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Avaliar o nível de estresse em genitores de recém-nascidos internados no primeiro dia de vida em
uma Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTNI), de um hospital do interior do Rio Grande
do Sul. MÉTODOS: Estudo de caráter quantitativo, descritivo, transversal e observacional.
Participaram do estudo genitores, com recém-nascidos internados em um hospital de Caxias do Sul –
RS, em 2021. Foi realizada o preenchimento da Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit
e de uma ficha sociodemográfica pelos participantes do estudo, os dados foram analisados e avaliados
pelo nível de estresse em cada subescala e na escala total. RESULTADOS: Participaram ao todo, 21
genitores (11 mães e 10 pais), pais de 11 bebês (média de idade gestacional ao nascer de 32,5±2,2
semanas). Os valores médios de estresse mostram uma associação significativa com a escolaridade
dos pais (p=0,030), falta de experiência com a UTNI (p=0,017) e tempo de permanência na UTNI
(p=0,017). O total de avaliação da escala foi considerado moderadamente estressante, sendo a
subescala “Papel dos genitores” com o maior nível de estresse e a subescala “Sons e imagens” a
menos estressante. CONCLUSÃO: Os achados desse estudo são de grande importância, pois podem
auxiliar as equipes de Enfermagem a planejar ações que busquem diminuir o estresse dos genitores,
pais de bebês que são encaminhados nas primeiras 24h para a UTIN.
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