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INTERVENÇÕES DE CUIDADO E EFEITOS SOBRE O ESTRESSE PARENTAL EM 
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

Ana Luiza Perez Olivé Dias, Eliane Norma Wagner Mendes, Simone Algeri, Ivana de 
Souza Karl, Graciela Feier Fróes  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
 
Introdução: Pais de recém-nascidos internados em terapia intensiva neonatal (UTIN) 
sofrem com sentimentos de separação, abandono e perda e enfrentam mudanças 
impostas ao convívio familiar e social. Intervenções preconizando a inclusão dos 
pais/família no cuidado ao neonato na UTIN ganham destaque em diferentes países, 
sinalizando evidências quanto aos resultados dessa abordagem sobre o estresse e 
vínculo parental. A escala PSS: NICU (Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care 
Unit) constitui uma ferramenta internacionalmente utilizada para pontuar os níveis de 
estresse parental no contexto da UTIN. Objetivo: Investigar em periódicos científicos 
quais os efeitos das intervenções de cuidado aplicadas na UTIN sobre o estresse parental 
mediante a escala PSS-NICU. Método: revisão integrativa de textos publicados em 
revistas indexadas em três bases de dados com os seguintes descritores padronizados 
(DeCs): “Estresse psicológico, Unidades de terapia intensiva neonatal, Pais”. Os critérios 
de inclusão foram: artigos de estudos primários e quantitativos, publicados na íntegra em 
português, espanhol e inglês; abordar a temática escolhida no recorte temporal de 2008 a 
2018. Foram excluídos artigos com acesso restrito ou pago. Os estudos foram 
classificados segundo a metodologia e o fator de impacto do periódico. Resultados: 
Incluídos seis estudos, três quase-experimentais e três experimentais; dois realizados na 
Itália e os demais na Austrália, Brasil, Estados Unidos, e Turquia. Os estudos analisaram 
o impacto de intervenções com alto potencial de diminuição do estresse parental. 
Algumas das intervenções buscaram inserir os pais no cuidado ao neonato, outras 
objetivaram estreitar a relação deles com a equipe. Quanto ao estresse parental, dois dos 
estudos abordaram o estresse materno, os demais dos pais e das mães, 
simultaneamente. As intervenções avaliadas quanto à influência sobre o estresse parental 

mediante a escala PSS:NICU foram: modelo de atendimento centrado na família e 
paciente; manejo da dor; intervenção de enfermagem; cuidado pele a pele e participação 
dos pais em “Rounds multidisciplinares”. A intervenção que obteve resultados mais 
impactantes foi a de Modelo de Cuidado Centrado no Paciente e Família na Unidade 
Neonatal. Os dois estudos que implementam esse programa demonstraram resultados 
semelhantes quanto à redução de níveis de estresse avaliando o momento pós-
intervenção, comparando os pais do grupo intervenção com os do grupo controle. 
Conclusão: Essa revisão trouxe a perspectiva de as intervenções envolvendo pais e 
família colaborarem para a redução do estresse parental à luz da avaliação da PSS:NICU. 
Os pais podem ficar mais tranquilos se orientados e estimulados a participar dos 
cuidados, contudo, o estresse parental é multifatorial. Recomenda-se, por isso, que o 
enfermeiro utilize a escala para avaliar os efeitos das suas práticas, uma vez que, ainda 
são poucos os estudos experimentais para cada intervenção. 
Descritores: Unidades de terapia intensiva neonatal; Estresse psicológico; Pais. 
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