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A obesidade é considerada o principal problema de Nutrição em Saúde Pública na atualidade

devido sua associação com doenças crônicas não transmissíveis e sua alta prevalência em países

de média e alta renda. Neste contexto, também são crescentes as estigmatizações e as

discriminações relacionadas ao corpo gordo, que se mostram temáticas relevantes por levantarem

questões éticas, socioculturais e de saúde que afetam pessoas gordas. Entre as medidas para

promover a perda de peso de pessoas gordas, a cirurgia bariátrica é entendida como o único

método efetivo para atingir tal objetivo. No entanto, suas complicações parecem ser mais

complexas do que o sucesso da perda de peso. Assim, este estudo se propôs a investigar como

mulheres, que passaram pela cirurgia bariátrica, vivenciaram a construção e a reconstrução de

seus corpos antes e depois do procedimento cirúrgico e também como lidaram com experiências

de estigma relacionado ao corpo gordo nesses dois momentos. Foram convidadas para participar

do estudo quinze mulheres autodenominadas adultas e quinze mulheres autodenominadas idosas

(totalizando 30 participantes), que se submeteram à cirurgia bariátrica. Esta pesquisa se centrou

na etnografia. Assim, por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, observações

participantes e não participantes, foram analisadas as vivências e experiências das participantes

com seus corpos e com o estigma construído socioculturalmente a partir deles. Tal investigação

foi fundamental para dar voz a uma população ainda não muito escutada em estudos científicos e,

assim, pôde, potencialmente, trazer dados que contribuam para o cuidado e melhora da saúde

dessas pessoas.
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Experiências com o estigma relacionado ao corpo gordo e como estas se constroem naExperiências com o estigma relacionado ao corpo gordo e como estas se constroem na
trajetória de vida de mulheres gordas antes e depois da cirurgia bariátrica: um estudotrajetória de vida de mulheres gordas antes e depois da cirurgia bariátrica: um estudo
centrado na etnografiacentrado na etnografia

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Os dados produzidos foram sobre as experiências de mulheres, que passaram pela cirurgia bariátrica,

e como elas vivenciaram a construção e a reconstrução de seus corpos antes e depois do

procedimento cirúrgico e também como lidaram com experiências de estigma relacionado ao corpo

gordo nesses dois momentos. 

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Os dados foram produzidos a partir de entrevistas semiestruturadas individuais com 30 mulheres.

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

Entrevistas transcritas na íntegra, com pseudômimos para garantir anonimato às participantes. 

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Os Comitês de Ética da Faculdade de Saúde Pública e do Hospital das Clínicas da Universidade de

São Paulo (números 4.031.373 e 4.143.745, respectivamente), aprovaram o estudo e as participantes

deram consentimento para participar do estudo. Para garantir seu anonimato, seus nomes serão

trocados por pseudônimos.

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?

Os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual se darão exclusivamente aos autores. 

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup
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Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Os dados serão armazenados em computador, tendo backups em espaços de nuvem e drivers

externos. A pesquisadora Mariana Dimitrov Ulian será responsável por este backup e ela o fará

periodicamente. 

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

Os dados ficarão com a pesquisadora Mariana Dimitrov Ulian e interessados em conhecer melhor os

dados poderão acessá-los uma vez que as publicações referentes à pesquisa se esgotem.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Os dados de valor são as entrevistas individuais realizadas pelas participantes da pesquisa. 

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

O endereço de publicação dos dados disponibilizados é o https://repositorio.uspdigital.usp.br/. Os

dados serão arquivados indefinidamente. 

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Os dados serão compartilhados por um repositório de dados da Universidade de São Paulo

(https://repositorio.uspdigital.usp.br/). Os dados serão disponibilizados assim que os principais

artigos resultantes da pesquisa forem publicados. Nos dados compartilhados, os nomes das

participantes serão anonimizados. 

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Os dados serão compartilhados uma vez que os principais artigos da pesquisa sejam publicados.

Prevê-se um embargo de cinco anos para o compartilhamento dos dados.

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos
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Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

O gerenciamento dos dados será de responsabilidade da pesquisadora Mariana Dimitrov Ulian

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

A produção de dados (realização das entrevistas), armazenamento e backup dos dados e

compartilhamento são de responsabilidade da pesquisadora Mariana Dimitrov Ulian.
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Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Text - "Roteiro de perguntas"Text - "Roteiro de perguntas"

Roteiro de perguntas para guiar as entrevistas semiestruturadas

Planned research output detailsPlanned research output details

TitleTitle TypeType
AnticipatedAnticipated

release daterelease date

InitialInitial

accessaccess

levellevel

IntendedIntended

repository(ies)repository(ies)

AnticipatedAnticipated

file sizefile size
LicenseLicense

MetadataMetadata

standard(s)standard(s)

MayMay

containcontain

sensitivesensitive

data?data?

MayMay

containcontain

PII?PII?

Roteiro

de

perguntas

Text Unspecified Open
None

specified

None

specified

None

specified
No No
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