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RESUMO 

Introdução: A obesidade é um dos maiores problemas de saúde na atualidade. O 
Brasil é um dos países com maior prevalência de sobrepeso e obesidade. Apesar 
disso, as alterações cutâneas nos pacientes obesos foram pouco estudadas.  
Objetivo: Estudar e especificar as manifestações dermatológicas dos pacientes 
obesos em relação a um grupo controle.  
Métodos: Foram avaliados 76 pacientes obesos (IMC ≥ 30 kg ⁄m2) e 73 com peso 
normal (IMC 18.5–24.9 kg ⁄m2), provenientes do Ambulatório de Dermatologia do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). A avaliação dos pacientes incluiu 
anamnese e exame dermatológico completos, bem como análise laboratorial 
complementar.  
Resultados: As dermatoses que tiveram relação estatisticamente significativa com a 
obesidade foram estrias (p <0. 001), hiperceratose plantar (p <0. 001), acrocórdons 
(p = 0. 007), intertrigo (p <0. 001), pseudoacantose nigricante (p <0. 001), ceratose 
pilar (p = 0.006), linfedema (p = 0.002) e piodermites (p = 0.05). Estrias, 
pseudoacantose nigricante e piodermites também demonstraram correlação com o 
aumento do grau de obesidade.  
Conclusões: A obesidade ocasiona diversas alterações na pele e está associado a 
um grande número de doenças dermatológicas. Os cuidados com a pele dos 
pacientes obesos merecem atenção especial, não apenas devido à alta prevalência 
dessas dermatoses, mas principalmente pelo fato de serem doenças passíveis de 
medidas preventivas, manejo clínico e cirúrgico. 
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1 INTRODUÇÃO 

A obesidade, que é definida como índice de massa corporal (IMC) maior ou 

igual a 30 kg/m2, tem sido reconhecida, em todo mundo, como um problema de 

saúde pública, provavelmente o maior desafio em termos de saúde no século 21. 

Nos Estados Unidos, a maioria da população tem sobrepeso (IMC 25.0–29.9 kg/m2), 

um terço é obesa e cerca de 5% tem obesidade mórbida (IMC > 40 kg/m2), sendo 

que o aumento da incidência é observado em todas as faixas etárias, sexos ou 

raças.1 No Brasil, segundo dados do Vigitel (Vigilância de Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico), realizado pelo Ministério da Saúde em 2010, a prevalência de 

obesidade é de 15%, sendo 15,5% nas mulheres e 14,4% nos homens. Já a 

prevalência de sobrepeso é de 48,1%, correspondendo a 52,1% dos homens e 

44,3% das mulheres. Desde que o Vigitel foi iniciado, em 2006, observa-se um 

aumento progressivo de sobrepeso e obesidade no Brasil.2 

Os gastos atribuídos à obesidade nos Estados Unidos chegam a 147 bilhões 

de dólares por ano.3 Além disso, é necessário considerar que o excesso de peso 

leva a um aumento de risco para outras comorbidades, como síndrome metabólica, 

doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, neoplasias, 

transtornos psiquiátricos, entre outros.4 

São conhecidas várias causas da obesidade e, muitas vezes, existe uma 

combinação de diferentes fatores etiológicos, principalmente os genéticos e os 

ambientais. A dieta, o nível socioeconômico e o sedentarismo são aspectos 

importantes. Doenças endócrinas primárias, como a Síndrome de Cushing, são 

raras, entretanto, diabetes, hiperinsulinemia e hiperandrogenismo são 

consequências frequentes.5 

Acredita-se que a obesidade também esteja associada a um grande número 

de dermatoses. Entretanto, há poucos estudos a respeito das alterações cutâneas 

nessa população.6,7 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Fisiopatogenia das alterações cutâneas na obesidade 

Na obesidade, há uma alteração na barreira cutânea, porém os estudos são 

divergentes, uma vez que há evidências de que ocorra tanto aumento da perda de 

fluidos transepidérmica,6 quanto redução na permeabilidade à água.7 

Outro aspecto que parece estar relacionado ao excesso de peso corporal é o 

aumento da função das glândulas sebáceas, já que se observa correlação entre 

acne, hiperandrogenismo, dieta e aumento de peso. Acredita-se também que haja 

envolvimento de glândulas apócrinas e sudoríparas. Em relação aos vasos linfáticos, 

ocorre um retardo no fluxo, levando ao extravasamento para o tecido subcutâneo, 

gerando linfedema.7,10, 11 

Há, ainda, alterações no colágeno e dificuldade na cicatrização de 

feridas.7,12 Esse aspecto pode ser observado em cirurgias, uma vez que a obesidade 

acarreta um aumento do risco de complicações relacionadas ao processo de 

cicatrização no pós operatório.13 

A obesidade também parece ser uma das causas primárias de disfunção 

microvascular e macrovascular. Além disso, é reconhecida a associação com 

doenças infecciosas e alteração do estado imune do indivíduo.7 

2.2 Manifestações dermatológicas da obesidade 

Em um trabalho realizado na Cidade do México, a hiperceratose plantar foi a 

dermatose mais frequente. Os autores avaliaram 156 pacientes obesos, sendo que 

destes, 126 eram do sexo feminino e 30 eram homens. As alterações que tiveram 

relação estatisticamente significativa com a obesidade, além da hiperceratose 

plantar, foram pseudoacantose nigricante, acrocórdons, ceratose pilar e estrias.14 

Um estudo realizado na Itália, em 2010, comparou 60 obesos com 20 

indivíduos com peso normal. Os obesos apresentaram um número maior de 

dermatoses em relação ao grupo controle. Além disso, houve maior prevalência das 

alterações com o aumento do IMC. A conclusão do estudo foi que acrocórdons, 

estrias e hiperceratose plantar podem ser consideradas estigmas da obesidade.9 
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Recentemente, foram publicados dados referentes à população com 

excesso de peso do Kuwait, com um total de 437 pacientes com sobrepeso ou 

obesidade (200 homens e 237 mulheres) de 18 a 74 anos. As dermatoses mais 

comuns foram hiperceratose plantar, pseudoacantose nigricante, acrocórdons, 

estrias, intertrigo e acne.15 Já um estudo retrospectivo, realizado na Arábia Saudita, 

publicado em 2011, evidenciou que pseudoacantose nigricante e estrias 

apresentavam correlação com obesidade, independente do sexo. A diferença em 

relação aos acrocórdons, entre indivíduos obesos e controles de peso normal, só foi 

significativa nos homens.16 

2.3 Descrição das Dermatoses Relacionadas à Obesidade 

2.3.1 Acrocórdons 

Os acrocórdons são pápulas filiformes, pedunculadas, cor da pele ou 

castanho escuras, localizadas principalmente na região cervical e axilas. Estão 

frequentemente associados à pseudoacantose nigricante e são também 

relacionados com a resistência à insulina.17,18 Um estudo transversal com pacientes 

dermatológicos adultos atendidos em um hospital universitário do Brasil avaliou 98 

casos e 103 controles, que não diferiram entre si quanto à idade ou ao gênero. Os 

acrocórdons se associaram diretamente aos valores de hipertrigliceridemia, índice 

de massa corpórea e HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment - Insulin 

Resistance) que leva em consideração os níveis glicêmicos e insulinêmicos de 

jejum.17 Além disso, também podem ser considerados uma manifestação de doença 

arterial coronariana.19 

2.3.2 Ceratose pilar 

A ceratose pilar apresenta-se como pápulas ceratóticas, foliculares, 

localizadas principalmente na face extensora dos braços e coxas. Além de ser 

considerada uma manifestação de atopia,20 está presente em pacientes com 

sobrepeso e/ou obesidade. Em um estudo realizado em pacientes diabéticos, houve 
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correlação entre a dermatose e o aumento do IMC.21 Também foi encontrada relação 

estatisticamente significativa entre esta condição e um IMC >25 em adolescentes.22 

2.3.3 Estrias 

As estrias são faixas de enrugamento e atrofia que, devido ao aumento da 

tensão, sofrem um estiramento da pele com ruptura das fibras elásticas em locais 

como mamas, quadris e abdômen. Surgem como lesões eritemato-purpúricas, que 

evoluem para alterações brancas e atróficas. Fatores mecânicos associados ao 

aumento de peso, hormonais e genéticos contribuem para o seu aparecimento. 

Podem ser consideradas cicatrizes resultantes da lesão dérmica dos tecidos 

conjuntivos, nas quais o colágeno cede em resposta a forças estressoras locais. 

Obesidade, gestação, Síndrome de Cushing e uso de corticosteróides tópicos ou 

sistêmicos estão associadas ao seu surgimento.23-28 

2.3.4 Hiperandrogenismo 

Hirsutismo, acne e alopécia androgenética são as manifestações cutâneas 

mais comuns do hiperandrogenismo. Além disso, hidrosadenite supurativa, 

pseudoacantose nigricante e ceratose pilar podem estar associadas. Os efeitos da 

hiperandrogenemia incluem aumento da gordura visceral em mulheres, deposição 

central de gordura e aumento da lipogênese.29,30 A obesidade agrava os sintomas de 

hiperandrogenismo, como acne e hirsutismo. Nesse sentido, pode ocorrer resolução 

da maioria dos sintomas após a perda de peso com a cirurgia bariátrica.31,32 

Entre as causas de hirsutismo, a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é 

a mais comum, afetando de 6-7% da população.33,34 A obesidade ocorre em 30-70% 

dessas pacientes,29,35 e a perda de peso é uma das principais recomendações para 

o tratamento não só das manifestações cutâneas da SOP, como hirsutismo, como 

também da irregularidade menstrual e da infertilidade.29  
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2.3.5 Hidradenite supurativa 

A hidrosadenite supurativa é uma doença inflamatória crônica, recorrente, 

associada à oclusão folicular da unidade pilosebácea com formação de abscessos, 

fístulas e cicatrizes, podendo atingir regiões como as axilares, glúteas, virilhas, 

genitais e mamárias. A prevalência é de 1% em diversos estudos, sendo o 

envolvimento axilar e inguinal mais comum no sexo feminino, e o perianal e nas 

nádegas mais prevalente no sexo masculino.36 As infecções bacterianas com 

estafilococos, Escherichia coli e estreptococos são consideradas eventos 

secundários. O tabagismo e a obesidade não apenas são considerados fatores de 

risco, como também estão associados com quadros mais graves da doença. Há uma 

grande morbidade relacionada à hidrosadenite supurativa, pois além de dor e saída 

de secreção de aspecto purulento, há formação de cicatrizes e um impacto profundo 

na qualidade de vida dos pacientes.37,38  

2.3.6 Hiperceratose plantar 

Esta dermatose é caracterizada pelo aumento da camada córnea nas 

regiões plantares, resultado direto da pressão aumentada causada pelo excesso de 

peso. Essa alteração pode ser considerada uma resposta fisiológica ao trauma 

mecânico exacerbado pelo peso elevado dos pacientes obesos. A hiperceratose na 

região posterior da planta dos pés é considerada, por alguns autores, como o 

achado mais comum em pacientes com obesidade grave (grau III).9,14,15,16 

2.3.7 Infecções bacterianas e fúngicas superficiais 

As infecções cutâneas que ocorrem na obesidade e no sobrepeso incluem 

candidíase, dermatofitoses, foliculite, furunculose, eritrasma, celulite e erisipela. Há 

inclusive uma correlação linear entre a gravidade da obesidade e a prevalência de 

infecções fúngicas e bacterianas,7 sendo as mais comuns tinha dos pés (18%), 

intertrigo (14.7%) e foliculite bacteriana (13.1%).16 Também existem relatos da 

associação com fasceíte necrotizante.  
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A maior quantidade e maior profundidade das áreas de atrito cutâneo nos 

obesos contribuem para o desenvolvimento das infecções, devido à maior umidade e 

fricção presentes nas dobras. O acometimento dos sulcos inframamários, do 

“pannus” abdominal, das regiões genitocrurais, axilares e infraglúteas é frequente. 

Nessas áreas, o agente mais comum é a candida sp, embora possa haver infecções 

bacterianas secundárias. As queixas geralmente são de prurido, irritação e 

queimação na área acometida.39 

2.3.8 Insuficiência venosa crônica 

A obesidade é reconhecidamente um fator de risco para a insuficiência 

venosa crônica, tanto em homens, quanto em mulheres.40,41 O aumento da pressão 

intra-abdominal causa maior resistência ao retorno venoso, levando à incompetência 

valvular, dilatação venosa e varicosidades. A apresentação clínica varia desde 

lesões assintomáticas até a associação com outras dermatites, como eczema e 

dermatite ocre, e podem ocasionar edema e dor. 

As principais e mais frequentes complicações são as úlceras de estase e a 

dermatolipoesclerose (paniculite fibrosante). Na paniculite fibrosante ocorre a 

formação de placas acastanhadas com endurecimento da derme e tecidos 

subcutâneos, sendo a topografia mais comum os membros inferiores, mas podendo 

ocorrer, em pacientes obesos, no abdômen.42 

2.3.9 Linfedema 

O retardo no fluxo dos vasos linfáticos pode levar a um extravasamento para 

o tecido subcutâneo, gerando linfedema. Nos obesos, o linfedema apresenta-se 

inicialmente como um edema leve que pode aumentar e se estender na direção 

proximal. Com o tempo, o acúmulo de líquido, a diminuição do aporte de oxigênio e 

a ação de macrófagos levam à fibrose e a um estado inflamatório crônico, podendo 

precipitar infecções secundárias.11 

As infecções cutâneas de repetição levam a um prejuízo no fluxo dos vasos 

linfáticos, podendo ocasionar elephantiasis verrucosa nostra, que é definida como 

uma hiperceratose e papilomatose da epiderme associada ao endurecimento da 
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derme e tecido subcutâneo.43,44 Outra complicação associada ao linfedema é o 

angiossarcoma, que já foi descrito inclusive no abdômen.45,46,47 

2.3.10 Pseudoacantose nigricante 

A pseudoacantose nigricante é uma das dermatoses mais frequentes em 

pacientes obesos. Apresenta-se como placas hipercrômicas, de superfície 

papilomatosa, vegetante ou liquenificada, de coloração castanho escura a preta, 

localizada nas axilas, virilha, região cervical e outras áreas intertriginosas. As 

endocrinopatias são a causa mais frequente dessa dermatose, sendo a obesidade 

um distúrbio mais comumente relacionado.48,49,50,51 Também está associada à 

resistência à insulina e ao aumento da produção de andrógenos, sendo comum o 

seu surgimento em pacientes com acne e hirsutismo, bem como em pacientes com 

SOP.52 A etiologia envolve um estado de hiperinsulinemia, causado pela resistência 

à insulina, com estímulo ao fator de crescimento relacionado à insulina (IGF1, 

insulin-like growth factor), com consequente proliferação dos queratinócitos 

Um estudo realizado no Brasil incluiu 481 mulheres, consecutivamente 

admitidas em um ambulatório de obesidade (388 com pseudoacantose nigricante e 

93 controles) e submetidas ao teste de tolerância à glicose oral, foi observada maior 

ocorrência de síndrome metabólica em comparação à população controle. Os 

autores concluíram que as mulheres obesas com pseudoacantose nigricante devem 

ser investigadas para distúrbios metabólicos, mesmo sendo jovens.49 

2.3.11 Psoríase 

A psoríase é uma doença inflamatória crônica, que afeta pele, couro 

cabeludo, unhas e, ocasionalmente, as articulações. Apresenta distribuição, 

morfologia e gravidades variadas com ciclos de remissão e exacerbação. Acomete 

aproximadamente 2% da população mundial, afetando homens e mulheres 

igualmente, podendo estar presente em qualquer idade.53  

A inflamação sistêmica leva à elevação da proteína C reativa, homocisteína 

e citocinas inflamatórias como Fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina 6 

(IL-6), interleucina 17 (IL-17), interleucina 20 (IL-20), interleucina 22 (IL-22) e 
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interleucina 23 (IL-23). O componente inflamatório crônico natural da psoríase 

predispõe os pacientes a alterações cardiovasculares e metabólicas. A psoríase tem 

sido associada com fatores de risco para síndrome metabólica: diabetes tipo 2, 

dislipidemia, hipertensão e, o mais importante, obesidade.54,55,56,57,58,59 O IMC 

elevado e o tabagismo aparecem como fatores de risco para desenvolvimento da 

psoríase.60 

Além disso, há evidências de que a perda de peso ocasiona melhoras 

significativas na psoríase e, nos casos manejados com cirurgia bariátrica, há 

inclusive regressão das lesões.61,62,63,64,65,66 Um outro fator que pode estar 

relacionado é que a melhora da qualidade de vida após a cirurgia pode reduzir os 

fatores psicológicos associados e que muitas vezes exacerbam a psoríase. 

2.3.12 Câncer da pele 

Não está bem estabelecida a relação entre obesidade e câncer da pele. 

Assim como há estudos que demonstram relação entre obesidade e neoplasias 

cutâneas não melanoma,67 outros não corroboram tal achado.68 Diversos autores 

encontraram associação entre excesso de tecido adiposo e melanoma, 68,69,70,71,72 

porém há também evidências contrárias.73 Mais estudos são necessários a fim de 

elucidar essa questão. 

2.3.13 Adipose dolorosa 

A adipose dolorosa ou Doença de Dercum é uma doença rara, progressiva, 

caracterizada por múltiplos lipomas subcutâneos dolorosos, que ocorrem geralmente 

em mulheres na pós-menopausa. A dor é o sintoma mais importante e piora com o 

aumento do IMC.74,75 

2.3.14 Alterações cutâneas observadas após a cirurgia bariátrica 

Após a perda de peso, os pacientes normalmente apresentam flacidez 

cutânea, muscular e lipodistrofias, acompanhadas de excesso de pele, capaz de 

causar acúmulo de suor e dificultar a higienização. A redundância do tecido é mais 
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aparente no abdômen, coxas, nádegas, braços, dorso e mamas. Além de 

comprometer a aparência, o excesso de pele costuma causar eritema, irritação, 

prurido por atrito ou por infecções cutâneas superficiais. Além disso, há evidências 

de que ocorram alterações micro e macroscópicas estruturais no tecido cutâneo e 

adiposo, após a cirurgia bariátrica. Estas mudanças podem estar relacionadas a mal 

absorção e a deficiências nutricionais, que podem ocorrer após o procedimento 

cirúrgico.76,77,78,79 

A população obesa requer cuidados cirúrgicos especiais quando submetida 

a procedimentos estéticos corretivos do excesso de tecido redundante (cirurgia do 

contorno corporal, body contouring, body lifiting). Em virtude das alterações 

metabólicas e deficiências nutricionais, como hipoproteinemias,80 deficit de vitaminas 

e eletrólitos,81,82,83 causadas principalmente por cirurgias disabsortivas, e que podem 

ocorrer durante a perda de peso, é preconizado a reposição de vitaminas e de 

outros oligoelementos (principalmente ferro, folato e cálcio) no pós-operatório.84  

Possivelmente tanto devido às deficiências nutricionais como à grande 

tensão da pele, a complicação mais frequente com a realização do lifting corporal 

após a cirurgia bariátrica tem sido a deiscência, em 32,5% dos casos. Seromas 

ocorreram em 16,5% dos pacientes, e necrose cutânea, em 9,5% dos casos. O IMC 

após perda de peso é um dos principais fatores preditores de complicações 

relacionadas ao procedimento.85,86 

Outra complicação secundária ao tratamento cirúrgico da obesidade é a 

alopécia, comum durante o período de rápida perda de peso após a cirurgia de 

bypass gástrico.87 A exata etiologia da queda de cabelos não está bem estabelecida, 

porém acredita-se que tenha etiologia multifatorial, podendo estar relacionada ao 

estresse (eflúvio telógeno), desnutrição protéico calórica, ou deficiências nutricionais, 

como carência de zinco. 

Existem, ainda, alterações histológicas na pele e tecido subcutâneo de 

pacientes pós-cirurgia bariátrica. Em um estudo realizado com tais pacientes, 

comparados com grupo controle, foram evidenciados adipócitos colapsados, 

espessamento de membrana citoplasmática, núcleos visíveis, tecido dérmico com 

alterações histológicas e espessamento septal, além de rede vascular hipertrófica e 

provável perda de fibras elásticas na biópsia de pele da região abdominal. Os 

autores concluíram que são necessários estudos maiores, porém as alterações 
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encontradas corroboram a percepção clínica de que ocorrem mudanças na pele e 

tecido adiposo dos pacientes que são submetidos à cirurgia.76 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar a prevalência das dermatoses nos pacientes obesos em relação a 

um grupo controle  

3.2 Objetivos específicos 

1)   Correlacionar a prevalência das dermatoses com os diferentes graus de         

obesidade; 

2) Avaliar parâmetros clínicos e laboratoriais a fim de determinar a presença 

de síndrome metabólica de acordo com os critérios do National 

Cholesterol Education Program (NCEP). 
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ABSTRACT 

Background: Obesity is one of the world’s biggest health problems 
nowadays. Little research has been done on the skin diseases that affect obese 
patients. 

Objective: To study the prevalence of skin manifestations in obese patients 
compared with a control group of normal-weight patients. 

Methods: A total of 76 obese patients [body mass index (BMI) ‡30 kg ⁄m2] 
and 73 with normal-weight volunteers (BMI 18.5–24.9 kg ⁄m2) were included in the 
study and had their complete medical history and skin examination evaluated by the 
same examiner. All patients were investigated for the presence of metabolic 
syndrome. 

Results: The dermatoses that showed a statistically significant relationship 
with obesity, compared with the control group were: striae (p < 0.001), plantar 
hyperkeratosis (p < 0.001), acrochordons (P = 0.007), intertrigo (p < 0.001), 
pseudoacanthosis nigricans (p < 0.001), keratosis pilaris (p = 0.006), lymphedema (p 
= 0.002) and bacterial infections (p = 0.05). The presence of striae, 
pseudoacanthosis nigricans and bacterial infections were also found to be correlated 
with the degree of obesity. 

Conclusions: Obesity is strongly related to several skin alterations that 
could be considered as markers of excessive weight. Skin care of obese patients 
deserves particular attention, not only because of the high prevalence of cutaneous 
alteration but mainly because many of these disorders are preventable and could be 
treated, improving patient’s quality of life. 

 
 

Obesity, defined as a body mass index (BMI) higher or equal to 30 kg ⁄m2, 

has been recognized worldwide as a major health problem.1 In United States, the 

estimated prevalence of being overweight (BMI 25–29,9 kg ⁄m2) and obesity 

combined is 68% and obesity alone is 33.8%.2 In Brazil, the prevalence of overweight 

is 43.3% and obesity is 13%.3  
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Obesity is associated not only with an increased risk of several comorbidities 

such as cardiovascular disease, diabetes, orthopaedic problems and cancer but also 

with an increase of up to 20% in overall mortality rate.4 The implications of obesity on 

the skin appear to be extensive,5,6  but only a few previous studies have attempted to 

assess the presence of dermatoses in obese patients.7,8 

In a study with 156 obese patients, skin diseases that were associated with 

obesity were plantar hyperkeratosis, acanthosis nigricans, acrochordons, keratosis 

pilaris and striae.7 Another study with 60 obese patients compared with 20 normal-

weight patients concluded that acrochordons, striae and plantar hyperkeratosis can 

be considered as stigmas of obesity.8 In a recent study, with 437 overweight ⁄ obese 

patients, the authors found that plantar hyperkeratosis, acanthosis nigricans, skin 

tags, striae cutis distensae and intertrigo are more common among obese persons.9 

The present study aims to specify the prevalence of skin manifestations in 

obese patients compared with a control group of normal-weight patients in a Brazilian 

population. 

MATERIALS AND METHODS 

The sample size was calculated for a difference in proportion of 14% 

between the groups, with a significance level of 0.05 and power of 80%. Seventy-six 

obese patients (BMI ≥ 30 kg ⁄m2) and 73 controls with normal weight (BMI 18.5–24.9 

kg ⁄m2) were included. All patients were seen consecutively at the Dermatology Clinic 

of the Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA) from May 2009 to May 2010. 

Obese group was further divided into three BMI classes: class I (BMI 30–34.9 kg⁄ 

m2), class II (BMI 35–39.9 kg ⁄m2) and class III (BMI ≥ 40 g ⁄m2). The project was 

approved by the Institutional Ethics Committee. 

CLINICAL AND LABORATORY EVALUATION PARAMETERS 

The initial evaluation, consisting of medical history, medical records review 

and skin examination was performed by the same dermatologist. Clinical parameters 

included weight, height, blood pressure and waist circumference assessment. The 

laboratory evaluation consisted of fasting glucose, total cholesterol, HDL and 
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triglyceride levels, allowing the determination of the presence of metabolic syndrome, 

according the National Cholesterol Education Program (NCEP).10  

In patients with abnormal nail or skin lesions suggestive of superficial fungal 

infection, we performed fungal scraping and culture. Tinea pedis was ruled out as a 

cause of plantar hyperkeratosis by a negative fungal scraping and culture. 

Microbiological cultures were performed when the clinical exam did not permit the 

diagnosis of bacterial infection. 

STATISTICAL ANALYSIS 

The Student’s t-test for independent samples was used in the analysis of the 

quantitative variables. The association between the presence of dermatoses and 

obesity was assessed using the chi-squared test with Yate’s correction or Fisher’s 

exact test. The Poisson Regression with Robust Variance was used to estimate the 

prevalence ratio of each outcome for obese patients and controls. The chi-squared 

test for trend was applied to evaluate the association between the classes of obesity 

and skin diseases. All skin diseases were controlled for diabetes, dyslipidemia and 

metabolic syndrome. 

Keratosis pilaris was also controlled for the presence of atopy. 

Onychomycosis, intertrigo and bacterial infections were also controlled for 

immunosuppression. 

RESULTS 

Table 1 shows demographical data and the prevalence of comorbities in the 

obese and control groups. There were no statistically significant differences in age 

and gender. 

Table 2 shows the prevalence of some dermatoses in obese group and in the 

control group. The dermatoses showed strong correlation with obesity even when 

adjusted (adjusted prevalence ratio), and included striae, plantar hyperkeratosis, 

acrochordons, intertrigo pseudoacanthosis nigricans, keratosis pilaris, lymphedema 

and bacterial infections. Psoriasis and onychomycosis were not associated with 

obesity in this sample. 
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Acne, androgenetic alopecia, hirsutism, chronic venous insufficiency, 

hidradenitis, seborrhoeic keratosis and rubi nevus were not found to have a 

correlation with obesity (p > 0.05). 

Table 3 shows the prevalence of the dermatoses with a statistically 

significant relationship with the classes of obesity. The prevalence of these diseases 

increased according to the BMI. Of the 21 patients with pseudoacanthosis nigricans, 

17 did not have diabetes, and so in this sample, there was no relationship between 

diabetes and pseudoacanthosis nigricans (p = 0.764). 

DISCUSSION 

The results from this study showed that obesity is associated with a large 

number of dermatological diseases.7,8,9 This relationship remained statistically 

significant even when variables were controlled for diabetes, dyslipidemia and 

metabolic syndrome, thus showing that obesity itself is related to skin disorders. 

Striae were the most prevalent dermatosis in obese patients (68.4%), and 

were correlated with the increase in the degree of obesity (P = 0.019). This may be 

related to excessive tension on the skin caused by excessive weight.11 

An association has been reported between insulin resistance, 

hypertriglyceridemia and BMI with acrochordons.12,13 Our results demonstrate a clear 

correlation between obesity and acrochordons, even when adjusted for diabetes, 

dyslipidemia and metabolic syndrome. Another disease associated with 

hyperinsulinemia and endocrinopathies is pseudoacanthosis nigricans.14,15,16 This 

sample showed obesity to be an independent factor for pseudoacanthosis nigricans, 

besides that the correlation between this dermatosis and the increase in the BMI 

should also be taken into consideration. 

The link between obesity and skin infections is recognized in the literature.9,17 

The greater amount and depth of the areas of skin rubbing leads to the increase of 

moisture and friction, and it appears to contribute to the development of fungal and 

bacterial infections in this population. Our study also found the greater prevalence of 

lymphedema in this population. 

The results for keratosis pilaris showed that besides being considered a 

manifestation of atopy, this condition is also more prevalent in obese patients.18,19 
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In relation to psoriasis, a variety of factors were found to be related to this 

skin disease, because after the control for diabetes, dyslipidemia and metabolic 

syndrome were applied, and the relationship with obesity was no longer significant. 

Psoriasis has been recognized as a systemic disease associated with metabolic 

syndrome, type-2 diabetes, dyslipidemia, hypertension and obesity.20,21,22,23,24,25 

There is also evidence that being overweight is a risk factor for the onset of psoriasis 

and that the BMI is correlated with the PASI (Psoriasis Area and Severity Index). 

There are several studies assessing the prevalence of obesity in patients with, but 

there are few that begin from an obese population to assess the presence of this 

dermatosis. 

Skin care in obese patients deserves special attention, not only because 

such patients have diseases that are susceptible to treatment, but also due to higher 

morbidity in this population.3 Dermatoses as acrochordons and pseudoacanthosis 

nigricans are related to endocrine disorders and should be investigated.26 Attention 

needs to be paid to the increased risk of skin infections and lymphedema in the 

obese patients. Dermatologists need to be aware of the skin diseases related to 

obesity and their impact on the patient’s life. 
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Table 1 Demographics data and prevalence of comorbidities in obese patients and 

controls.  

Characteristics Obese Controls p 

n 76 73 p>0.05 

M ⁄F 20 ⁄56 20 ⁄53 p>0.05 

Age (years)±SD 49.66 ± 15.61 49.11 ± 14.50 p>0.05 

Weight (kg) ±SD 105.3±26.13 58.58 ± 8.12 p<0. 001 

BMI (kg ⁄m2) ±SD 39.37 ± 7.86 22.07 ± 1.92 p<0. 001 

Hypertension n (%) 53 (69.7) 15 (20.5) p<0. 001 

Diabetes n (%) 18 (23.7) 7 (9.6) p=0.037 

Dyslipidemia n (%) 21 (27.6) 7 (9.6) p=0.009 

Depression n (%) 13 (17.1) 4 (5.5) p=0.048 
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Ischemic 

cardiopathy n (%) 8 (10.5) 3 (4.10) p=0.236 

Metabolic syndrome 

(n=123) n (%) 
42 (66.7) 5 (8.3) p<0. 001 

Smoking n (%) 29 (38.1) 35 (47.9) p=0.264 

 

Table 2. Prevalence of skin diseases in obese patients and normal weight controls.  

Dermatoses 
Obese 

n (%) 

Controls 

n (%) 

PR 

(CI 95%) 

adjusted PR 

(CI 95%) 
P 

Striae 52 (68.4) 22 (30.1) 
2.27 

(1.55-3.32) 

2.75 

(1.84-4.12) 
p<0. 001 

Plantar 
hyperkeratosis 35 (46.7) 7 (9.6) 

4.87 

(2.31-10.24) 

4.9 

(2.13-11.3) 
p<0. 001 

Acrochordons 36 (47.94) 11 (15.06) 
3.15 

(1.73-5.7) 

2.8 

(1.32-5.9) 
p=0. 007 

Intertrigo 
(dermatophytes 

and candida) 
34 (44.7) 5  (6.8) 

6.53 

(2.7-15.78) 

7.95 

(2.5-25.43) 
p<0. 001 

Pseudoacanthosis 
nigricans 21 (27.6) 0 (0)   p<0. 001 

Keratosis pilaris 18 (23.7) 4 (5.5) 
4.3 

(1.53-12.16) 

11.15 

(1.67-46.56) 
p=0. 006 

Onychomycosis 15 (19.7) 7 (9.6) 
2.05 

(0.89- 4.75) 

2.46 

(0.52-11.6) 
p=0.255 

Lymphedema 9 (12.32) 0 (0)   p=0. 002 
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Bacterial 
infections 9 (11.8) 2 (2.7) 

4.32 

(1.01-19.33) 

8.56 

(1.03-74.13) 
p=0.05 

Psoriasis 10 (13.2) 2 (2.7) 
4.8 

(1.08-21.17) 

 

3.93 

(0.2-19.34) 

 

p=0.423 

 

Table 3. Dermatoses distribution in each BMI.  

Dermatoses Degree I 
(n=25) 

Degree II  

(n=27) 

Degree III  

(n=24) 
p 

Striae 13 (52%) 19 (70.4%) 20 (83.3%) p=0.019 

Pseudoacanthosis 
nigricans 1 (4%) 10 (37%) 10 (41.7%) p=0 .005 

Bacterial infections 1 (4%) 2 (7.4%) 6 (25%) p=0.025 
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

Os resultados do presente trabalho permitiram concluir que a diferença entre 

a prevalência das doenças dermatológicas nos obesos e controles avaliados 

permaneceu estatisticamente significativa, mesmo após controle para diabetes, 

dislipidemia e síndrome metabólica nas seguintes dermatoses: estrias, hiperceratose 

plantar, acrocórdons, intertrigo, pseudoacantose nigricante, ceratose pilar, linfedema 

e piodermites. Também foram controlados os dados referentes a piodermites e 

intertrigo em relação à imunossupressão. Ressalta-se ainda que o trabalho 

apresentou cálculo de tamanho de amostra, e ajuste para comorbidades que seriam 

possíveis fatores de confusão, aspectos que não estavam presentes nos estudos 

anteriores que foram revisados. 

Acrocórdons e ceratose pilar foram mais prevalentes nos obesos, mesmo 

após ajuste para comorbidades reconhecidamente relacionadas a essas 

dermatoses, justificando o papel da obesidade de maneira isolada. Estrias foram 

encontradas em 68,4% dos pacientes obesos, sendo a dermatose mais prevalente e 

nitidamente relacionada ao grau de obesidade, aspecto que pode estar relacionado 

ao incremento do estiramento cutâneo que lesa as fibras elásticas.  

A hiperceratose plantar, além de ser mais prevalente nos obesos, demons-

trou associação com o aumento do grau de obesidade, fato que poderia associar o 

trauma mecânico como algo proporcional ao peso. As dermatoses infecciosas, além 

de serem mais prevalentes nos pacientes obesos, estiveram associadas ao aumento 

do grau de obesidade (p=0.025). Linfedema e pseudoacantose nigricante não foram 

encontradas no grupo controle e tiveram prevalência de 9% e 21% respectivamente 

no grupo dos obesos, sendo que pseudoacantose nigricante demonstrou estar 

associada ao aumento do grau de obesidade (p=0.005). 

As dermatoses que não foram mais prevalentes nos pacientes obesos in-

cluem acne, alopécia androgenética, hirsutismo, insuficiência venosa crônica, 

hidrosadenite, ceratose seborrêica, nevo rubi e psoríase. Apesar de a psoríase ter 

sido mais prevalente nos pacientes obesos, esse dado não se manteve após ajuste 

para comorbidades, sugerindo o aspecto multifatorial da doença com relação ao 

perfil metabólico dos pacientes.  

Assim é necessário reconhecer que a obesidade está fortemente 

relacionada a diversas doenças dermatológicas, e que o atendimento global do 
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paciente obeso inclui o manejo dessas dermatoses. São necessários estudos a fim 

de elucidar qual o seu comportamento com o tratamento da obesidade, seja ele 

clínico ou cirúrgico, uma vez que, além da alta prevalência, afetam a morbidade e a 

qualidade de vida do paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - CASOS 

CARACTERIZAÇÃO E OCORRÊNCIA DE DERMATOSES EM PACIENTES 
OBESOS ATENDIDOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 

A obesidade é, atualmente, um problema de saúde muito frequente. O Brasil 
é um dos países do mundo com maior número de pessoas com sobrepeso ou 
obesidade, e Porto Alegre é a capital com maior número de pessoas nestas 
condições no país. Apesar disso, há poucos estudos quanto às doenças 
dermatológicas associadas à obesidade.  

A investigação da presença destas doenças é importante para o 
reconhecimento e para a orientação de cuidados específicos e acompanhamento 
dos pacientes.  

Você está sendo convidado a participar de um estudo sobre as alterações na 
pele dos pacientes com excesso de peso. 

A sua participação será através de uma entrevista e uma avaliação física, 
estimada em até uma hora de duração, e uma coleta de sangue em jejum no dia 
seguinte (se você não possuir os exames necessários no seu prontuário). 

Benefícios: Ao participar deste estudo, você será avaliado quanto às 
doenças de pele e a alguns fatores relacionados a elas. Sua participação poderá 
auxiliar no diagnóstico destas doenças e sua prevenção. 

Riscos: Os riscos e desconfortos associados ao estudo são mínimos, pois 
apenas requerem entrevista, exame físico e uma coleta de sangue. A coleta de 
sangue é feita como uma coleta usual. Entretanto, algumas pessoas podem 
apresentar tonturas e pequeno desconforto no momento da picada da agulha e 
podem desenvolver pequenos hematomas (manchas roxas na pele) no local da 
punção. 

Uso de fotografias: durante o estudo, poderão ser tiradas fotografias, para 
fins de registro das lesões da pele. Estas imagens servirão para ilustrar os 
resultados do estudo em publicações ou apresentações científicas. O pesquisador 
poderá publicar, circular ou apresentar as fotografias em meios com finalidades 
científicas, sozinhas ou acompanhadas de materiais escritos, impressos, gráficos ou 
áudio, para médicos, enfermeiras, farmacêuticos e profissionais relacionados, 
preservando integralmente os dados pessoais de identificação e, em caso de 
fotografias da face, descaracterizando a identidade.  

(   ) Autorizo o pesquisador a usar as fotografias, nas condições 
mencionadas 

(   ) Não autorizo o uso das fotografias. 

Se você decidir não participar ou desistir de participar em qualquer etapa do 
estudo, não haverá prejuízo no seu atendimento. Sua participação é voluntária. 
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 A assinatura, neste consentimento informado, dará autorização ao 
pesquisador do estudo para utilizar os dados obtidos quando se fizerem necessários 
e somente para fins científicos, incluindo a divulgação dos mesmos, sempre 
preservando a identidade dos pacientes. 

Eu,..................................................................................................................... 

Assino e identifico este documento, declaro ter recebido explicação clara e 
completa sobre a pesquisa acima mencionada. Declaro ser de livre vontade minha 
participação nesta pesquisa.  

........................................................................................................................... 

Assinatura do Paciente                                 Data 

........................................................................................................................... 

Nome do pesquisador                                  Assinatura 

Drª Tania Cestari (pesquisadora responsável) 

Drª Juliana Catucci Boza (CRM 31807) 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Rua: Ramiro Barcelos, 2350 – Zona 13 

Fones para contato: (51) 2101 8570 e (51) 96521887 

Porto Alegre,......... de... ...... ...... ...... ...... de 20......  
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ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 
CONTROLES 

CARACTERIZAÇÃO E OCORRÊNCIA DE DERMATOSES EM PACIENTES 
OBESOS ATENDIDOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 

A obesidade é, atualmente, um problema de saúde muito frequente. O Brasil é um 
dos países do mundo com maior número de pessoas com sobrepeso ou obesidade, 
e Porto Alegre é a capital com maior número de pessoas nestas condições no país. 
Apesar disso, há poucos estudos quanto às doenças dermatológicas associadas à 
obesidade.  

A investigação da presença destas doenças é importante para o reconhecimento e 
para orientação de cuidados específicos e acompanhamento dos pacientes.  

Você está sendo convidado a participar do estudo sobre dermatoses na obesidade 
no grupo controle, ou seja, que você NÂO tem sobrepeso ou obesidade. Nesta 
investigação, avalia-se a presença de doenças dermatológicas e outros fatores 
associados e se comparar os achados com os encontrados no grupo de pacientes 
sem sobrepeso ou obesidade.  

A sua participação será através de uma entrevista e uma avaliação física, estimados 
em até uma hora de duração, e uma coleta de sangue em jejum no dia seguinte. (se 
você não possuir os exames necessários no seu prontuário) 

Benefícios: Ao participar deste estudo, você será avaliado quanto às doenças de 
pele e a alguns fatores relacionados a elas. Sua participação poderá auxiliar no 
diagnóstico dessas doenças. 

Riscos: Os riscos e desconfortos associados ao estudo são mínimos, pois apenas 
requerem entrevista, exame físico e uma coleta de sangue. A coleta de sangue é 
feita como uma coleta usual. Entretanto, algumas pessoas podem apresentar 
tonturas e pequeno desconforto no momento da picada da agulha e podem 
desenvolver pequenos hematomas (manchas roxas na pele) no local da punção. 

Uso de fotografias: durante o estudo, poderão ser tiradas fotografias, para fins de 
registro das lesões da pele. Estas imagens servirão para ilustrar os resultados do 
estudo em publicações ou apresentações científicas. O pesquisador poderá publicar, 
circular ou apresentar as fotografias em meios com finalidades científicas, sozinhas 
ou acompanhadas de materiais escritos, impressos, gráficos ou áudio, para médicos, 
enfermeiras, farmacêuticos e profissionais relacionados, preservando integralmente 
os dados pessoais de identificação e, em caso de fotografias da face, 
descaracterizando a identidade. Assinando este documento, você autoriza o 
pesquisador a usar as fotografias, nas condições mencionadas. 
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(   ) Autorizo o pesquisador a usar as fotografias, nas condições mencionadas. 

(   ) Não autorizo o uso das fotografias. 

Se você decidir não participar ou desistir de participar em qualquer etapa do estudo, 
não haverá prejuízo no seu atendimento. Sua participação é voluntária. 

A assinatura, neste consentimento informado, dará autorização ao pesquisador do 
estudo para utilizar os dados obtidos quando se fizerem necessários e somente para 
fins científicos, incluindo a divulgação dos mesmos, sempre preservando a 
identidade dos pacientes. 

Eu, ..................................................................................................................... 

Assino e identifico este documento, declaro ter recebido explicação clara e completa 
sobre a pesquisa acima mencionada. Declaro ser de livre vontade minha 
participação nesta pesquisa.  

........................................................................................................................... 

Assinatura do Paciente                                 Data 

........................................................................................................................... 

Nome do pesquisador                                  Assinatura 

Drª Tania Cestari (pesquisadora responsável) 

Drª Juliana Catucci Boza (CRM 31807) 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Rua: Ramiro Barcelos, 2350 – Zona 13 

Fone para contato: (51) 2101 8570 e (51) 96521887 

Porto Alegre,......... de... ...... ...... ...... ...... de 20......  
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ANEXO III - FICHA DE COLETA DE DADOS - CASOS 

Nome do paciente: 

Prontuário:    Fone:    Data: 

1. Idade (anos completos) (   ) 

2. Sexo (   )  1. Feminino  2. Masculino 

3. Grau de escolaridade (   ) 1. Ensino Fundamental incompleto 2. Fundamental 

completo 3. Médio completo 4. Médio incompleto 5. Superior incompleto 6. Superior 

completo 

4. Renda (   ) 1. até R$ 500,00 2. R$ 500,00 –1.000,00 3. R$ 1.000,00 a 3.000,00 

4.>R$ 3.000,00 

5. Comorbidades (   ) 1. DM2  2. HAS  3. Dislipidemia 4. Cardiopatia isquêmica 5. 

Depressão 6. SOP 7. Outras  

Quais? .......................................................................................................................... 

6. Tratamentos prévios para obesidade (   ) 1. Dieta 2. Exercício 3. Medicamentos 

4. Balão intragástrico 5. Cirurgia 

7. História familiar de sobrepeso e/ou obesidade (  ) 1. sim 2. não 

8. Ciclos menstruais (   ) 1. Regulares 2. Irregulares 3. Amenorréia 4. Não se aplica 

9. Uso de medicações atualmente (   ) 1. sim 2. não  

Quais?............................................................................................................................ 

10. Tabagismo (  ) 1. atual 2. passado 3. nega 

11. Etilismo (  )  1. atual 2. passado 3. nega 

 

Exame físico 
12. Peso:   Kg  13. Altura:      m      14. IMC:  
15. Classificação (WHO) (  ) 1. Obesidade grau I (30-34,99) 2. Obesidade grau II 

(35-39,99) 3. Obesidade grau III (≥ 40) 

16. Circunferência abdominal: cm  

17. Pressão arterial:   mmHg   

18. Cor da pele (  ) 1.branco 2.amarelo 3. pardo 4. negro  

19. Alterações cutâneas na obesidade – Localização:  
1. Acantose nigricans:  

2. Acrocórdons:  

3. Ceratose pilar:  
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4. Acne:  

5. Alopecia androgenética 

6. Hirsutismo:  

- Ferriman: 

7. Hiperceratose plantar – EMD:  

8. Estrias:  

9. Linfedema:  

10. Insuficiência venosa crônica:  

11. Infecções fúngicas superficiais:  

- EMD: ............................................ Cultura: ............................................ 

12. Infecções bacterianas superficiais:  

13. Hidrosadenite:  

14. Psoríase:  

15. Nevo rubi:  

16: Ceratose seborrêica:  

20. Alterações ungueais:  
- EMD: ............................................ Cultura: ............................................ 

21. Alterações nas mucosas: 
...................................................................................... 

22. Outras dermatoses (  ) 1. sim 2. Não 

Outras (quais?) ..............................................................................................................  

Localização .................................................................................................................... 

Exames laboratoriais 
23. glicemia 
24. colesterol total  25. HDL  26. LDL  27. TGL 
28. TSH 
Avaliação em mulheres com mais de um sinal de hiperandrogenismo: 
29. testosterona livre:  30. 17 hidroxiprogesterona: 
31. SDHEA:      
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ANEXO IV - FICHA DE COLETA DE DADOS - CONTROLES 

Nome do paciente: 

Prontuário:    Fone:    Data: 

1. Idade (anos completos) (  ) 

2. Sexo (  )  1. Feminino  2. Masculino 

3. Grau de escolaridade (  ) 1. Ensino Fundamental incompleto 2. Fundamental 

completo 3. Médio completo 4. Médio incompleto 5. Superior incompleto 6. Superior 

completo 

4. Renda (  ) 1. até R$ 500,00 2. R$ 500,00 –1.000,00 3. R$ 1.000,00 a 3.000,00 

4..>R$ 3.000,00 

5. Comorbidades (  ) 1. DM2  2. HAS  3. Dislipidemia 4. Cardiopatia isquêmica 5. 

Depressão 6. SOP 

7. Outras 

(quais?) ........................................................................................ 

6. História familiar de sobrepeso e/ou obesidade (  ) 1. sim 2. não 

7. Ciclos menstruais (   ) 1. Regulares 2. Irregulares 3. Amenorréia 4. Não se aplica 

8. Uso de medicações atualmente (  ) 1. sim 2. não  

Quais? ........................................................................................ 

9. Tabagismo (  ) 1. atual 2. passado 3. nega 

10. Etilismo (  )  1. atual 2. passado 3. nega 

 
Exame físico 
11. Peso:   Kg  12. Altura:      m      13. IMC:  
14. Classificação (WHO) (  ) 1. IMC> 18,5 e < 25 

15. Circunferência abdominal: cm 16. Pressão arterial:   mmHg  

17. Cor da pele (  ) 1.branco 2.amarelo 3. pardo 4. negro  

18. Alterações cutâneas – Localização:  
1. Acantose nigricans:  

2. Acrocórdons:  

3. Ceratose pilar:  

4. Acne:  

5. Alopecia androgenética: 

6. Hirsutismo:  
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- Ferriman 

7. Hiperceratose plantar – EMD:  

8. Estrias:  

9. Linfedema:  

10. Insuficiência venosa crônica:  

11. Infecções fúngicas superficiais:  

- EMD: ............................................  

Cultura: ............................................ 

12. Infecções bacterianas superficiais:  

13. Hidrosadenite:  

14.Psoríase:  

15. Nevo rubi:  

16: Ceratose seborrêica:  

19. Alterações ungueais: 
- EMD: ............................................ 

Cultura: ............................................ 

20. Alterações nas mucosas  
........................................................................................................................................ 

22. Outras dermatoses (  ) 1. sim 2. não 

Outras (quais?) / Localização ........................................................................................ 

 
Exames laboratoriais 
23. glicemia 
24. colesterol total  25. HDL  26. LDL  27. TGL 
28. TSH 
Avaliação em mulheres com mais de um sinal de hiperandrogenismo: 
29. testosterona total:  30. 17 hidroxiprogesterona: 
31. SDHEA:   
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