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Introdução: Atualmente, os conceitos de coping e resiliência vêm sendo muito
discutidos no meio científico, onde se estuda como avaliar as estratégias de coping e
intervir promovendo mecanismos mais resilientes de enfrentamento de condições físicas
e psicossociais decorrentes de situações de vulnerabilidade. Dentre as diferentes
situações de vulnerabilidade que ocorrem durante a gravidez, pode-se indicar a diabetes
mellitus gestacional (DMG), em que há um aumento da taxa de glicose da mãe durante
a gestação. Objetivo: O presente trabalho buscou verificar se podem existir diferenças
nas estratégias de enfrentamento (coping) de gestantes diabéticas que contam com um
acompanhamento sócio-afetivo durante as consultas de pré-natal, comparadas aquelas
que não possuem esse acompanhamento. Material e métodos:O estudo foi realizado em
uma Maternidade-Escola na cidade do Rio de Janeiro, em que durante a espera para o
atendimento ambulatorial pré-natal especializado para gestantes com DMG, foram
aplicados os seguintes instrumentos: a) Protocolo de Registro de Dados Gerais, para
coleta e registro de dados pessoais e familiares das gestantes com DMG; e b) EMEP,
Escala Modos de Enfrentamento de Problemas, que avalia as condições piscológicas e
estratégias de enfrentamento em situação de vulnerabilidade psicossocial. Durante o
período de três meses, participaram 18 gestantes, com média de idade de 28 anos.
Dentre essas, 8 contavam com acompanhante (marido, mãe, irmã ou amiga) durante a
ida as consultas do atendimento ambulatorial e 10 não contavam com esse
acompanhamento durante o pré-natal. Do total, 7 eram casadas, 10 eram primiparas
(esperavam o primeiro filho) e 8 já tinham filhos. Resultados: Os dados coletados
foram processados e analisados de acordo com instruções de cada instrumento, quando
se verificou que dentre as gestantes sem acompanhamento, 5 faziam uso de estratégias
de enfrentamento com foco no problema, 3 faziam uso de estratégias de enfrentamento
focando na “busca de práticas religiosas”, e 2 utilizavam estratégias de enfrentamento

ligadas à “busca de suporte social”. Das gestantes com acompanhamento, 4 faziam uso
de estratégias de enfrentamento com foco no problema e 4 faziam uso de estratégias de
enfrentamento focando na “busca de práticas religiosas”.
Discussão: Percebeceu-se que a maioria das gestantes sem acompanhamento durante o
pré-natal utilizava como estratégia o foco no problema, ou seja, buscavam a
aproximação em relação ao estressor, para que houvesse uma reavaliação e
resignificação do problema, o que pode se justificado pelo fato de não terem um suporte
social ao longo do pré-natal e do manejo da DMG. Entretanto percebeu-se que metade
das gestantes com acompanhamento durante o pré-natal também utiliza como estratégia
o foco no problema, buscando aproximação em relação ao estressor para que se chegue
à uma reavaliação e resignificação do problema, o que foi um resultado surpreendente,
visto que as mesmas possuem um suporte social ao longo do pré-natal.
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