
Doutor, ...
quais doenças se parecem com a rosácea?
como posso diferenciar a acne da rosácea? 
e como diferencio a erupção acneiforme do quadro de rosácea? 
existe cura para a rosácea?
como é feito o controle da rosácea e quais são os  
tratamentos disponíveis?
quais são os remédios locais, ou seja, para uso tópico?
é verdade que alguns remédios para vermes
também tratam a rosácea? 
os ácidos também são usados no tratamento da rosácea?
a rosácea pode ser tratada com antibiótico?
a rosácea pode ser tratada com 
remédio em comprimido para acne?
existe tratamento a laser para a rosácea?
quais lasers podem ser usados nos casos de rosácea?
tenho rosácea e pele sensível. Posso fazer tratamento 
para rejuvenescimento?
os lasers ablativos fracionados podem 
tratar a pele de quem tem rosácea?
tenho rosácea. Como devo limpar, esfoliar e tonificar minha pele?
produtos com baixa ação detergente são 
bons para a pele com rosácea?
tenho rosácea. Posso usar hidratantes?
há algum produto que possa ajudar as peles com rosácea e sensíveis?
tenho rosácea. Posso usar maquiagem e filtros solares?
há outras maneiras de proteger a pele com rosácea?
pessoas com rosácea devem tratar da pele a vida toda?
há algo novo para rosácea?
como posso saber quais tratamentos são adequados 
para o meu tipo de rosácea?
que médico devo procurar para me ajudar na 
escolha do melhor tratamento para a rosácea?
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Doutor, ...
o que é rosácea? 

como é o quadro típico da rosácea?
como ”funciona” a minha pele?

o que é epiderme?
o que é derme e hipoderme?

quais problemas aparecem na pessoa com rosácea?
o que é o flushing?

a rosácea só aparece na pele do rosto?
quais fatores pioram a rosácea?

quais tipos de rosácea são mais comuns? 
o que é a rosácea eritematotelangiectásica?

quais estímulos desencadeiam as crises da 
rosácea eritematotelangectásica?

como é a vermelhidão/flushing na rosácea?
o que é a rosácea papulopustulosa?

o que é rosácea fimatosa?
onde pode ocorrer o fima?

é possível tratar o fima com cremes ou loções?
o que é rosácea ocular?

pacientes com rosácea ocular podem ter irritação intensa?
se eu tiver rosácea ocular, 

devo ir ao dermatologista ou ao oftalmologista?
a rosácea ocular pode levar à cegueira?

além da rosácea ocular, existe outra forma grave de rosácea?
a rosácea fulminante é uma caso grave?

a rosácea granulomatosa é grave?
o que é rosácea esteroidal?

existe alguma doença parecida com a rosácea?
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