essenciais para o diagnóstico. 

 

• Pápulo-pustular: Eritema centro-facial persistente com pápulas ou 

pústulas ou ambas, com distribuição central na face. As regiões 

perioral, perinasal ou periocular podem estar envolvidas. Pode haver 

discreto edema causado pelo eritema facial prolongado ou “flushing” 

que pode durar dias. 

 

• Rosácea fimatosa: frequentemente observada após ou em 

combinação com os tipos acima. Há um espessamento da pele, com 

grandes orifícios foliculares os quais contém “plugs” de sebo e 

queratina. Rinofima (nariz) é a apresentação mais comum, mas 

também pode ocorrer no mento (mentofima), mandíbula (gnatofima), 

orelha (otofima) e sobrancelhas (blefarofima). As lesões devem-se 

aos infiltrados inflamatórios extensos, hipertrofia do tecido conjuntivo, 

fibrose e hiperplasia maciça das glândulas sebáceas. 

 

• Rosácea Ocular: Pode ocorrer em 3 a 58% dos pacientes com 

rosácea. Os sintomas oculares podem surgir antes das manifestações 

cutâneas em mais de 30% dos pacientes, mas aproximadamente 

metade dos pacientes desenvolve lesões de pele inicialmente. Os 
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sintomas oculares variam desde uma sensação de secura a 

queimação, prurido, sensibilidade à luz e visão borrada. Blefarite e 

conjuntivite são os achados mais comuns em pacientes com rosácea 

ocular. Outros sinais oculares são telangiectasias da conjuntiva, 

escamas e crostas nas pálpebras, infiltrados corneais, úlceras de 

córnea. A disfunção das glândulas de Meibomius, que ocorre em 78% 

dos casos, favorece meio ideal para infecções por Staphilococcus 

pois diminui secreções de lipídios. A coexistência com dermatite 

seborréica é freqüente. A gravidade da doença ocular não é 

proporcional à gravidade da rosácea facial. No entanto há correlação 

entre a gravidade da rosácea ocular e a tendência de fortes episódios 

de “flushing”. 

 

Além dos quatro subtipos existem formas clínicas que são 

consideradas variantes, a seguir (Sanchez et al., 2008; Barco e Alomar, 

2008; Culp e Scheinfeld, 2009): 

• Rosácea granulomatosa: caracterizada por pápulas ou nódulos 

eritemato-acastanhados. Geralmente acomete bochechas nas regiões 

periorificiais com freqüente envolvimento das pálpebras inferiores.  

 

• Rosácea fulminante: representa manifestação grave da rosácea. 

Manifesta-se com múltiplas pápulas eritematosas, pústulas, nódulos, 

cistos e abscessos. 
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3.1.5 Aspectos histopatológicos  

 

 Os aspectos histopatológicos encontrados na rosácea são 

predominantemente dérmicos. Nota-se a presença de vasos superficiais 

dilatados e ocasionalmente também pode ser encontrada dilatação linfática. 

Elastose solar é geralmente presente e algumas vezes proeminente. A 

intensidade e o padrão de inflamação variam de moderado infiltrado 

linfohistiocítico perivascular a infiltrações mais extensas perivasculares e 

perifoliculares (Figura 1 A). Quando há acometimento folicular mais extenso, 

ocorre o acúmulo de neutrófilos (Elder et al., 2005; Berth-Jones J, 2010). 

 Infiltrado inflamatório granulomatoso é relatado em aproximadamente 

10% dos casos de rosácea, com necrose caseosa em cerca de 10% destes 

casos. A rosácea granulomatosa pode, histologicamente, mimetizar 

infecções por micobactérias com histiócitos epitelióides formando um padrão 

tuberculóide. A sarcoidose cutânea também representa diagnóstico 

diferencial histopatológico da rosácea. Agregados de células gigantes 

multinucleadas tipo corpo estranho são, por vezes, observados ao redor de 

rupturas foliculares (Figura 1 B) (Marks e Harcourt-Webster, 1969; Helm et 

al., 1991; Elder et al., 2005; Barco e Alomar, 2008). 

 Outro achado encontrado principalmente nos casos de rinofima é a 

hiperplasia de glândulas sebáceas (Aloi et al., 2000). 

 Demodex folliculorum está presente em cerca de 51% dos casos de 

rosácea (Roihu e Kariniemi, 1998). 
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Figura 1. Aspectos histopatológicos de lesões de rosácea. (A) Infiltrado 
linfohistiocitário perivascular, com vasos dilatados. (B) Infiltrado 
perifolicular com presença de célula gigante multinucleada e 
dilatação vascular. Extraído de Berth-Jones J, 2010. 

 

3.1.6 Tratamento  

 

 Devido ao limitado conhecimento da fisiopatologia da rosácea, o 

tratamento é essencialmente sintomático e empírico (Figura 2) (Barco e 

Alomar, 2008). 

 

Figura 2. Algoritmo de tratamento de rosácea baseado nos sinais e 
sintomas da doença. Adaptado de Elewski et al., 2010. 
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 De acordo com revisão na base de dados Cochrane realizada por 

Culp e Scheinfeld (2009), a qualidade dos estudos que avaliam os 

tratamentos de rosácea tem sido pouco satisfatória. É possível que 

metronidazol tópico e ácido azeláico, assim como metronidazol oral e 

tetraciclinas sejam eficazes. No entanto, não há evidências suficientes para 

a eficácia de outros tratamentos, sendo necessários estudos clínicos bem 

desenhados, duplo-cegos e randomizados para avaliar os tratamentos 

atuais. Elewski et al. (2010) fazem uma revisão dos estudos realizados para 

verificar a efetividade dos tratamentos tópicos da rosácea (Tabela 1): 

 

Tabela 1. Estudos clínicos realizados para avaliar os principais tratamentos 
tópicos da rosácea. Adaptado de Elewski et al., 2010. 

Tratamento Tipo e qualidade da 
evidência 

Referência n 

Elewski et al., 2003 251 
Thiboutot et al., 2003 664 Ácido azeláico 15% gel 

Placebo-controlado, 
radomizado, duplo-cego, 
Base de dados Cochrane van Zuuren et al., 2007  

Wolf et al., 2007 582 Metronidazol 0,75% creme 
ou gel, 1% creme 

Placebo-controlado, 
radomizado, duplo-cego, 
Base de dados Cochrane van Zuuren et al., 2007  

Lebwohl et al., 1995  
Torok et al., 2005 152 

Sulfacetamida sódica 
10%/enxofre 5% creme ou 
loção 

Radomizado, duplo-cego 
Sauder et al., 1997 94 
Wilkin, 1993 43 

Clindamicina 1% loção Randomizado, investigador 
cego Leyden et al., 2004  

Eritromicina 2% solução ou 
Eritromicina + loção zinco Experiência clínica Schachner et al.,1990 

(em acne) 103 

Hoting et al., 1996 92 

Ertl et al., 1994 22 

Retinódes tópicos, 
incluíndo tretinoína 0,025% 
creme ou loção; 0,01% gel, 
e adapaleno 0,1% gel 

Limitada evidência 

Altinyazar et al., 2005 55 
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 Os medicamentos aprovados pelo “Food and Drug Administration” 

(FDA) para o tratamento da rosácea são: metronidazol tópico, ácido azeláico 

e sulfacetamida sódica (uso tópico), além de doxiciclina (uso sistêmico) e luz 

intensa pulsada (Barco e Alomar, 2008; Culp e Scheinfeld, 2009). 

 Outros medicamentos conhecidamente utilizados no manejo da 

doença, mas que não foram aprovados pelo FDA, estão demonstrados na 

tabela 2.  

 

Tabela 2. Terapias amplamente utilizadas para o tratamento da rosácea não 
aprovadas pelo FDA. Adaptado de Culp e Scheinfeld, 2009. 

Antibióticos 
Orais 
"Standard"  

Antibióticos 
Orais  
Menos utilizados 

Antibióticos 
Orais 
Relatados, mas 
não usados  

Tratamento Oral  
do “Flushing” 

Tratamentos 
Orais  
não-antibióticos 

Tetraciclinas Azitromicina Penicilina Contraceptivos 
Orais 

Invermectina 

Doxiciclinas Claritromicina Eritromicina 

Medicamentos 
psiquiátricos 
(Amitriptilina, 
Clonidina, Pimozida) 

Isotretinoína 

Minociclina 
Doxiciclina 
(dose sub-
antibiótica) 

Amoxicilina ou 
ampicilina Aspirina Acitretina 

  Metronidazol Beta-
bloqueadores Cetoconazol 

  Dapsona Ondansetron Espironolactona 

   Inibidores da 
ciclooxigenase 2 

Prednisona 
(somente para 
rosácea fulminans) 

 

 Tratamentos alternativos podem incluir o uso de inibidores do 

“flushing” como vasoconstritores e hipotensores, tratamentos cirúrgicos 

como dermoabrasão nos casos fimatosos, além de medidas coadjuvantes 

como uso de protetor solar, camuflagem (maquiagem) e a prevenção de 

exposição aos fatores desencadeantes ou de piora (Barco e Alomar, 2008; 

Elewski et al., 2010). 
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3.1.7 Etiopatogenia  

 

A etiologia da rosácea permanece incerta. Vários fatores têm sido 

implicados em sua patogênese podendo ser divididos nas seguintes 

categorias: 

• Genéticos: Todos os fatores considerados desencadeantes dos 

episódios de rosácea atingem também pessoas que não desenvolvem 

os sinais e sintomas da doença. Consequentemente, acredita-se que 

os portadores de rosácea devam ter sensibilidade herdada a estes 

desencadeantes (Crawford et al., 2004). 

 

• Vasculares (“Flushing”): teoria baseada no proeminente “flushing” 

facial observado em muitos pacientes na rosácea, que é controlado 

por mecanismos vasodilatadores humorais e estímulos neurais. As 

reações de “flushing” consistem em um aumento de fluxo sanguíneo 

na superfície cutânea, geralmente desencadeada por estímulos 

térmicos como calor ou bebidas quentes, estresse, alimentos 

apimentados ou alterações hormonais. Mediadores propostos para 

este mecanismo incluem o peptídeo intestinal vasoativo, gastrina, 

serotonina, histamina, prostaglandinas, que, no entanto, não estão 

totalmente confirmados. Também tem sido observado aumento nas 

concentrações de substância P em pacientes com rosácea. Esse fator 

tem influência na vasodilatação da reação inflamatória local. Foi 

observado aumento de fator de crescimento vascular endotelial 
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(VEGF), CD31 e D2-40 (um marcador linfático endotelial) em 

pacientes com rosácea. A radiação UV pode estar implicada no 

aumento de VEGF, enquanto o aumento de catelicidinas foi sugerido 

como possível modulador das reações vasodilatadoras da rosácea, 

uma vez que o LL-37, na presença de um receptor “G-protein-

coupled” presente nas células endoteliais, induz à produção de VEGF 

pelos queratinócitos (Crawford et al., 2004; Buechner, 2005; 

Yamasaki e Gallo, 2009). 

 

• Radiação Ultra-violeta (degradação da matriz extracelular dérmica): 

foi sugerido que a radiação solar seria evento inicial que levaria à 

síntese aumentada de enzimas deletérias à matriz extracelular, 

chamadas “matrix metalloproteinases” (MMP), e consequentemente 

ao dano no tecido conjuntivo dérmico e de vasos cutâneos 

culminando em lesão endotelial, edema e inflamação (Crawford et al., 

2004; Berth-Jones J, 2010; Jang et al., 2010; Del Rosso JQ, 2012). 

 

• Espécies reativas de oxigênio (ROS): a terapêutica proposta para o 

manejo de doentes com rosácea tem sido representada 

principalmente pela ação de medicamentos que inibem ROS, como 

tetraciclinas, ácido azeláico, metronidazol e retinóides. A maior 

expressão de ROS foi demonstrada em biopsias de rosácea quando 

comparadas com pele normal (Yamasaki e Gallo, 2009). 

 



Aspectos Relevantes da Literatura 

 

 

 

21 

• Agentes químicos, dietéticos e hormonais: alimentos apimentados e 

quentes e bebidas alcoólicas são historicamente conhecidos como 

gatilhos no desencadeamento de “flushing” em doentes portadores de 

rosácea, muito embora evidências científicas sejam insuficientes. 

Alguns medicamentos como amiodarona, corticosteróides, ácido 

nicotínico e vitaminas B6 e B12 também têm sido relatados como 

desencadeadores de “flushing” na rosácea. A exacerbação dos 

sintomas cutâneos da rosácea durante a menstruação ou menopausa 

sugere participação de fatores hormonais (Szlachcic, 2002; Berth-

Jones J, 2010). 

 

• Anormalidades da unidade pilossebácea: há controvérsias se as 

pápulas e pústulas na rosácea são devidas ao processo inflamatório 

folicular, uma vez que trabalhos baseados em exames 

anatomopatológicos não encontraram alterações foliculares em todos 

os casos examinados. Marks e Harcourt-Webster (1969) em um 

estudo com 74 biópsias de pacientes com rosácea pápulo-pustular, 

encontraram alterações no folículo em apenas 20% dos casos. Por 

outro lado, o uso de antibióticos que atuam sobre microorganismos 

foliculares é efetivo na rosácea (Crawford et al, 2004; Barco e Alomar, 

2008). 

 

• Microorganismos: Dois principais microorganismos têm sido 

discutidos como participantes na etiopatogenia da rosácea. Um deles 
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é o Demodex foliculorum, habitante comum da pele humana. Tem 

sido implicado na patogênese por se observar algumas vezes um 

aumento significante no numero de microorganismos nos folículos 

pilosos das áreas afetadas. As cepas podem provocar reações 

inflamatórias ou alérgicas por bloqueio mecânico de folículos ou por 

agir como vetores para microorganismos. Alguns estudos, no entanto, 

têm demonstrado que a resolução clínica da rosácea após tratamento 

com tetraciclina ou antibióticos tópicos não afeta a população de 

Demodex. O segundo patógeno implicado é o Helicobacter pylori. No 

entanto, esta correlação ainda é controversa. Vários estudos 

demonstram positividade sorológica para esta bactéria em portadores 

de rosácea; outros estudos evidenciam melhora clínica nos sintomas 

de rosácea após tratamento para erradicação do Helicobacter pylori. 

Entretanto, maiores evidências moleculares ainda são necessárias 

para confirmar essa associação na etiopatogenia da rosácea 

(Kolibásová et al., 1996; Bamford et al., 1999; Rojo-García et al., 

2000; Diaz et al., 2003; Hernando-Harder, 2009; Zhao et al., 2010; 

Tüzün et al., 2010; Elston, 2010). 

 

• Imunidade Inata: Yamasaki e Gallo (2009) compilaram seus achados 

acerca da participação da imunidade inata na patogênese da rosácea. 

Esses autores sugerem que TLR e outros PRR responderiam a 

estímulos ambientais como radiação UV, microorganismos, traumas 

químicos e físicos levando à produção de citocinas e peptídeos 
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antimicrobianos vasoativos e proinflamatórios (catelicidinas). Esses 

dados surgiram a partir de trabalhos que detectaram o aumento de 

catelicidinas e calicreína 5 nas lesões de rosácea (Yamasaki et al., 

2007). O aumento da expressão de TLR 2 nas lesões de rosácea 

levaria à maior expressão de calicreína 5 (Yamasaki et al., 2011).  No 

entanto, pouco ainda é conhecido deste novo fator apontado para o 

entendimento da etiopatogenia da rosácea. 

 

3.2. Imunidade Inata 

 

3.2.1 Considerações Iniciais 

  

 A imunidade é responsável pela proteção do organismo contra 

agentes infecciosos ou outros danos/substâncias e é representada por uma 

gama de células e moléculas que caracterizam o sistema imune (Murphy, 

2012). 

 O sistema imune humano apresenta dois componentes: imunidade 

inata e imunidade adquirida. Esses dois braços utilizam diferentes 

mecanismos para a defesa do hospedeiro (Koreck et al., 2003). A imunidade 

inata baseia-se em um número limitado de receptores e proteínas 

codificadas na linha germinativa e que reconhecem estruturas comuns a 

vários patógenos. Já a imunidade adquirida utiliza um processo de rearranjo 

somático de genes para gerar um repertório significativo de receptores 

antigênicos capazes de fazer distinção mesmo entre moléculas 
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semelhantes. Devido a esta especificidade, que exige primeiramente uma 

expansão clonal, a imunidade adquirida inicia sua atuação tardiamente, mais 

de 96 horas após o contato com o agente desencadeante, enquanto a 

imunidade inata inicia-se imediatamente após exposição a agentes 

invasores representando a primeira linha de defesa do organismo contra 

infecção (Figura 3) (Medzhitov e Janeway, 2002; Murphy, 2012). 

 

Figura 3. Resposta do organismo a infecção inicial ocorrendo em três fases. 
As duas primeiras representam a atuação da imunidade inata. 
PAMPS: “pathogen-associated molecular patterns”. Adaptado de 
Murphy, 2012. 

 

 A função mais importante da imunidade inata na pele é reconhecer 

organismos invasores e moléculas próprias com alteração de estrutura, 

sendo este um evento crucial para o desencadeamento de mecanismos 

interdependentes e associados que levam à ativação tanto da própria 

imunidade inata como da adquirida.  Uma reação anormal a qualquer destes 

estímulos pode levar ao desenvolvimento de efeitos patológicos. A 

importância da imunidade inata é comprovada pelo fato de que defeitos em 

seus componentes levam a uma susceptibilidade aumentada a infecções, 

mesmo na presença de uma imunidade adquirida intacta (Medzhitov e 

Janeway, 2002; Koreck et al., 2003; Bevins e Liu, 2007; Murphy, 2012). 
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3.2.2 Componentes 

 

Os componentes da imunidade inata são representados pelas 

barreiras epiteliais; por proteínas plasmáticas incluindo as do sistema 

complemento; além de tipos celulares diversos destacando-se as células 

fagocíticas (principalmente neutrófilos e macrófagos) e as células 

dendríticas. A indução e a regulação da resposta imune inata envolvem 

múltiplas interações entre estes componentes. Para que isso ocorra, faz-se 

necessário o reconhecimento do sinal de perigo, que acontece em grande 

parte graças a receptores presentes em várias células (Abbas e Lichtman, 

2005; Kumar et al., 2010; Turvey e Broide, 2010). 

 

3.2.2.1 Barreiras Epiteliais – Papel das catelicidinas 

 
 

 Constituem-se por barreiras mecânicas, químicas e microbiológicas. 

Na pele são representadas por: 

MECÂNICAS: queratinócitos com suas junções intercelulares; fluidos. 

QUÍMICAS: ácidos graxos; peptídeos antimicrobianos (três classes: 

catelicidinas, defensinas, histatinas). 

MICROBIOLÓGICAS: microbiota normal. 

 Além de formarem uma barreira química na superfície da pele, os 

peptídeos antimicrobianos (AMP) funcionam como gatilhos e coordenam 

múltiplos componentes da imunidade inata e adquirida. Várias células que 

habitam a pele (queratinócitos) ou células circulantes como neutrófilos e 

células “natural killer” (NK) produzem AMP. As catelicidinas são geralmente 
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conhecidas por uma de suas formas peptídicas (LL-37) ou pela sua proteína 

precursora (hCAP18). O processamento desta forma precursora é elemento 

crucial na atividade da catelicidina, uma vez que ela precisa ser clivada por 

serina proteases para dar origem a peptídeos maduros. O “37-amino-acid 

peptide” (LL-37) é capaz de romper membranas bacterianas, envelopes 

virais, possuindo ainda atividade antifúngica. Além de agente antimicrobiano 

direto, o LL-37 pode desencadear resposta imune através da interação com 

receptores, resultando em efeitos sinalizadores intracelulares. Esta função 

dos AMP que culmina na ativação da resposta imune do hospedeiro tem 

sido denominada de “alarmina” (Schauber e Gallo, 2008; Morizane et al., 

2010; Reinholz, 2012; Del Rosso JQ, 2012). 

 

3.2.2.2 Sistema Complemento/Células Fagocíticas – Papel da iNOS na 

produção do Óxido Nítrico  

 

O sistema complemento é importante componente da imunidade inata 

representado por uma gama de proteínas solúveis presentes nos fluidos 

que, na presença de um fator desencadeante, interagem umas com as 

outras resultando em três diferentes vias de ativação (Xu et al., 2001; 

McGrath et al., 2006; Bohlson et al., 2007; Gros et al., 2008; Kojouharova et 

al., 2010): 

• Via “lectin”: iniciada por proteínas solúveis que se ligam a 

carboidratos nos patógenos. 
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• Via clássica: iniciada por patógenos ou complexos antígeno-

anticorpo, que interagem com o componente C1. 

• Via alternativa: pode ser iniciada pelas outras vias ou por 

hidrólise espontânea gerando um tipo singular de C3 

convertase. 

Essas três vias de ativação do complemento resultam na destruição 

do agente invasor diretamente ou através da fagocitose, pois convergem na 

geração de uma enzima (C3 convertase), que quebra a proteína C3 do 

complemento em C3a (que atrai fagócitos para o local) e C3b (que se 

deposita no agente invasor – opsonização). Os fagócitos atraídos engolfam 

os patógenos ligados ao C3b destruindo-os (Guyton e Hall, 1996; 

Schraufstatter et al., 2002). 

Se um microorganismo cruza a barreira epitelial e começa a replicar 

nos tecidos do hospedeiro, este é imediatamente reconhecido por células 

fagocíticas residentes (geralmente os macrófagos das submucosas). Ocorre 

também a ativação do sistema complemento, resultando na indução de 

fagócitos por esta via. Posteriormente, após sinalização e produção de 

citocinas, há quimiotaxia de neutrófilos para o local com a finalidade de 

reforçar o contingente de células fagocíticas (Guyton e Hall, 1996; Kumar et 

al, 2010). 

As células fagocíticas (macrófagos e neutrófilos), reconhecem 

patógenos através de receptores na sua superfície, que estimulam a 

fagocitose e a morte intracelular dos invasores. Estes receptores incluem: 
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• Família “C-type lectin”: funcionam como “opsoninas” através da 

ligação à parede do microorganismo, facilitando o seu 

reconhecimento por fagócitos e pelo sistema complemento, 

iniciando a via “lectin” da ativação do complemento (Figura 4) 

(Medzitov e Janeway, 2000). 

 

Figura 4. Via “lectin” da ativação do complemento é mediada pelo receptor 
“mannose-binding lectin”, cuja ligação ao microorganismo ativa 
serina-proteases MASP1 e MASP2, que leva à quebra dos 
componentes C2 e C4 do complemento, iniciando a cascata do 
complemento. MASP: “mannose-associated serine protease”. 
Adaptado de Medzitov e Janeway, 2000. 
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• Receptores “scavenger” e de manose dos macrófagos: 

medeiam a captura e o transporte de patógenos aos 

lisossomos, onde são destruídos. O receptor de manose 

(também membro da família “lectin” cálcio-dependente) 

reconhece carboidratos com grande quantidade de manoses, 

enquanto que o receptor “scavenger” liga-se à parede celular 

de bactérias (Figura 5) (Medzitov e Janeway, 2000). 

 

 

Figura 5. Interação do patógeno com o receptor manose levando à 
internalização e direcionamento do invasor ao fagolisossomo. 
Adaptado de Thomas e Limper, 2007. 
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• Receptores do sistema complemento: receptores que 

reconhecem patógenos ligados à proteína C3b do 

complemento, promovendo a fagocitose (van Lookeren 

Campagne et al., 2007). 

 

• Receptores “G-protein-coupled” (GPCR): além de promover a 

fagocitose, estes receptores também ajudam a aumentar a 

capacidade microbicida dos fagócitos, através do aumento da 

produção de substâncias tóxicas por estas células (Kobilka, 

2007; Murphy, 2012). 

 

Após a fagocitose, macrófagos e neutrófilos produzem uma gama de 

produtos tóxicos que ajudam a eliminar os microorganismos. As mais 

importantes substâncias produzidas são: 

• Peptídeos antimicrobianos (AMP) 

• Espécies reativas de oxigênio (ROS) 

• Óxido Nítrico (NO) 

 

Óxido Nítrico (NO), é um radical livre sintetizado a partir da L-

arginina por uma família de enzimas NO-sintases (NOS), todas presentes na 

pele.  A síntese de NO é regulada pela ativação das NOS constitutivas 

(nNOS=neuronal NOS e eNOS=endotelial NOS) que produzem uma 

pequena e benéfica quantidade de NO, ou síntese das NOS induzidas por 

processos inflamatórios (iNOS=NOS induzidas), que produzem grandes 
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quantidades de NO, associadas com injúria tecidual. Precocemente, a 

expressão de iNOS é induzida por um subtipo de receptor GPCR. Na fase 

de inflamação, endotoxinas ou citocinas induzem macrófagos e outras 

células a expressar a isoforma iNOS que, através da produção de NO, 

representa importante mecanismo de ação da citotoxicidade dos macrófagos 

ativados (Vane et al, 1994; Rowe, 1997; Kube, 2000; Weller, 2003). 

 

3.2.2.3 Células Dendríticas – Papel das células dendríticas 

plasmocitóides. 

 

As células dendríticas (DC) conectam a imunidade inata com a 

adquirida pela sua habilidade de induzir respostas imunes apropriadas 

através do reconhecimento de patógenos invasores, funcionando como 

adjuvantes naturais (Wollenberg et al., 2002; Jahnsen et al., 2002). Na pele 

identificam-se quatro populações de células dendríticas (Robak et al, 2004; 

Valladeau e Saeland, 2005): 

• Células de Langerhans (CL) epidérmicas: presentes 

normalmente na epiderme. 

• Células dendríticas dérmicas convencionais ou mielóides 

(mDC) residentes: presentes normalmente na derme. 

• Células dendríticas dérmicas convencionais ou mielóides 

(mDC) inflamatórias: só aparecem na derme em estados 

inflamatórios. 
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• Células dendríticas plasmocitóides (PDC): ausentes na pele 

normal. São seletivamente recrutadas para as áreas de pele 

com inflamação, dependendo da doença cutânea. 

O principal papel das células dendríticas convencionais ou mielóides 

(mDC) é processar microorganismos invasores gerando antígenos 

peptídicos que podem ativar células T dando início à imunidade adquirida 

(Murphy, 2012; Kumar et al, 2010). 

As células dendríticas plasmocitóides (PDC) são células 

especializadas capazes de produzir grandes quantidades de Inteferon tipo I 

(IFN I). Podem ser identificadas nos tecidos pelos seus altos níveis de 

receptor de interleucina 3 - cadeia alfa (CD123). São CD11c (-), o que as 

diferencia das mDC que são CD11c (+), CD123 (-). Apresentam ainda 

positividade para BDCA (“blood dendritic cell antigen”) 2 e 4, enquanto que 

as mDC são positivas para BDCA 1 e 3 (Farkas et al., 2001; Wollenberg et 

al., 2002; Robak et al., 2004; Zaba et al., 2009). 

Na presença de interleucina 3 (IL3) e o ligante de CD40 (CD40-L), os 

precursores das PDC transformam-se em células dendríticas maduras que 

induzem células T a produzir citocinas  de perfil Th2 “in vitro”. Na presença 

de vírus, os precursores das PDC produzem grandes quantidades de IFN 

α/β (IFN tipo I) além de  sofrerem diferenciação em PDC maduras que 

estimulam lintócitos T a produzir IFN γ e IL-10 (Jahnsen et al., 2002). 

A produção potente de IFN é induzida por virus RNA de fita simples e 

DNA contendo nucleotídeos CG não-metilados repetidos (CpG), os quais 
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ligam-se a receptores “toll-like” 7 e 9 endossômicos nas PDC. A classe de 

CpG determina o nível de IFN produzido (Zaba et al., 2009). 

Qualquer que seja o mecanismo (IFN-dependente ou não), sabe-se 

que as PDC estão envolvidas no recrutamento de células NK e células T 

ativadas, ativação de células NK e macrófagos, diferenciação de células T 

imaturas em efetoras, diferenciação de plasmócitos, além de promover 

funcionalmente as mDC. Mais recentemente ainda foi sugerido que as PDC 

podem estar envolvidas em funções tolerogênicas, particularmente induzindo 

células T regulatórias CD4(+)CD25(+) (Jegalian et al., 2009; Ueno et al., 

2010; Tel et al., 2010). 

 

3.2.2.4 Receptores – Papel dos receptores “toll-like” 

 

O reconhecimento de organismos invasores é mediado por receptores 

chamados “pattern recognition receptors” (PRR’s). Estes receptores são 

capazes de reconhecer estruturas comuns a determinadas classes de 

microorganismos chamadas “pathogen-associated molecular patterns” 

(PAMPs), ou moléculas liberadas após dano tissular chamadas “danger-

associated molecular patterns” (Medzhitov  e Janeway, 2002; Kumar et al., 

2010).  

Vários tipos celulares participantes da imunidade inata, como os 

fagócitos (macrófagos e neutrófilos) e células dendríticas, além de células do 

local invadido (no caso da pele os queratinócitos), constitutivamente 
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expressam PRR na sua superfície. Funcionalmente, os PRR são 

classificados em (Medzhitov  e Janeway, 2002): 

 

• Secretados: funcionam como “opsoninas”. Ligam-se à parede celular 

levando à destruição pelo complemento e fagocitose. O receptor 

desta classe funcional melhor caracterizado é o “mannan-binding 

lectin”. 

 

• Endocíticos: Medeiam a captura e transporte de microorganismos 

para lisossomos de fagócitos levando à destruição. Os principais 

exemplos desta classe funcional são os receptores “scavenger” e de 

manose dos macrófagos. 

 

• Sinalizadores: Ativam transdução de sinais - expressão de genes da 

resposta imune levando à produção de citocinas. Neste grupo estão 

incluídos os receptores “toll-like” e “nod-like”. 

 

Os dois primeiros estimulam a fagocitose e a morte intracelular de 

agentes invasores, enquanto que os últimos, através da produção de 

mediadores de ação curta denominados citocinas, desencadeiam uma 

resposta inflamatória caracterizada pela atração de células e facilitação da 

passagem de proteínas do plasma para o local da infecção, algumas horas 

após o início do processo infeccioso (Kumar et al., 2010; Murphy, 2012). 
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Dentre os PRR sinalizadores, os receptores “toll-like” (TLR) 

configuram o grupo mais estudado. Representam uma família de receptores 

de superfície celular, recentemente descobertos, considerados 

componentes-chave para a imunidade inata. Até pouco tempo atrás, 

acreditava-se que a imunidade inata seria inespecífica compreendendo 

mecanismos como a fagocitose, ativação do complemento e produção de 

peptídeos antimicrobianos. Esses mecanismos seriam inespecíficos e não 

pareciam distinguir entre as diferentes substâncias estranhas agressoras. 

Atualmente sabe-se que através dos TLR’s, a imunidade inata demonstra 

substancial especificidade e controla a ativação da imunidade adquirida com 

precisão. Já foi demonstrado que os queratinócitos, da pele normal, 

expressam TLR2 e TLR4 (Koreck et al., 2003; Kim, 2005; Kang et al., 2006). 

Os TLR são ativados por diferentes PAMP. Nos humanos são 

conhecidos 10 tipos de TLR, cada um reconhecendo especificamente um 

PAMP (Figura 6). 

 

Figura 6. PAMP (ligantes) para cada um dos 10 tipos de TLR conhecidos 
nos humanos. Adaptado de Murphy, 2012. 
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 Os TLR são proteínas transmembrana cujo domínio extracelular 

apresenta uma série de “leucine-rich repeats” (LRR) que formam uma 

proteína adaptada à ligação com o PAMP. Na porção citoplasmática 

assemelham-se estruturalmente ao receptor de IL-1, por isso o domínio 

intracelular dos TLR é conhecido como receptor Toll-IL-1 (TIR) (Kang et al., 

2006).  

 O receptor Toll-IL-1 também é encontrado em proteínas adaptadoras 

capazes de recrutar quinases e fatores de transcrição. É através da 

interação física entre o TIR do TLR com as proteínas adaptadoras que 

ocorre a formação de uma plataforma estrutural na qual outras moléculas 

sinalizadoras se acoplam para iniciar a cascata (Kang et al., 2006; Sabroe et 

al., 2008). 

 As proteínas adaptadoras conhecidas até o momento são cinco 

(Yamamoto et al, 2003; Kang et al., 2006; Sabroe et al., 2008; Belinda et al, 

2008): 

• “Myeloid differentiation factor 88” (MyD88) 

• “Toll-IL-1 receptor domain-containing adaptor protein” (TIRAP) ou 

“Myeloid differentiation factor 88 adaptor-like (Mal). 

• “Toll-IL-1 receptor domain-containing adaptor inducing interferon-β” 

(TRIF) 

• “TRIF-related adaptor molecule” (TRAM)  

•  “Sterile-alpha and Armadillo motif containing protein” (SARM)  
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Dependendo da proteína adaptadora que se acopla ao TIR do TLR, 

existem duas diferentes rotas de transdução (Kang et al., 2006; Sabroe et 

al., 2008): 

• MyD88-dependente: o receptor TIR do TLR acopla-se à proteína 

adaptadora MyD88, levando à produção de quinases que culminam 

na ativação do fator nuclear-κβ (NF-κβ) ou p38 “mitogen-activated 

protein kinases” (MAPKs) que funcionam/ativam fatores de 

transcrição, levando à ativação de genes proinflamatórios. 

 

• MyD88-independente: o receptor TIR do TLR acopla-se à proteínas 

adaptadoras diferentes da MyD88. Mal/TIRAP e TRIF são 

responsáveis pela indução via Interferon tipo I; TRAM representa 

uma ponte para a ativação de TRIF; SARM atua como um adaptador 

inibitório, regulando a atividade de TRIF. 

 

Sabe-se que diferentes TLR são responsáveis pela ativação de 

diferentes rotas, o que representa fator crucial para a especificidade da 

sinalização. Todos os TLR, exceto o TLR 3, ativam a via MyD88-

dependente. Da via MyD88-independente TRIF é o adaptador crucial do TLR 

3, enquanto Mal/TIRAP, participa da sinalização do TLR 2 e 4. TRAM é 

utilizado somente pelo TLR 4 (Figura 7) (Sabroe et al., 2008). 
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Figura 7. Rotas de transdução de sinais com seus respectivos TLR 
indutores e proteínas adaptadoras. TLR: receptores “toll-like”; 
MyD88: “Myeloid differentiation factor 88”; TIRAP: “Toll-IL-1 
receptor domain-containing adaptor protein”; Mal: “Myeloid 
differentiation factor 88 adaptor-like”; TRIF: “Toll-IL-1 receptor 
domain-containing adaptor inducing interferon-β” ; TRAM: “TRIF-
related adaptor molecule”; NF-κβ: Fator nuclear-κβ; IFN I: 
Interferon tipo I. 

 

3.2.3 Sequência de eventos  

 

Em suma, quando um patógeno consegue adentrar o organismo, 

alguns mecanismos da imunidade inata começam a agir imediatamente. 

Essas primeiras defesas incluem várias classes de moléculas pré-formadas 

solúveis presentes no sangue, fluido extracelular e secreções epiteliais que 

podem matar microorganismos ou enfraquecê-los, como os peptídeos 

antimicrobianos (catelicidinas), que promovem a lise de membranas 

celulares e o sistema complemento que atua através da lise e fagocitose de 

patógenos por células do sistema imune inato como os macrófagos. A 

fagocitose leva à destruição do agente mediada em parte por espécies 
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reativas de nitrogênio, como o óxido nítrico (NO), cuja produção é induzida 

pela iNOS. 

Posteriormente, essas células do sistema imune inato através do 

reconhecimento de moléculas típicas do microorganismo invasor por 

receptores “toll-like”, induzem à produção de citocinas, levando a um 

importante tipo de reação celular base da imunidade inata: a inflamação. 

Através desta, um conjunto de eventos também culmina no processo de 

fagocitose. 

Somente se um agente estranho consegue vencer essa primeira 

linha de defesa, os eventos da imunidade adquirida entram em ação, 

principalmente através da ativação de células dendríticas, que acontece 

ainda durante os eventos da imunidade inata. É por este motivo que as DC 

são consideradas “pontes” entre estes dois braços da imunidade. 

A partir destes conhecimentos, observou-se que o estudo da 

imunidade inata na rosácea se beneficiaria da pesquisa de mais 

componentes participantes deste braço da imunidade, a fim de possibilitar 

um mapeamento da possível sequência de eventos imunológicos na 

patogênese desta doença. 
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4.1 Seleção da amostra 

 

Foram selecionados dos arquivos do Laboratório de 

Dermatopatologia da Divisão de Clínica Dermatológica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

espécimes de biopsia de doentes com suspeita clínica e/ou histopatológica 

de rosácea, no período de 2001 a 2008. 

Foram consultados os respectivos prontuários médicos, bem como 

exames laboratoriais e dados de imunofluorescência direta realizadas nestas 

amostras, a fim de verificar a correlação clinico-patológica e características 

evolutivas dos doentes, além de excluir o diagnóstico diferencial 

caracterizado por lesões de lúpus eritematoso. 

Após esta seleção, permaneceram no grupo de estudo 28 doentes 

que preencheram todas as características clínicas, histopatológicas e 

evolutivas da doença. 

Dentre os doentes incluídos no estudo, a média de idade foi de 

45,29 anos, sendo sete indivíduos do sexo masculino e 21 do sexo feminino.  

 

4.1.1 Classificação da amostra 

 

Os doentes foram subclassificados de acordo com critérios clínicos e 

histopatológicos em: 
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4.1.1.1 De acordo com o subtipo clínico de rosácea  

 

Os casos de rosácea foram divididos em dois grupos de acordo com 

as lesões predominantes no momento da biopsia: pápulo-pustular (n = 19), 

se detectada a presença de pústulas e/ou pápulas eritematosas de 

localização centro-facial, obedecendo os critérios deste subtipo clínico 

definido pelo “Nacional Rosacea Society’s Expert Committee”; e não pápulo-

pustular (n = 7), na presença de outros achados clínicos de rosácea 

(eritema, telangiectasias, edema, placas, nodulações com acentuação de 

orifícios foliculares), com exceção das pápulas e pústulas inflamatórias 

descritas anteriormente. Neste grupo foram incluídos os demais subtipos de 

rosácea (eritêmato-telangiectásica, fimatosa) e variantes (rosácea 

granulomatosa) da classificação do “Nacional Rosacea Society’s Expert 

Committee”, uma vez que a representatividade destes subtipos isoladamente 

não seria relevante pelo tamanho da amostra estudada. Em dois casos não 

foi possível levantar as lesões predominantes no momento da biopsia. 

 

4.1.1.2 De acordo com a resposta tecidual  

  

Os espécimes de biopsia foram divididos em dois grupos: rosácea 

granulomatosa (n = 10) ou rosácea não granulomatosa (n = 18), de acordo 

com a presença ou não de reação granulomatosa nos espécimes 

analisados.  
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 As classificação e dados clínicos da amostra encontram-se 

sumarizadas no Anexo 1, Tabela 5. 

 

4.1.2 Grupo Controle 

 

Para comparação dos resultados, foi utilizado um grupo controle de 

pele sã representado por 15 (quinze) amostras de pele normal, provenientes 

de blefaroplastia. Desta forma, os controles foram coletados da mesma 

localização dos espécimes estudados (face), sofrendo portanto, as mesmas 

chances de exposição solar. Ademais, a média de idade de pacientes que se 

submetem a esta cirurgia assemelha-se à dos pacientes estudados. 

 

4.2 Avaliação Histopatológica 

 

Os 28 preparados histológicos de pele embebidos em parafina foram 

submetidos a cortes histológicos de 4 µm  e corados pela hematoxilina-

eosina para avaliação histopatológica. 

A avaliação histopatológica foi feita de maneira cega, por dois 

patologistas. Os seguintes critérios foram levados em consideração para o 

diagnóstico de rosácea: 

• Presença de vasos dilatados. 

• Presença de elastose solar. 

• Presença se hipelplasia de glândulas sebáceas. 

• Presença de ácaro. 
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• Presença de infiltrado inflamatório perivascular e/ou perianexial, 

contendo linfomononucleares (linfócitos, plasmócitos) e/ou 

polimorfonucleares neutrófilos. 

A presença de granulomas epitelióides foi considerada para a 

subdivisão entre os grupos RG e RNG. 

 

4.3 Imunoistoquímica 

 

Cortes histológicos de 3 µm foram colhidos em lâminas histológicas 

previamente tratadas com o adesivo 3-aminopropyl-triethoxy-silane (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO, EUA, código A3648) à 5%, sendo mantidas em 

estufa a uma temperatura de 50ºC durante 12 horas para melhor aderência 

dos cortes histológicos.  

A seguir, os cortes histológicos foram submetidos à desparafinização 

em dois banhos de xilol a 56ºC durante 30 minutos e à temperatura 

ambiente durante 20 minutos. Posteriormente foram hidratados por cadeia 

descendente de alcoóis (etanol absoluto, 95% e 70%) e água corrente.  

Previamente à incubação com o anticorpo primário, as lâminas 

foram submetidas, quando necessário, a tratamento para exposição dos 

sítios antigênicos. 

Os controles negativos foram obtidos através da omissão do 

anticorpo primário que foi substituído por solução salina tamponada com 

fosfatos (PBS) pH 7,4.   
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4.3.1 Demonstração das células dendríticas CD1a+ (Langerhans) 

 

Fez-se inicialmente o bloqueio de peroxidase endógena em câmara 

escura com seis incubações em peróxido de hidrogênio 3% por 10 minutos 

cada. Em seguida as lâminas foram lavadas em água corrente e água 

destilada por cinco minutos cada e submersas em PBS pH 7.4. 

Procedeu-se a exposição dos sítios antigênicos pelo tratamento dos 

preparados histológicos com uma solução composta por 180 mL de ácido 

cítrico 0,1M (Merck, São Paulo, SP, Brasil) e 820 mL de citrato de sódio 

0,1M (Merck, São Paulo, SP, Brasil) pH 6,0. Após o preparo da solução, as 

lâminas foram imersas nesta solução diluída 1:10 em água destilada, e 

mantidas em banho-maria ajustado para 95-98ºC, durante 45 minutos. Após 

este período, foram mantidas durante 20 minutos à temperatura ambiente e 

posteriormente lavadas em água destilada.  

A seguir o material foi incubado com o anticorpo primário monoclonal 

anti-CD1a (DakoCytomation, Carpinteria, CA, EUA, código M3571) diluído a 

1:100, em uma solução comercial apropriada à diluição de anticorpos - 

DakoCytomation Antibody Diluent  (Dako, Carpinteria, CA, EUA, Código 

S0809), mantidos em câmara úmida, à temperatura de  2-8°C, por 12 horas.  

Procedeu-se a nova lavagem do material com PBS pH 7,4 por duas 

vezes, por cinco minutos cada, à temperatura ambiente. Após lavagem as 

lâminas foram incubadas com anticorpo secundário anti-IgG/IgM 

(mouse/rabbit) biotinilado (LSAB+system - HRP, DakoCytomation, 

Carpinteria, CA, EUA, código K0690) pronto para uso, em câmara úmida 
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durante 45 minutos à temperatura ambiente, seguido de lavagem em PBS, 

por duas vezes, por cinco minutos cada. 

Após nova lavagem em PBS, a reação foi revelada com solução 

cromógena de diaminobenzidina (3,3´ - diaminobenzidine, Sigma Chemical 

Co., St. Louis, MO, EUA, código D5637) 60 mg diluido em 100 mL de  PBS 

pH 7,4 acrescida de 1 mL de peróxido de hidrogênio 6% ou 2 mL peróxido 

de hidrogênio 6% por cinco minutos. 

Os cortes histológicos foram a seguir lavados em água corrente por 

10 minutos, contracorados com hematoxilina de Harris por 5 minutos, 

lavados em água corrente, desidratados em etanol e diafanizados em xilol. 

Fez-se a montagem das lâminas com resina Permount (Fisher Scientific, Fair 

Lawn, NJ, EUA, cód. SP15-100). 

Cortes histológicos de pele normal foram utilizados como controles 

positivos para a reação.  

 

4.3.2 Demonstração das células dendríticas CD123+ (células 

plasmocitóides) 

 

Para a demonstração das células dendríticas CD123+ procedeu-se a 

exposição antigênica com a solução “Target Retrieval Solution” (Dako, 

Carpinteria, CA, EUA, código S170084) em panela a vapor. O bloqueio da 

peroxidase endógena foi feito em câmara escura com duas incubações em 

peróxido de hidrogênio 3% por 10 minutos cada vez e, em seguida, o 

material foi novamente lavado em água corrente e água destilada por 10 
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minutos. A seguir foi feito bloqueio de proteínas inespecíficas do tecido com 

incubação em solução de leite desnatado (Molico, Nestlé, Araçatuba, SP, 

Brasil) a 10% a 37°C por 30 minutos para evitar marcações inespecíficas. 

A demonstração das PDC foi feita com o anticorpo monoclonal anti-

CD123 (receptor alfa de interleucina 3) (eBioscience, San Diego, CA, EUA – 

clone 6H6), de acordo com Herling et al. (2003). 

A seguir, os cortes histológicos foram lavados com PBS pH 7,4 por 

duas vezes, por 5 minutos cada, à temperatura ambiente. Após lavagem as 

lâminas foram incubadas com anticorpo secundário anti-IgG/IgM 

(mouse/rabbit)  “AdvanceTM HRP link” (AdvanceTM system-HRP, 

DakoCytomation, Carpinteria, CA, EUA, código K4068) pronto para uso em 

câmara úmida durante 45 minutos à temperatura ambiente, seguido de 

lavagem em PBS, por 2 vezes, por 5 minutos cada. 

Os cortes histológicos foram novamente lavados em PBS e 

incubados com o polímero marcado com peroxidase (AdvanceTM system-

HRP, DakoCytomation, Carpinteria, CA, EUA, código K4068)  pronto para 

uso, durante 30 minutos a 37ºC. 

  Posteriormente fez-se o mesmo procedimento de revelação da 

reação, contracoloração e montagem das lâminas como descrito para a 

demonstração de células de Langerhans. 

Cortes histológicos de lúpus eritematoso e líquen plano foram 

utilizados como controles positivos para a reação.  
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4.3.3 Demonstração dos receptores “Toll-like” 2 

 

Para a demonstração dos receptores “Toll-like” 2, os cortes 

histológicos foram submetidos a tratamento para exposição dos sítios 

antigênicos em calor úmido (panela a vapor) no tampão TRIS/EDTA 

10mM/1mM pH 9.0, durante 25 minutos após o aquecimento do tampão a 

95°C. A seguir, manteve-se o material em repouso à temperatura ambiente 

por 20 minutos para resfriamento, e a seguir, as lâminas que contém os 

cortes histológicos foram lavadas em água corrente e água destilada por 

cinco minutos cada e submersas em PBS pH 7,4. A seguir, foi realizado o 

bloqueio de proteínas inespecíficas do tecido com incubação em solução de 

leite desnatado (Molico, Nestlé, Araçatuba, SP, Brasil) a 10% durante 30 

minutos à temperatura ambiente. 

Procedeu-se a incubação do material com o anticorpo primário 

monoclonal anti-TLR-2 (Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa Cruz, CA, 

EUA, código SC-10739) diluído a 1:50 em soroalbumina bovina (BSA) fração 

V (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA, código A4503) à 1% acrescida 

de azida sódica 0,1% em PBS pH 7.4, por 12 horas a 4ºC.  

Após o procedimento de lavagem dos cortes histológicos por duas 

vezes em PBS pH 7,4 durante cinco minutos cada, foi realizada a incubação 

com o anticorpo secundário anti-IgG/IgM (mouse/rabbit) (EnVisionTM G2 

system-AP, DakoCytomation, Carpinteria, CA, EUA, código K5355) pronto 

para uso durante 30 minutos a 37ºC. 
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  A seguir, as lâminas foram lavadas em PBS pH 7.4, por duas vezes, 

durante cinco minutos cada e incubadas com o polímero marcado com 

fosfatase alcalina (EnVisionTM G2 system-AP, DakoCytomation, Carpinteria, 

CA, USA, código K5355) pronto para uso em câmara úmida durante 30 

minutos a 37ºC. 

A reação foi visualizada através do cromógeno "Permanent Red” 

(DAKO, Carpinteria, CA, EUA, código K0640) 0,13% acrescido de 40 µL de 

levamisole (Dako, Carpinteria, CA, EUA, código X3021) para bloqueio da 

fosfatase alcalina endógena.  

Procedeu-se, a seguir, à lavagem em água corrente por cinco 

minutos, contracoloração do material histológico com Hematoxilina de Harris 

por 10 segundos. A seguir, foi feita a lavagem em água corrente, e secagem 

à temperatura ambiente e posterior montagem das lâminas como o descrito 

para os outros marcadores. 

Cortes histológicos de pele normal foram utilizados como controles 

positivos para a reação.  

 

4.3.4 Demonstração dos receptores “Toll-like” 4 

 

O bloqueio de peroxidase endógena, usado nas reações para 

marcação com o anticorpo anti-TLR4 foi feito em câmara escura com seis 

incubações em peróxido de hidrogênio 3% por 10 minutos cada. Em seguida 

as lâminas foram lavadas em água corrente e água destilada por cinco 

minutos cada, e submersas em PBS pH 7.4. A seguir fez-se o mesmo 
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procedimento para exposição de sítios antigênicos e bloqueio de reações 

inespecíficas como o descrito para o TLR 2.  

Procedeu-se a incubação do material com o anticorpo primário 

monoclonal anti-TLR-4 (HTA125, eBioscience – San Diego, CA, EUA) diluído 

a 1:50 em BSA fração V (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA, código 

A4503) à 1% acrescida de azida sódica 0,1% em tampão PBS pH 7.4, por 

12 horas a 4ºC.  

Após o procedimento de lavagem dos cortes histológicos por duas 

vezes em PBS pH 7,4 durante cinco minutos cada, foi realizada a incubação 

com o anticorpo secundário e demais procedimentos  como o descrito para a 

demonstração de células de Langerhans.  

Cortes histológicos de pele normal foram utilizados como controles 

positivos para a reação. 

 

4.3.5 Demonstração da expressão da forma induzida da enzima óxido 

nítrico sintase 

  

 Para a demonstração da expressão de iNOS os preparados foram 

submetidos a bloqueio das reações inespecíficas através da incubação com 

leite desnatado 10% (Molico, Nestlé, Araçatuba, SP, Brasil) em água 

destilada por 30 minutos à temperatura ambiente. Posteriormente foram 

incubados, sem a necessidade de recuperação antigênica prévia, com o 

anticorpo primário anti-iNOS, policlonal obtido em coelho (Calbiochem-

Novabiochem Corp., San Diego, CA, EUA,  código 482728) na diluição de 
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1:500 em PBS 0,01 M pH 7,4 acrescido de 1% BSA, em câmara úmida, de 

2-8°C durante 12 horas.  

Após a lavagem os preparados foram incubados durante 30 minutos 

à temperatura ambiente com o anticorpo secundário anti-IgG/IgM conjugado 

com um polímero de fosfatase alcalina (EnVision ™ G2-PA, 

Coelho/Camundongo, Dako Carpinteria, CA, EUA, código 1396). Os sítios de 

reação foram visualizados através do cromógeno Permanent Red (Dako, 

Carpinteria, CA, EUA, código K0640) 0,13% acrescido de 40 µL de levamisol 

(Dako, Carpinteria, CA, EUA, código X3021) para bloqueio da fosfatase 

alcalina endógena.  

Os cortes histológicos foram, a seguir, lavados em água corrente por 

30 minutos, contracorados levemente com Hematoxilina de Carazzi por 10 

segundos. A seguir foram lavados em água corrente, e secos em ar 

ambiente. Fez-se a montagem das lâminas como o descrito acima para os 

outros marcadores. 

Cortes histológicos de espécimes de leishmaniose cutânea foram 

utilizados como controle positivo da reação.  

 

4.4 Análise Morfométrica 

 

Para a análise de todos os marcadores, imagens digitais foram 

obtidas utilizando-se o microscópio óptico Eclipse 400 (Nikon, Japan), 

capturadas por câmera digital Nikon modelo DS-Fi1, Nikon Corporation, 
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através do software NIS-Elements (Nikon, Japan). As imagens foram 

analisadas por meio do “software” de imagens (Image-Pro Plus 4.5.0.29). 

Campos microscópicos com dobras ou com destruição tecidual 

importante foram excluídos da análise em todas as amostras.  

 

4.4.1 Análise da expressão epidérmica de células dendríticas CD1a+ 

(Langerhans) 

 

A quantificação da expressão das células dendríticas CD1a+ 

(Langerhans) na epiderme dos espécimes estudados foi realizada através da 

determinação de fração de área (FA) ocupada pela imunomarcação com os 

anticorpos específicos. Foram obtidas imagens microscópicas consecutivas 

e não coincidentes, de 640x480 pixels com aumento de 200x representativas 

de toda a epiderme. A positividade do anticorpo foi representada pelas áreas 

marcadas em marron. Para a análise da fração de área imunomarcada, 

foram selecionadas somente a epiderme e anexos cutâneos. A fração de 

área foi determinada a partir da contagem automática de pixels 

imunomarcados (selecionados manualmente pelo usuário do sistema) por 

cada campo de epiderme. A partir dos valores de fração de área obtidos de 

todos os campos, foi calculada a média aritmética ponderada que 

representou a média de fração de área de epiderme ocupada pela 

expressão de células dendríticas (Anexo 4). 
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4.4.2 Análise da presença de células dendríticas plasmocitóides 

 

A demonstração da presença de células dendríticas CD123+ (PDC), 

foi realizada através da contagem manual do número de células 

imunomarcadas com o anticorpo específico. Foram obtidas imagens 

microscópicas consecutivas e não coincidentes, de 640x480 pixels com 

aumento de 400x até um total de 15 a 20 campos. A positividade do 

anticorpo foi representada pelas células marcadas em marrom. Para esta 

contagem, foi selecionada somente a derme, tendo sido excluídas a 

epiderme e os anexos cutâneos. Foi realizada a contagem do número de 

células em cada campo e calculada a média aritmética ponderada que 

representou a média de número de PDC presentes na derme (Anexo 5). As 

células endoteliais, que também expressam o antígeno CD123, foram 

excluídas da análise quantitativa. 

 

4.4.3 Análise da expressão de receptores “toll-like” 2, 4 e da forma 

induzida da enzima óxido nítrico sintase 

 

A quantificação da expressão de TLR 2, TLR 4 e iNOS nos 

espécimes estudados foi realizada através da determinação de fração de 

área (FA) ocupada pela imunomarcação com os anticorpos específicos. 

Foram obtidas imagens microscópicas consecutivas e não coincidentes, de 

640x480 pixels com aumento de 200x representativas de todo o campo. A 

fração de área foi determinada a partir da contagem automática de pixels 
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imunomarcados (selecionados manualmente pelo usuário do sistema) por 

cada campo do espécime. A partir dos valores de fração de área obtidos de 

todos os campos, foi calculada a média aritmética ponderada que 

representou a média de fração de área do espécime ocupada pela 

expressão de TLR 2, TLR 4 e iNOS (Anexo 6). 

 

4.5 Análise Estatística 

 

 A análise estatística dos dados e construção dos respectivos gráficos 

foi realizada através do software Graph Pad Prisma (Sigma, St. Louis, MO, 

EUA) versão 3.1. A comparação dos resultados foi feita através de teste 

estatístico não paramétrico de Kruskall-Wallis e Dunn (para comparação de 

três grupos) e de Mann-Whitney (para comparação de dois grupos). O nível 

de significância foi estabelecido em 5%.  

Os parâmetros estudados estão elencados abaixo. Para cada um 

destes houve comparação entre os casos de rosácea e o grupo controle. Em 

se tratando dos casos de rosácea foi realizada ainda comparação entre os 

grupos RG x RNG e PP x NPP. 

• Fração de área epidérmica ocupada por células dendríticas CD1a+; 

• Número de células CD123+ presentes na derme; 

• Expressão de TLR2, TLR4 e iNOS nos espécimes, incluindo epiderme 

e derme. 
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4.6 Ética 

  

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 

sessão de 15.04.2009, sob o protocolo de pesquisa número 0122/09 (Anexo 

7). 
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5.1 Caracterização da amostra 

  

 O Anexo 1, tabela 5, sumariza os dados demográficos, exames 

complementares, subclassificação clínica e histopatológica dos doentes que 

compõem a casuística de estudo. 

 

5.1.1 Dados Clínicos 

 

De acordo com os subtipos clínicos, dos 28 casos de rosácea 

selecionados para o estudo dezenove (67,86%) foram classifcados como o 

subtipo pápulo-pustular (PP) (Figura 8) e sete (25%) como o subtipo não 

pápulo-pustular (NPP) (Figura 9). Os dois casos de rosácea para os quais 

não foi possível levantar as lesões predominantes no momento da biopsia 

foram classificados como subtipo clínico desconhecido (Gráfico 1). 

 

 

Figura 8. Subtipo clínico Pápulo-pustular (doentes correspondentes aos 
casos 18, 23, 16, 20). Pápulas e pústulas acompanhadas de 
eritema em porções centrais da face. 
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Figura 9. Subtipo clínico Não pápulo-pustular (doentes correspondentes 
aos casos 22, 7, 17). Lesões de rosácea diferentes de pápulas e 
pústulas: eritema, telangiectasias, infiltração, acentuação dos 
ótios foliculares.  

 

 

Distribuição da amostra por Subtipo Clínico

68%

25%

7%

PP (pápulo-pustular)

NPP (não pápulo-
pustular)

Desconhecido

 

Gráfico 1. Distribuição da amostra segundo o subtipo clínico de rosácea.  
 

 

Os gráficos a seguir (2 a 4) demonstram a distribuição da amostra 

de pacientes segundo a faixa etária, sexo e etnia.  
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7%

25%

39%

18%

11%

20-29 30-39 40-49 50-59 > 60

Distribuição da amostra por faixa etária

 

Gráfico 2. Rosácea. Distribuição da amostra segundo a faixa etária dos 
pacientes. 

 

Distribuição da amostra por sexo

25%

75%

Masculino

Feminino

 

Gráfico 3. Rosácea. Distribuição da amostra segundo o sexo. 
 
 
 

Distribuição da amostra por etnia

29%

21%

50%

Branca

Negra

Parda

 
 

Gráfico 4. Rosácea. Distribuição da amostra segundo a etnia. 
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Dependendo da necessidade clínica e/ou histopatológica de 

diagnóstico diferencial com lúpus eritematoso (LE), alguns pacientes da 

amostra foram submetidos à realização de exames de sangue para pesquisa 

do fator anti-nuclear (FAN) e/ou suas biopsias foram submetidas à 

imunofluorescência direta (IFD). Em todos os casos analisados (n = 15) 

estes exames resultaram negativos (Gráfico 5). 

 

Realização de exames complementares na amostra

54%

46%
FAN e/ou IFD

Não Realizado

 

Gráfico 5. Rosácea. Distribuição da amostra segundo a realização ou não 
de exames complementares para diagnóstico diferencial com 
LE. 
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5.1.2 Características Histopatológicas 

 

A análise histopatológica baseou-se na presença ou ausência de cada 

um dos critérios pré-selecionados que foram utilizados para subsidiar o 

diagnóstico histopatológico de rosácea (Figuras 10 e 11). O gráfico 6 

demonstra a freqüência de positividade encontrada para cada critério, 

considerando o total de casos de rosácea (n=28). O Anexo 2, Tabela 6, 

sumariza os parâmetros obtidos na análise morfológica das 28 amostras 

teciduais estudadas. 

 

Frequência de achados morfológicos na amostra estudada

82,1%

14,3% 10,7% 14,3%

100,0% 96,4% 100,0%

39,3% 35,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

VD ES HGS AC IIPV IIPF LMN PMN GE

 

Gráfico 6. Rosácea. Freqüência de achados morfológicos positivos por 
critério morfológico avaliado nos 28 casos estudados. VD: 
vasos dilatados; ES: Elastose Solar; HGS: Hiperplasia de 
Glândulas Sebáceas; AC: Ácaro; IIPV: Infiltrado Inflamatório 
Perivascular; IIPF: Infiltrado Inflamatório Perifolicular; LMN: 
Linfomononucleares no infiltrado; PMN: Polimorfonucleares no 
infiltrado; GE: Granulomas/Esboços granulomatosos; 
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Figura 10.Achados morfológicos dos casos de Rosácea. Vasos dilatados 
(A); Elastose Solar (B); Hiperplasia da Glândula Sebácea (C); 
Ácaro (D); Infiltrado Perifolicular (E); Presença de 
polimorfonuclares no infiltrado inflamatório (F). Coloração pela 
Hematoxilina-Eosina. 
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Figura 11.Achados morfológicos dos casos de Rosácea. Presença de 
granulomas no infiltrado inflamatório (A-D). Coloração pela 
Hematoxilina-eosina. 
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A presença de granulomas epitelióides foi considerada para a 

subdivisão entre os grupos RG e RNG.  De acordo com este critério, 10 

(36%) foram classificados como Rosácea Granulomatosa (RG) e 18 (64%) 

como Rosácea Não Granulomatosa (RNG) (Gráfico 7).  

 

Distribuição da amostra por Subtipo Histopatológico

36%

64%

RG

RNG

 

Gráfico 7. Rosácea. Distribuição da amostra por Subtipo Histopatológico. 
 

 

A análise dos critérios morfológicos foi realizada também de forma 

separada entre os grupos RG e RNG e comparada com o total de casos de 

cada um dos grupos (RG=10 e RNG=18) com o intuito de avaliar a 

frequência do critério nos diferentes subtipos histológicos. Observou-se que 

a presença de vasos dilatados, elastose solar, ácaro e infiltrado perifolicular 

foi semelhante nos dois grupos. Notou-se entretanto, que a hiperplasia de 

glândulas sebáceas foi ausente no grupo RG, e a presença de 

polimorfonuclares no infiltrado inflamatório foi ligeiramente maior neste 

mesmo grupo (Tabela 3). 
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Tabela 3. Rosácea. Frequência de achados morfológicos por subtipo  
histopatológico 

 

Resposta 
Tecidual 

Vasos 
dilatados  

Elastose 
Solar 

Hiperplasia 
de Glândula 

Sebácea 
Ácaro 

Infiltrado 
Inflamatório 
perifolicular 

Polimorfonu
-cleares 

neutrófilos 

RG 80,0% 20,0% 0,0% 10,0% 100,0% 50,0% 
RNG 83,3% 11,1% 16,7% 16,7% 94,4% 33,3% 

 

 

O mesmo foi feito considerando-se os subtipos clínicos de rosácea, 

onde a análise dos critérios morfológicos foi realizada de forma separada 

entre os grupos PP e NPP e comparada com o total de casos de cada um 

dos grupos (PP=19 e NPP=7). Observou-se que a presença de 

polimorfonuclares foi maior no subtipo clínico PP (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Rosácea. Frequência de achados histopatológicos por subtipo 
clínico 

 

Subtipo 
Clínico 

Vasos 
dilatados  

Elastose 
Solar 

Hiperplasia 
de Glândula 

Sebácea 
Ácaro 

Infiltrado 
Inflamatório 
perifolicular 

Polimorfonu
-cleares 

neutrófilos 

NPP 100,0% 28,6% 14,3% 14,3% 100,0% 28,6% 
PP 78,9% 10,5% 10,5% 15,8% 94,7% 42,1% 

 

 

Foi realizada ainda a correlação entre os subtipos clínicos e 

histopatológicos dos 28 casos da amostra que demonstrou predominância 

do subtipo PP tanto no grupo RG (70%), quanto no grupo RNG (66,7%). 

(Gráfico 8). 
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Correlação entre os Subtipos Clínicos e Histopatológicos

30,0% 22,2%

70,0%
66,7%

11,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

RG RNG

Desconhecido

PP

Não PP

 

Gráfico 8. Rosácea. Correlação entre os Subtipos Clínicos e 
Histopatológicos da amostra. 

 

 

5.2 Avaliação dos dados de Imunoistoquímica 

 

5.2.1 Demonstração e quantificação  de células de Langerhans 

(CD1a+) 

 

Nos segmentos de epiderme dos espécimes estudados (casos e 

controles), as células dendríticas epidérmicas CD1a+ (Células de 

Langerhans), distribuíram-se por entre os querátinócitos na camada 

espinhosa da epiderme e bainha epitelial de folículos pilosos. Entretanto, nos 

espécimes de rosácea estas células ocuparam uma menor fração de área 

quando comparadas com o grupo controle (p=0,001 – Teste de Mann-

Whitney) (Figura 12, Gráfico 9). 
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Figura 12.Células de Langerhans (células epidérmicas CD1a+) 
apresentando diferentes distribuições em lesões de rosácea (A e 
B) e grupo controle (C e D). Notar a menor fração de área com 
expressão de CD1a+ na epiderme e epitélio folicular das lesões 
de rosácea quando comparada ao grupo controle. (Anticorpo 
monoclonal anti-CD1a com sistema de revelação “LSAB+system 
– HRP” e solução cromógena de diaminobenzidina). 
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Gráfico 9. Fração de área epidérmica com expressão de CD1a (células de 
Langerhans). Comparação entre os grupos Rosácea e 
Controle. Teste estatístico de Mann-Whitney. 

 

 

A comparação entre os três grupos (RNG x RG x Controle), também 

mostrou diferença significante (p=0,0013 – Teste Kruskal-Wallis). No 

entanto, quando comparada a fração de área epidérmica ocupada pelas 

células dendríticas CD1a+ entre os dois subtipos histológicos estudados, 

observa-se que não houve diferença estatisticamente significante (p=0,0524 

- Teste de Mann-Whitney; p>0,05 – Teste de Dunn). 
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5.2.2 Demonstração e quantificação das células dendríticas 

plasmocitóides (CD123+) 

 

Em todos os casos de rosácea estudados observou-se a presença 

de células dendríticas dérmicas marcadas com o anticorpo CD123+ (Células 

dendríticas plasmocitóides – PDC). Estas células mostraram-se distribuídas 

pelo infiltrado dérmico perivascular de forma isolada ou agrupada, bem como 

em meio aos granulomas (Figura 13). No grupo controle somente as células 

endoteliais foram marcadas pelo anticorpo CD123 (controle interno positivo 

da reação).  
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Figura 13.Células Plasmocitóides (células dendríticas CD123+) de 
localização perivascular, isoladas (A e B), agrupadas (C e D), ou 
permeando granulomas (E e F). Presença de marcação das 
células endoteliais (controle interno da reação). (Anticorpo 
monoclonal anti-CD123 com sistema de revelação “AdvanceTM 

HRP link” e solução cromógena de diaminobenzidina). 
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Não foi observada diferença estatisticamente significante do número 

de células dendríticas plasmocitoides quando comparados os subtipos 

histológicos (RG e RNG) de rosácea (p=0,0617 – Teste de Mann-Whitney). 

Entre os subtipos clínicos, no entanto, houve predominância quantitativa de 

PDC no subtipo PP (p=0,0078 – Teste de Mann-Whitney) (Gráfico 10). 

 

  

 
Gráfico 10. Células dendríticas plasmocitóides na resposta tecidual da 

rosácea. Comparação entre os grupos pápulo-pustular (PP) e 
não pápulo-pustular (NPP). Teste estatístico de Mann-Whitney. 

 

 

5.2.3 Demonstração e quantificação do receptor Toll-Like 2 (TLR 2) 

 

A expressão de TLR 2 na epiderme e anexos cutâneos foi  

encontrada em todos os espécimes estudados, variando apenas na 
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intensidade da marcação.  Esta expressão foi mais acentuada nos 

queratinócitos das camadas epidérmicas mais supeficiais (Figura 14 A-D). O 

detalhe (Figura 14 B) mostra o padrão perinuclear de marcação. Na derme 

observou-se a expressão de TLR 2 apenas nos locais de infiltrado 

inflamatório, incluindo os esboços granulomatosos (Figura 14 C-D). 

 

Figura 14.Expressão de TLR 2 em biopsias de rosácea mostrando padrão 
preferencialmente perinuclear (B); na epiderme superior (A-D), 
anexos cutâneos (B-C), e no infiltrado inflamatório dérmico (C-D)  
(Anticorpo monoclonal anti-TLR2 com sistema de revelação 
EnVisionTMG2-fosfatase alcalina e cromógeno “Permanent red”). 
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No grupo controle de pele normal observou-se expressão discreta de 

TLR 2 na epiderme, anexos cutâneos e derme em alguns espécimes, 

obedecendo um padrão pontilhado fino (Figura 15). 

 

Figura 15.Expressão de TLR 2 nos controles de pele normal. Expressão 
discreta tipo pontilhado fino na epiderme, anexos e derme (A-D) 
(Anticorpo monoclonal anti-TLR2 com sistema de revelação 
EnVisionTMG2-fosfatase alcalina e cromógeno “Permanent red”). 

 

A expressão de TLR 2, epidérmica e dérmica, medida pela fração de 

área positiva nos espécimes estudados, não diferiu quando comparados os 

grupos RG e RNG (p=0,5813 – Teste de Mann-Whitney; p>0,05 – Teste de 

Dunn). No entanto, foi observada diferença estatisticamente significante 

quando comparados os grupos rosácea e controle de pele normal (p=0,0003 
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– Teste Mann-Whitney). Quando comparados os três grupos, o resultado foi 

semelhante demonstrando diferença entre os casos de rosácea (grupos RG 

x RNG) e controles de pele normal (P= 0,0012 – Teste de Kruskal-Wallis) 

(Gráfico 11). 

 

 
 
Gráfico 11. Fração de área de TLR 2 nos espécimes estudados. 

Comparação entre os grupos rosácea granulomatosa (RG), 
rosácea não granulomatosa (RNG) e Controle. Teste estatístico 
de Kruskal-Wallis. 
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5.2.4 Demonstração e quantificação do receptor Toll-Like 4 (TLR 4) 

 

A epiderme e os anexos cutâneos apresentaram expressão intensa 

de TLR 4 em todos os casos de rosácea. Diferentemente do que foi 

observado para o TLR 2, não houve acentuação de expressão em 

determinadas camadas da epiderme, tendo sido a marcação praticamente 

homogênea nos queratinócitos (Figura 16). O padrão perinuclear também foi 

observado no TLR 4 apresentando marcação mais intensa nesta área, 

porém menor intensidade de cor estendeu-se também ao restante do 

citoplasma (Figura 16 B).  Assim como no TLR 2, na derme a expressão de 

TLR 4 foi encontrada nos locais de infiltrado inflamatório e esboços 

granulomatosos (Figura 16 C-D). 
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Figura 16.Biopsias de rosácea demonstrado expressão de TLR 4 em todas 
as camadas da epiderme (A-B), com marcação mais intensa 
perinuclear e menos intensa na periferia do citoplasma (B); nos  
anexos cutâneos (C-D) e no infiltrado inflamatório dérmico 
granulomatoso (D) (Anticorpo monoclonal anti-TLR4 com o 
sistema de revelação “LSAB+system – HRP” e solução 
cromógena de diaminobenzidina). 

 

 

A expressão de TLR 4 no grupo controle de pele normal foi 

praticamente nula em 14 do total de 15 controles estudados, tanto na 

epiderme e anexos quanto na derme (Figura 17 A-C). Apenas um controle 

apresentou discreta expressão de TLR 4, porém com distribuição 
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assimétrica (focos mais e outros menos marcados) e de marcação menos 

intensa quando comparada aos casos de rosácea (Figura 17 D).  

 

 

Figura 17.Expressão de TLR 4 na epiderme e derme dos controles de pele 
normal. Ausência de expressão na maioria dos controles (A-C) e 
discreta marcação não uniforme em apenas um (D). (Anticorpo 
monoclonal anti-CDTLR4 com com o sistema de revelação 
“LSAB+system – HRP” e solução cromógena de 
diaminobenzidina). 

 

Quando avaliada a expressão epidérmica e dérmica de TLR 4 nos 

espécimes estudados (casos e controles), foi observado que as biopsias de 

lesões cutâneas de rosácea, apesar de não apresentarem diferença 

estatisticamente significante entre os grupos RG e RNG (p>0,05 – Teste de 



Resultados 

 

 

 

 

78 

Dunn), mostraram uma fração de área posittiva considerávelmente superior 

quando comparada ao grupo controle de pele normal (p<0,0001) tanto na 

comparação entre dois grupos (rosácea x controle – Teste Mann-Whitney), 

quando comparados os três grupos (Gráfico 12).  

 

 

 
Gráfico 12. Fração de área de TLR 4 nos espécimes estudados. 

Comparação entre os grupos rosácea granulomatosa (RG), 
rosácea não granulomatosa (RNG) e Controle. Teste estatístico 
de Kruskal-Wallis. 

 

 

 

 



Resultados 

 

 

 

 

79 

5.2.5 Demonstração e quantificação da expressão da forma induzida 

da enzima óxido nítrico sintase (iNOS) 

 

Em se tratando da expressão de iNOS, observou-se que todos os 

casos de rosácea apresentaram algum tipo de marcação. Na epiderme e 

anexos cutâneos esta expressão variou desde casos com maior expressão 

nos queratinócitos das camadas epidérmicas mais superficiais (Figura 18 A), 

até casos com marcação de quase toda ou toda a espessura da epiderme 

(Figura 18 B-C). Com relação à intensidade da cor observou-se 

imunomarcação acentuada, com vermelho bastante intenso em alguns 

espécimes (Figura 18 D).  Na derme a expressão de iNOS apresentou-se de 

forma difusa entremeando o infiltrado inflamatório (Figura 18 D), bem como 

em algumas células deste infiltrado. 
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Figura 18.Expressão de iNOS na epiderme e derme dos casos de rosácea 
estudados. Observar a distribuição variando das camadas 
superficiais a toda a espessura da epiderme e anexos (A-E). 
Expressão difusa em meio ao infiltrado inflamatório na derme (F) 
(Anticorpo policlonal anti-iNOS produzido em coelho com sistema 
de revelação EnVisionTMG2-fosfatase alcalina e cromógeno 
“Permanent red”). 
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No grupo controle de pele normal a expressão de iNOS variou de 

praticamente nula a expressão não homogênea, de intensidade fraca e 

geralmente restrita aos queratinócitos adjacentes à camada córnea 

(epiderme) ou à bainha do folículo piloso (Figura 19 A–D).  Na derme, 

observou-se raros casos com expressão pouco intensa e esparsa.   

 

 

Figura 19.Expressão de iNOS na epiderme e derme dos controles de pele 
normal. Expressão praticamente ausente a discreta (A-D) 
(Anticorpo policlonal anti-iNOS produzido em coelho com sistema 
de revelação EnVisionTMG2-fosfatase alcalina e cromógeno 
“Permanent red”). 
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Com relação à expressão de iNOS, as biopsias de lesões cutâneas 

de rosácea também não apresentaram diferença estatisticamente 

significante entre os grupos RG e RNG (p>0,05 – Teste de Dunn). De forma 

semelhante ao observado com o TLR 2 e TLR 4, houve diferença quando 

comparados os grupos rosácea e controle de pele normal (p=0,0007 – Teste 

Mann-Whitney) e os três grupos (p=0,0014 – Teste de Kruskal-Wallis) 

(Gráfico 13).  

 

 
 
Gráfico 13. Fração de área de iNOS nos espécimes estudados. 

Comparação entre os grupos Rosácea Granulomatosa (RG), 
Rosácea não granulomatosa (RNG) e Controle. Teste 
estatístico de Kruskal-Wallis. 
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Excetuando-se a contagem de PDC, não houve diferença 

estatisticamente significante quando comparados os subtipos clínicos (PP e 

NPP) nos demais marcadores estudados (CD1a, TLR 2 e 4, iNOS). 

O Anexo 3, tabela 7, sumariza os dados estatísticos da análise 

imunoistoquímica realizada nos diferentes subtipos clínicos e 

histopatológicos dos casos de rosácea em estudo e grupo controle.
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A rosácea é uma doença cutânea crônica de etiologia desconhecida, 

apresentando-se com frequência relativamente baixa (2-10%). Entretanto, 

constitui causa de insatisfação e baixa auto-estima por configurar agravo 

estético na região da face. Por este motivo, a busca por um tratamento 

curativo tem estimulado várias pesquisas visando entender melhor a 

etiopatogenia da doença  (Crawford et al., 2004; Berth-Jones J, 2010; Aksoy 

et al., 2010). O envolvimento da imunidade inata foi introduzido 

recentemente no arsenal de estudos com este objetivo.  

Nesta linha de pesquisa, o presente estudo compreendeu a análise 

de 28 biopsias de pele de doentes da Divisão de Clínica Dermatológica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP, em um período de 07 

anos, que apresentavam diagnóstico clínico, histopatológico e evolutivo de 

rosácea, com a finalidade de constatar nos espécimes estudados, através da 

técnica de imunoistoquímica, a presença de cinco marcadores que 

representam elementos participantes da imunidade inata (CD1a – marcador 

de células de Langerhans, CD123 – marcador de PDC, TLR 2, TLR 4 e 

iNOS). 

Observamos diferenças de expressão dos elementos da imunidade 

inata estudados entre os casos de rosácea e controles de pele normal. 

Quando comparados os casos de rosácea de acordo com os subtipos 

clínicos (pápulo-pustular e não pápulo-pustular) encontramos diferença 

somente na densidade de PDC, sendo esta maior no grupo PP. Não houve 

diferença entre os dois tipos de resposta tecidual da rosácea (granulomatosa 
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e não granulomatosa) para os elementos da resposta imune inata 

analisados.  

 

As células de Langerhans estão diminuídas em número nas lesões 

de rosácea.  

A expressão da molécula CD1a foi avaliada no intuito de observar o 

comportamento das células dendríticas epidérmicas (células de 

Langerhans). Observou-se que, nas lesões de rosácea, estas células 

mostraram-se diminuidas em número (menor fração de área CD1a+ na 

epiderme e epitélio de folículos pilosos) quando comparadas com as do 

grupo controle.  

Sabe-se que tanto a fotoexposição quanto microorganismos têm 

sido implicados como participantes da etiopatogenia da rosácea (Yamasaki e 

Gallo, 2009; Bae et al., 2009). Podemos relacionar a diminuição da 

população epidérmica de células de Langerhans observada nas lesões de 

rosácea deste estudo com a participação de um ou de ambos os fatores 

(radiação ultra-violeta e microorganismos). A exposição à radiação ultra-

violeta B levaria ao aumento de moléculas citoprotetoras chamadas “heat-

shock proteins” (HSP). Algumas destas HSP podem ligar-se a receptores 

“toll-like” 2 e 4 presentes nas células de Langerhans, culminando na 

apoptose destas células ou na sua migração para linfonodos regionais, o 

que ocasionaria a diminuição de sua densidade na epiderme que caracteriza 

a pele fotoexposta (Figura 20) (Kang et al., 2006).  
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Figura 20.Radiação UV aumenta produção de HSP (1, 2), que ligam-se ao 
TLR 2 e 4 nos queratinócitos e CL (3), que ativa Toll/IL-1 (4), 
levando à produção de IL-10 e TNF-α (5). HSP: “heat-shock 
protein”; KC: queratinócito; LC: células de Langerhans; TLR 2/4: 
toll-like receptor 2 e 4; IL-10: interleucina 10; TNF-α: fator de 
necrose tumoral alfa. Adaptado de Kang et al., 2006. 

 

 

Ressaltamos que provavelmente a diminuição das CL demonstrada 

no presente estudo não deva ser decorrente somente da foto-exposição, 

uma vez que o grupo controle é composto de pele normal de área 

igualmente foto-exposta.   

As células de Langerhans são células dendríticas imaturas 

residentes na epiderme. A presença de produtos constituintes de 

microorganismos, induzem sua ativação através da ligação com receptores 

“toll-like”. As células de Langerhans, assim ativadas migram para linfonodos 

regionais onde adquirem a habilidade de estimular linfócitos T. Desse modo, 

ocorre uma diminuição na população de células de Langerhans da epiderme  
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(Merad et al., 2008; Murphy, 2012). Provavelmente este mecanismo também 

contribua para a depleção de CL nas lesões de rosácea, decorrente da 

participação dos possíveis agentes microbianos envolvidos em sua 

patogenia (Kolibásová et al., 1996; Bamford et al., 1999; Rojo-García et al., 

2000; Diaz et al., 2003; Hernando-Harder, 2009; Zhao et al., 2010; Tüzün et 

al., 2010; Elston, 2010).  

 

Células dendríticas plasmocitóides participam da resposta tecidual 

da rosácea. 

O CD123 foi utilizado como marcador da presença de células 

dendríticas plasmocitóides, as quais foram encontradas em todos os 

espécimes de rosácea estudados, não tendo sido observadas nos controles 

de pele normal.  

A presença de células dendríticas plasmocitóides em doenças 

inflamatórias cutâneas foi descrita em diversos estudos (Farkas et al., 2001; 

Jahnsen et al., 2002; Wollenberg et al., 2002; Robak et al., 2004; McNiff e 

Kaplan, 2008; Vermi et al, 2009; Tomasini et al., 2010) porém, não havia 

sido previamente demonstrada  em lesões de rosácea.  

Embora as PDC tenham sido observadas nessas doenças 

inflamatórias da pele, há relatos da ausência de células plasmocitóides nas 

lesões cutâneas da erupção polimorfa à luz (Wackernage et al., 2007). 

Desse modo, podemos dizer que nem todas as doenças inflamatórias 

cutâneas envolvem mecanismos patogênicos associados a estas células e 
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consequentemente à imunidade inata, o que reforça a importância da 

detecção de células plasmocitóides nas lesões de rosácea aqui estudadas. 

As células dendríticas plasmocitóides e o interferon alfa por elas 

produzido são importantes iniciadores do processo patológico na psoríase 

(Nestle et al., 2005). Nessa doença, a produção de inteferon alfa pelas PDC 

deve-se à conversão do DNA em um “sinal de perigo” induzida por 

catelicidinas (LL-37) que se ligam ao DNA para formar indutores da 

produção de interferon alfa por essas células (Lande et al., 2007), como 

exposto na figura 21.   

 

Figura 21.Interrelação catelicidinas–células plasmocitóides na psoríase 
descrita por Lande et al. (2007). hCAP18: forma inativa da 
catelicidina; LL-37: 37-amino acid peptide (forma ativa da 
catelicidina); TLR 9: toll-like receptor 9; IFN-α: interferon alfa. 

 

A idéia de uma imunidade inata alterada na patogênese da rosácea, 

surgiu a partir da detecção de altos níveis de peptídeos antimicrobianos do 

tipo catelicidinas (na sua forma peptídica ativa LL-37, o “37-amino acid 
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peptide”) e calicreína 5 (enzima que cliva a catelicidina em suas formas 

ativas, incluíndo LL-37) nos sítios de lesão da doença (Yamasaki et al., 

2007). Relacionando estes dados com os achados de Lande et al. (2007) na 

psoríase, podemos postular que o aumento de catelicidinas encontrado nas 

lesões de rosácea possa desempenhar papel crucial na atividade das PDC 

que demonstramos, de modo inédito, nos sítios de lesão desta doença. Se 

uma quebra de tolerância ao DNA levando a produção de interferon alfa e 

culminando na ativação da imunidade adquirida, como o proposto para a 

psoríase (Lande et al., 2007) estiver presente na rosácea, será um aspecto 

interessante a ser investigado posteriormente. 

O papel de microorganismos como participantes da etiopatogenia da 

rosácea vêm sendo muito discutido, especialmente Demodex folliculorum e 

Helicobacter pylori, porém com resultados conflitantes. Esses 

microorganismos teriam o papel de coadjuvantes no desencadeamento da 

imunidade inata na rosácea através da ativação de receptores “toll-like” 

(Yamasaki e Gallo, 2009).  Microorganismos (virus, bactérias) são indutores 

da produção de interferon alfa por células plasmocitóides (Bene et al., 2003), 

assim como da diferenciação destas em células dendríticas CD11c(+) 

(Serbina et al., 2003).  Embasados nessas observações podemos  especular 

que esses microorganismos, relacionados à etiopatogenia da rosácea,  

poderiam ser responsáveis pela indução do afluxo das PDC nos sítios de 

lesão dessa doença. 

Embora os fatores desencadeadores do aporte de células 

dendríticas plasmocitóides às lesões de rosácea, e o mecanismo de atuação 
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destas células na patogênese da doença permaneçam apenas 

especulações, este estudo demonstrou, pela primeira vez, a presença 

dessas células nas lesões de rosácea, configurando um novo elemento da 

imunidade inata participando do processo patogênico. 

 

Ocorre maior expressão de receptores “toll-like” 2 e 4 nas lesões de 

rosácea quando comparadas com a pele controle. 

Demonstramos haver maior expressão de receptores  “toll-like” 2 e 4 

nas lesões de rosácea quando comparadas à pele controle. A maior 

expressão desses receptores  poderia intensificar os mecanismos acima 

descritos induzindo a diminuição das células de Langerhans nas lesões de 

rosácea. 

As nossas observações quanto à maior expressão de TLR 2 nas 

lesões de rosácea são concordantes com os de Yamasaki et al. (2011). 

Esses autores relacionaram o aumento da expressão de TLR 2  com a maior 

produção de calicreína 5. Esta enzima é a responsável por clivar as 

catelicidinas em seus peptídeos ativos, incluíndo o LL-37, cuja produção, 

segundo esses autores, está aumentado na rosácea.  Desse modo, como o 

proposto na psoríase (Lande et al., 2007), a maior expressão de TLR 2 nas 

lesões de rosácea justificariam o afluxo de PDC por nós demonstrado nos 

sítios de lesão. 

Sabe-se que o TLR 2 reconhece vários componentes da parede 

celular de bactérias como peptidoglicanos de bactérias gram-positivas, 

lipoproteínas do Mycobacterium tuberculosis, ácidos lipotecóicos e certos 
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componentes da parede de fungos (Manicassamy e Puledran, 2009). 

Antígenos de Bacillus oleronius isolados de Demodex folliculorum presentes 

nas lesões de rosácea, são capazes de estimular a proliferação de células 

mononucleares do sangue periférico dos pacientes (Lacey et al., 2007). 

Essas proteínas antigênicas compreendem uma lipoproteína e “heat-shock 

proteins”, ambas conhecidamente estimuladoras de TLR 2 (Yamasaki e 

Gallo, 2009). Essas observações favorecem a hipótese da participação de 

microorganismos na etiopatogenia da rosácea, através da atuação de TLR 2 

e, portanto, podem justificar o aumento da expressão desse elemento da 

imunidade inata nos sítios de lesão da rosácea.  

A radiação ultra-violeta, outro fator desencador ou de piora das 

lesões de rosácea foi associado ao aumento da expressão de “heat-shock 

proteins” pelos querátinócitos que, ligando-se a TLR 2 e 4, conduzem à 

ativação do complexo “Toll/IL-1” com consequente produção de interleucina 

10 (IL-10) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) (Kang et al., 2006). 

Yamasaki et al. (2011) também observaram um aumento de TNF-α na pele 

de pacientes de rosácea quando comparado aos controles de pele normal.  

Desse modo, além de fatores relacionados a possíveis agentes infecciosos, 

a exposição crônica à radiação ultra-violeta também envolve a participação 

de TLR 2 e 4 na patogenia da rosácea.  

Portanto, ambos os fatores elicitados (microorganismos e radiação 

ultra-violeta) podem ser considerados para explicar a maior expressão de 

TLR 2 encontrada no nosso estudo. 
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O TLR 4 foi também estudado na rosácea por Yamasaki et al. (2011) 

num protocolo onde foram avaliadas apenas 11 biopsias de pele da região 

naso-malar de pacientes com rosácea e 8 biopsias de localização 

semelhante de controles de pele normal. Foi neste mesmo estudo que os 

autores observaram o aumento de TLR 2 e TNF-α descritos anteriormente. 

No entanto, esses autores, não encontraram expressão aumentada de TLR 

4 na pele de rosácea. Este achado contrasta com a expressão aumentada 

de TLR 4 encontrada no nosso estudo que compreendeu 28 espécimes de 

pele de rosácea.  

Vários fatores podem ter influenciado nesses resultados conflitantes, 

entre os quais destacamos o número de pacientes estudados, a técnica 

utilizada em cada estudo, o local ou o tipo de lesão biopsiada, bem como o 

fator desencadeante do aumento da expressão de TLR 4 na rosácea que, 

mesmo desconhecido, poderia estar presente somente nos pacientes do 

nosso estudo, uma vez que os doentes dos dois estudos são provenientes 

de áreas geográficas diferentes estando expostos a noxas diversas. 

O TLR 4 reconhece lipopolissacárides de bactérias (Manicassamy e 

Puledran, 2009). Dentre os fatores propostos na etiopatogenia da rosácea, 

alguns estudos apontaram para a participação do Helicobacter pylori, 

embora com resultados conflitantes (Yamasaki e Gallo, 2009). Helicobacter 

pylori é uma bactéria gram negativa, que apresenta lipopolissacárides na 

composição de seu envoltório (Moran et al., 1992). Pacientes com rosácea 

apresentam soropositividade e títulos de anticorpos anti-Helicobacter pylori 

maiores do que os esperados, inclusive quando comparados com a 
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população geral (Szlachcic, 2002). Foram demonstradas alterações 

endoscópicas gastrintestinais, bem como confirmação de infecção por 

Helicobacter pylori através de teste respiratório e biopsia gástrica na rosácea 

(Diaz et al., 2003). Além disso, alguns trabalhos relatam melhora das lesões 

cutâneas da rosácea com a erradicação do Helicobacter pylori. Por outro 

lado, o envolvimento do Helicobacter pylori na rosácea não pode ser 

confirmado por outros autores (Kolibásová et al.,1996; Jones et al., 1998; 

Utaş et al., 1999; Bamford et al., 1999).  

Acredita-se que o Helicobacter pylori possa ter participação na 

patogênese da rosácea, muito embora o modo como a bactéria poderia 

influenciar no quadro clínico cutâneo permanece em especulação. Sabe-se 

que o lipopolissacáride do Helicobacter pylori é capaz de ativar o TLR 4  em 

células da mucosa gástrica (Kawahara et al., 2001). Portanto, a participação 

do Helicobacter pylori na etiopatogenia da rosácea consistiria numa 

explicação coerente para o aumento da expressão de TLR 4 encontrado no 

nosso estudo que envolveu as lesões de pele de rosácea.  

A maior expressão de TLR 4 por nós observada nas lesões de 

rosácea, em contraste com o relatado no estudo de  Yamasaki et al. (2011) 

realizado em San Diego (EUA), poderia ser explicada pela maior  

prevalência de Helicobacter pylori nos países em desenvolvimento como o 

Brasil  (Muller et al., 2007). 

Além do fator microorganismo,  a participação da radiação ultra-

violeta também ativa a expressão de TLR 4, o que representa mais uma vez, 
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um fator desencadeante de rosácea, relacionado com os achados de nosso 

estudo. 

 

A expressão da forma induzida da óxido nítrico sintase está 

aumentada nas lesões de rosácea. 

A iNOS exerce atividade antimicrobiana através da produção de 

óxido nítrico (NO) (Bogdan, 2000). Foi demonstrado que os queratinócitos 

são capazes de produzir produtos antimicrobianos como o NO (Bruch-

Gerharz et al.,1998). 

A iNOS representa molécula-alvo da ativação de TLR 4 pelo 

lipopolissacáride do Helicobacter pylori (Chan e Riches., 2001). O 

envolvimento de TLR 2 e 4, assim como de iNOS foi demonstrado em 

modelo experimental de infecção gastrintestinal por Helicobacter pylori. As 

células de mucosa gástrica normal são estimuladas pelo lipopolissacaríde do 

Helicobacter pylori através da ativação inicial do TLR 4, que induz a 

expressão de TLR 2 e juntos, esses receptores “toll-like” amplificam a 

transcrição de iNOS (Uno et al., 2007). Esse mecanismo  representa 

interessante hipótese para justificar e correlacionar o aumento da expressão 

de TLR 2, 4 e  iNOS observado nas lesões de rosácea em nosso estudo.  

Outro fator que poderia explicar a expressão aumentada de iNOS, 

por nós observada,  seria o aumento de TNF-α  que foi demonstrado na 

rosácea (Yamasaki et al., 2011). Essa citocina pró-inflamatória tem sido 

amplamente relacionada à produção de iNOS (Lowes et al., 2005; Nandi et 

al, 2010) 
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A radiação ultra-violeta, pelos mecanismos já expostos de ativação 

do TLR 2 e TLR 4, culmina na maior produção de IL-10 e TNF-α. Desse 

modo, a radiação ultra-violeta como fator predisponente da rosácea 

(Yamasaki e Gallo, 2009; Bae et al., 2009)  levaria à produção maior 

produção de iNOS nos sítios de lesão.  

 

Face aos resultados obtidos em nosso estudo e aos dados de 

literatura acima expostos, propõe-se a seguinte hipótese para a participação 

da imunidade inata na rosácea: 

Inicialmente, é necessário que haja exposição a um fator 

desencadeante. Os dois fatores desencadeantes mais consistentes 

propostos pela literatura são a presença de microorganismos e a exposição 

à radiação ultra-violeta. A partir deste gatilho iniciam-se os eventos da 

imunidade inata na patogenia da rosácea apresentados sequencialmente, do 

mais precoce para o mais tardio (Figura 22): 
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Figura 22. Sequência de eventos postulados para o envolvimento da 
imunidade inata na patogênese da rosácea. PRR: “patern 
recognition receptors”; RUV: radiação ultra-violeta; LL-37: “37-
amino acid peptide”; LPS: lipopolissacáride; Ag: antígeno; HPS: 
heat-shock proteins; MO: microorganismo; TLR 4: receptores 
“toll-like” 4; TLR 2: receptor “toll-like” 2; KLK 5: calicreína 5; 
Toll/IL-1: complexo toll-like receptor/interleucina 1; IL-10: 
interleucina 10; TNF-α: fator de necrose tumoral alfa; iNOS: 
forma induzida da enzima óxido nítrico sintase; NO: óxido nítrico; 
Lectin: receptor Mannan-binding lectin; Mn,Sc: receptores 
manose e “scavenger” dos macrófagos; TLR 9: receptores “toll-
like” 9; IFN-α: interferon alfa; CL: célula de Largerhans; PDC: 
célula dendrítica plasmocitóide; mDC: célula dendrítica mielóide; 
PMN: polimorfonucleares neutrófilos. 
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• 1ª linha: Barreiras Epiteliais: 

Produção de substâncias químicas na superfície celular e fluidos com 

capacidade de lise de microorganismos, dentre estas as catelicidinas, 

um subtipo de peptídeo antimicrobiano, cuja fração ativa (LL-37) está 

aumentada na rosácea (Yamasaki e Gallo, 2009). 

 

• 2ª linha: Reconhecimento (“patern recognition receptors”), Fagocitose 

(Complemento), Indução da produção de citocinas inflamatórias: 

Produtos de microorganismos (LPS, HSP, Ag) ou resultantes de 

exposição à radiação ultra-violeta (HSP), interagem com PRRs: 

- Secretados (“lectin”) e Endocíticos (“mannose/scavenger”) nos 

macrófagos residentes levando à fagocitose diretamente ou via 

complemento. 

- Sinalizadores TLR 2 e 4 (cuja  expressão aumentada na 

rosácea, de acordo com nosso estudo) nos queratinócitos, 

células de Langerhans e macrófagos residentes da pele levando 

à indução da produção de citocinas inflamatórias, especialmente 

IL-10 e TNF-α. Este último induz à produção de iNOS 

(aumentada na rosácea de acordo com nossos resultados), que 

representa vetor crucial na produção de NO, responsável pela 

efetiva destruição dos microorganismos na fagocitose. Nas 

células de Langerhans (diminuídas em número nas lesões de 

rosácea no nosso estudo) a interação com TLR também 

estimula a migração da epiderme para os linfonodos regionais.  
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• 3ª linha: Inflamação 

As citocinas produzidas nos sítios de lesão por meio da atuação dos 

TLR (durante os eventos da 2ª linha) levam às alterações típicas da 

inflamação, incluíndo a quimiotaxia de células para o local, como: 

- polimorfonucleares neutrófilos e mais macrófagos, que seriam 

responsáveis pela fagocitose tardia e mais potente. Neste 

processo também participaria a iNOS (cuja expressão está 

aumentada na rosácea, de acordo com nossos resultados). 

- células dendríticas, entre elas as células plasmocitóides 

(demonstradas nas lesões de rosácea deste estudo) cujo papel 

na patogênese da rosácea ainda não está elucidado, 

postulando-se que a partir de desencadeantes (DNA “self” ou 

microorganismos) seriam responsáveis pela produção de 

interferon alfa (que contribui com as outras citocinas no 

processo de inflamação), e/ou induziriam células dendríticas 

mielóides a iniciar a imunidade adquirida. 

 

Imunidade Adquirida: 

Até o momento não se tem estudos que avaliaram a participação 

deste braço da imunidade na rosácea. A atuação da imunidade adquirida 

tem início quando o processo nosológico não é eficazmente debelado pela 

imunidade inata (Murphy, 2012). 

As células de Langerhans que migram da epiderme para os 

linfonodos regionais durante os eventos da imunidade inata e as células 
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dendríticas mielóides possivelmente ativadas pelas células plasmocitóides, 

como anteriormente discutido (Merad et al., 2008; Murphy, 2012; Bene et al., 

2003; Serbina et al., 2003), representariam pontes para a ativação da 

imunidade adquirida. 

Resta saber se, na rosácea, a imunidade inata é capaz de debelar o 

processo, ou se a imunidade adquirida também é acionada fazendo parte da 

sua etiopatogenia, o que permanece ainda desconhecido. 

O estudo dos elementos envolvidos na imunidade adquirida 

representa uma abordagem futura para verificar se haveria diferenças nesse 

braço da imunidade que poderiam justificar as diferenças de expressão 

clínica e de resposta tecidual na rosácea.   

 

A partir dos dados apresentados, foi possível constatar neste estudo 

a participação da imunidade inata precoce e tardia na etiopatogenia da 

rosácea, o que pode significar um avanço do ponto de vista científico, uma 

vez que, doravante, os fatores etiopatogênicos associados à rosácea, antes 

citados separadamente, poderão vir a ser agrupados em uma sequência 

lógica e inter-relacionada de acontecimentos. Esses novos conhecimentos 

podem representar alicerce para investimento em pesquisas de novas 

modalidades terapêuticas para a rosácea e, desse modo, contribuir para a 

melhor qualidade de vida dos pacientes. 
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Confirmou-se a participação da imunidade inata na fisiopatologia da 

rosácea, demonstrando-se que: 

 

1. As células de Langerhans (CL) estão diminuídas em biopsias de pele 

de pacientes com diagnóstico de rosácea. 

 

2. As células dendríticas plasmocitóides (PDC) foram pela primeira vez 

demonstradas em biopsias de pele de pacientes com diagnóstico de 

rosácea. 

 

3. A expressão dos receptores Toll-like 2 e 4  encontra-se aumentada 

em biopsias de pele de pacientes com diagnóstico de rosácea. 

 

4. A expressão da forma induzida da enzima óxido nítrico sintase 

(isoforma iNOS), encontra-se aumentada em biopsias de pele de 

pacientes com diagnóstico de rosácea. 
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Anexo 1 

Tabela 5. Dados demográficos, resultados de exames complementares e 
subtipos clínicos e histopatológicos dos doentes de rosácea.  

 
 

Caso Sexo Idade Etnia FAN IFD Subtipo 
Clínico 

Resposta 
Tecidual 

1 M 38 Branca (-) (-) NPP RNG 
2 F 54 Branca (-) (-) NPP RNG 
3 M 53 Negra NR NR PP RG 
4 F 48 Parda NR NR IA RNG 
5 F 38 Negra (-) (-) PP RNG 
6 F 25 Branca NR (-) PP RG 
7 F 48 Branca NR (-) NPP RNG 
8 F 52 Parda NR NR PP RNG 
9 F 44 Parda NR NR IA RNG 

10 F 36 Parda (-) (-) PP RG 
11 F 40 Parda (-) (-) PP RNG 
12 M 76 Parda NR NR PP RNG 
13 F 24 Branca (-) (-) PP RG 
14 M 38 Parda (-) (-) NPP RNG 
15 M 69 Branca NR NR NPP RG 
16 F 40 Branca (-) (-) PP RG 
17 F 65 Negra (-) (-) NPP RG 
18 F 35 Parda NR NR PP RG 
19 F 58 Negra NR NR PP RNG 
20 F 35 Negra NR NR PP RNG 
21 F 47 Parda (-) (-) PP RNG 
22 F 45 Branca NR NR NPP RG 
23 M 47 Parda NR (-) PP RNG 
24 F 40 Negra (-) (-) PP RG 
25 F 40 Parda NR NR PP RNG 
26 M 33 Parda NR NR PP RNG 
27 F 48 Parda NR NR PP RNG 
28 F 52 Parda (-) NR PP RNG 

M: Masculino; F: Feminino; FAN: Fator Anti-Nuclear; IFD: Imunofluorescência Direta; NR: Não 
realizado; (-): Negativo; PP: Pápulo-pustular; NPP: Não Pápulo-pustular; RG: Rosácea 
Granulomatosa; RNG: Rosácea Não Granulomatosa. 

 

 

 

 



  Anexos 

 

 

105 

Anexo 2 

Tabela 6. Achados histopatológicos de 28 espécimes de rosácea 
.  
 
 

Caso VD ES HGS AC IIPV IIPF LMN PMN EG 

1 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) (+) 0 
2 (+) (+) 0 0 (+) (+) (+) 0 0 

3 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) 

4 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) (+) 0 

5 (+) 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 0 

6 0 0 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) 

7 (+) 0 (+) 0 (+) (+) (+) 0 0 

8 0 0 0 0 (+) (+) (+) 0 0 

9 0 0 0 0 (+) (+) (+) 0 0 

10 0 0 0 0 (+) (+) (+) 0 (+) 

11 (+) 0 0 0 (+) 0 (+) 0 0 

12 (+) 0 (+) 0 (+) (+) (+) (+) 0 

13 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) 0 (+) 

14 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) 0 0 

15 (+) (+) 0 0 (+) (+) (+) 0 (+) 

16 (+) (+) 0 0 (+) (+) (+) 0 (+) 

17 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) 0 (+) 

18 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) 

19 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) 0 0 

20 (+) 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 

21 (+) (+) 0 0 (+) (+) (+) 0 0 

22 (+) 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

23 (+) 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 

24 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) 

25 0 0 0 0 (+) (+) (+) (+) 0 

26 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) 0 0 

27 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) 0 0 

28 (+) 0 0 0 (+) (+) (+) 0 0 

VD: vasos dilatados; ES: Elastose Solar; HGS: Hiperplasia de Glândula Sebácea; AC: 
Ácaro; IIPV: Infiltrado Inflamatório Perivascular; IIPF: Infiltrado Inflamatório Perifolicular; 
LMN: Linfomononucleares no infiltrado; PMN: Polimorfonucleares no infiltrado; EG: 
Esboços Granulomatosos; (+): Presença; 0: Ausência 
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Anexo 3 

Tabela 7. Dados estatísticos da análise imunoistoquímica realizada nos 
diferentes subtipos clínicos e histopatológicos do grupo 
rosácea e do grupo controle 

 
 

  

Comparação 
entre os 
subtipos 
clínicos 

Comparação 
entre casos e 

controles 

Comparação entre os 
subtipos 

histopatológicos e 
controles 

Comparação 
entre os 
subtipos 

histopatológi-
cos 

  
Teste  

Mann-Whitney 
Teste  

Mann-Whitney 
Teste  

Kruskal-Wallis 
Teste  

Mann-Whitney 

  PP NPP ROS CONT RG RNG CONT RG RNG 

Nº casos 18 6 26 15 9 17 15 9 17 

Minímo 0,16 0,39 0,16 0,69 0,72 0,16 0,69 0,72 0,16 

Mediana 1,785 0,93 1,705 5,36 2,03 1,34 5,36 2,03 1,34 

Máximo 7,01 6,62 7,01 10,43 7,01 6,62 10,43 7,01 6,62 

CD1a 

Valor P 0,2714 0,001* 0,0013* 0,0524 

Nº casos 17 5 NR NR NR NR NR 8 16 
Minímo 0,16 0,39 NR NR NR NR NR 0,1 0,05 

Mediana 1,785 0,93 NR NR NR NR NR 0,25 0,14 

Máximo 7,01 6,62 NR NR NR NR NR 0,66 0,67 

CD123 

Valor P 0,0078* NR NR 0,0617 

Nº casos 19 7 28 15 10 18 15 10 18 
Minímo 0,16 0,39 0,4 0,2 0,4 1,7 0,2 0,4 1,7 

Mediana 1,785 0,93 4,5 1 5,6 4,25 1 5,6 4,25 

Máximo 7,01 6,62 10,6 5,7 10,6 10,1 5,7 10,6 10,1 

TLR2 

Valor P 0,236 0,0003* 0,0012* 0,5813 

Nº casos 19 7 28 15 10 18 15 NR NR 
Minímo 0,16 0,39 1 0,1 1,7 1 0,1 NR NR 

Mediana 1,785 0,93 14,45 0,3 17,3 10,7 0,3 NR NR 

Máximo 7,01 6,62 34,4 11,4 34,4 29,3 11,4 NR NR 

TLR4 

Valor P 0,1485 <0,0001* <0,0001* NR 

Nº casos 19 7 28 15 10 18 15 NR NR 

Minímo 0,16 0,39 0,02 0,14 0,02 0,1 0,14 NR NR 

Mediana 1,785 0,93 2,75 0,72 4,45 2,25 0,72 NR NR 

Máximo 7,01 6,62 15,5 2,84 15,5 11,8 2,84 NR NR 

iNOS 

Valor P 0,1186 0,0007* 0,0014* NR 

(*) p < 0,05 
PP: Pápulo-pustular; NPP: Não Pápulo-pustular; ROS: Rosácea; CONT: Controle; RG: Rosácea 
Granulomatosa; RNG: Rosácea Não Granulomatosa.Epitelióide; NR: Não realizado;  
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Anexo 4 

Etapas da quantificação de fração de área imunomarcada com CD1a+ 
com o “software” de imagens (Image-Pro Plus 4.5.0.29): campo 
microscópico a ser contado;  seleção da área a ser incluída na contagem; 
contagem automática de pixels imunomarcados (em marrom); contagem da 
área total incluída. 
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Anexo 5 

Etapas da quantificação de células CD123+ com o “software” de 
imagens (Image-Pro Plus 4.5.0.29): campo microscópico a ser contado; 
contagem manual das células marcadas. 
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Anexo 6 

Etapas da quantificação de fração de área imunomarcada com iNOS 
através do “software” de imagens (Image-Pro Plus 4.5.0.29): campo 
microscópico a ser contado;  seleção da área a ser incluída na contagem; 
contagem automática de pixels imunomarcados (em vermelho); contagem da 
área total incluída. O procedimento para a contagem da fração de área do 
TLR2 e 4 foi semelhante a este. 
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Anexo 7 
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