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All footprints start small, some smaller than others, 

The footprint of a premature baby starts smaller than most. 

Have patience, watch them grow,  

because in years to come they will leave  

a footprint as large as most. 

 

Julia Toivonen 
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Resumo 

 

 

 O principal objetivo deste estudo foi compreender a forma como a figura 

paterna perceciona o nascimento de um filho prematuro, tendo em conta todo o 

processo que se encontra associado a esta problemática. Neste sentido, procurou 

compreender-se: (a) quais as necessidades sentidas pelos pais enquanto os seus 

filhos se encontraram na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, (b) qual o nível 

de stress parental durante este período de tempo, (c) quais as estratégias de coping 

utilizadas pelos pais para lidar com a situação problemática e (d) todos os sentimentos 

associados ao envolvimento paterno em todo este processo. 

 Participaram neste estudo 14 pais cujos filhos se encontravam na Unidade de 

Cuidados Intensivos Neonatais do Centro Hospitalar do Porto – Unidade Maternidade 

Júlio Dinis por nascimento prematuro, tendo a recolha de dados ocorrido entre o 8º e o 

12º dia de internamento do bebé. Para esta recolha foram utilizados os seguintes 

instrumentos: (a) um questionário estruturado que incluiu os dados sociodemográficos, 

a história reprodutiva do pai, os estilos de vida da figura parental e o aleitamento 

materno, (b) uma Escala de Avaliação do Suporte Social, (c) um Inventário de 

Necessidades da Família na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, (d) uma 

Escala de Stress Parental: Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, (e) um 

Questionário de Estratégias de Coping e (f) uma entrevista semiestruturada que foi 

realizada após a alta do bebé.  

 Os resultados permitiram concluir que os pais recebem bastante suporte e 

vêem a companheira como a principal fornecedora de suporte. Face ao internamento 

dos seus filhos, estes pais revelaram sentir maiores necessidades de informação, 

segurança e proximidade perante o ambiente da unidade. Quanto ao stress parental, 

verificou-se que os pais apresentam um stress geral moderado e é mais 

especificamente face aos papéis parentais que estes pais revelaram um maior nível de 

stress. As estratégias de coping mais utilizadas pelos participantes dizem respeito à 

procura de suporte social, à resolução planeada de problemas e a uma reavaliação 

positiva da situação stressante. Os resultados revelaram, ainda, que a figura paterna 

se envolve ativamente em todo o processo referente à prematuridade, fornecendo 

suporte à companheira, preocupando-se ao longo da gravidez e no parto, revelando 

desilusão perante o internamento do bebé, mas confiança nos profissionais de saúde. 

Mencionando, no entanto, receio perante possíveis infeções e pelo desenvolvimento 

do filho após a alta da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais. 
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Abstract 

 

 

The main objective of this study was to understand how the father perceives the 

birth of a premature child, regarding the process associated with this issue. In this 

sense, we tried to understand: (a) the needs experienced by the fathers when their 

babies were in the 'Neonatal Intensive Care Unit', (b) what was the level of father 

stress during that period of time, (c) what coping mechanisms they used in order to 

deal themselves with the problematic situation and (d) the feelings associated with their 

involvement in this process. 

In this study we had the participation of 14 fathers whose children were 

admitted in the Neonatal Intensive Care Unit in Central Hospital of Porto - Maternity 

Unit of Júlio Dinis for premature birth, having the data collection taken place between 

the 8th and the 12th day of hospitalization of the baby. For the collection of this data 

the following instruments were used: (a) a structured questionnaire which included the 

sociodemographic data, the reproductive history and lifestyle of the father and the 

breastfeeding history of the mother, (b) a Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support, (c) a Neonatal Intensive Care Unit Family Needs Inventory, (d) a Parental 

Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit, (e) a Ways of Coping Questionnaire and (f) 

a semi-structured interview held after the discharge of the baby. 

The results allowed us to conclude that the fathers received good support and 

recognized their partner as the main supporter during this process. Given the 

hospitalization of their babies, these parents felt that they would benefit from more 

information, security and to feel close to the environment of the Intensive Care Unit. 

Regarding fathers’ stress, it was found that those fathers have a moderate general 

stress and is more specifically regarding to their role that they revealed higher stress 

level. The coping mechanisms that were used by the participants were: seeking for 

family social support, a planned resolution of the problems and a positive revaluation of 

the stressful situation. The results also revealed that the father is actively involved in 

the whole process when a baby is premature, providing support to their partner, 

worrying throughout pregnancy and childbirth, revealing some disappointment when 

the baby is admitted, but having confidence in health care professionals. However,  

parents mentioned being afraid for possible infections and child development after 

discharge from the Neonatal Intensive Care Unit. 
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Résumé  

 

L'objectif principal de cette étude était de comprendre comment la figure du père 

perçoit la naissance d'un enfant prématuré, compte tenu de l'ensemble du processus 

qui est associé à ce problème. En ce sens, nous avons essayé de comprendre : (a) 

quels sont les besoins ressentis par les parents pendant que leurs enfants ont 

rencontré l'Unité néonatale de soins intensifs, (b) quel est le niveau de stress parental 

pendant cette période de temps, (c) quelles sont les stratégies d'adaptation utilisées 

par les parents pour faire face à la situation problématique et (d) tous les sentiments 

associés à l'engagement paternel dans ce processus.  

Á cette étude ont participé 14 parents dont les enfants étaient dans l'unité 

néonatale des soins intensifs du Centre hospitalier de Porto - Maternité Júlio Dinis pour 

l'accouchement prématuré. La collecte des données a eu entre le 8ème et le 12ème jour 

de l'admission du bébé. Pour cette collection, nous avons utilisé les instruments 

suivants: (a) un questionnaire structuré qui comprend des données 

sociodémographiques, les antécédents de reproduction du père, les modes de vie de 

la figure parentale et l'allaitement, (b) un échelle des contributions de soutien social (c) 

un inventaire des besoins de la famille en unité néonatale de soins intensifs, (d) une 

échelle de stress parental: Unité néonatale de soins intensifs (e) un questionnaire des 

stratégies d'adaptation (f) une entrevue semi-structurée qui a été menée après la haute 

du bébé.  

Les résultats ont montré que les parents reçoivent suffisamment de soutien et  

considèrent sa partenaire comme le principal fournisseur de support. Compte tenu de 

l'admission de leurs enfants, ces parents se sentent révélé des besoins plus importants 

pour la sécurité de l'information et de la proximité à l'environnement de l'appareil. En ce 

qui concerne le stress parental, il a été constaté que les parents ont un stress général 

modéré et spécifiquement par rapport à leurs rôles parentaux, les parents ont révélé un 

niveau de stress plus élevé. Les stratégies d'adaptation utilisées par les participants 

concernent plus la recherche de soutien social, la résolution prévue de problèmes et la 

réévaluation positive de la situation stressante. Les résultats ont également révélé que 

la figure du père est activement impliquée dans l'ensemble du processus lié à la 

prématurité, le soutien du partenaire, inquiétant tout au long de la grossesse et de 

l'accouchement,  révélant déception à l'hospitalisation de l'enfant, mais confiance dans 

les professionnels de la santé. Toutefois,  les parents citant la peur de possibles 

infections et du développement de l'enfant après sa sortie l'Unité néonatale de soins 

intensifs.  
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Introdução 

 

 

A prematuridade é uma temática que remete para o desconhecido e para o 

receio do que significa ter um filho prematuro e tudo o que este assunto envolve. 

Apesar de este ser um tema já muito estudado, a maior parte dos estudos opta por 

não explorar as experiências parentais desde cedo e muitos deles excluem as 

experiências paternas (Watson, 2010), surgindo, então, a questão fulcral que nos 

remete para o papel do pai na parentalidade e tudo o que daqui possa advir. 

O grande objetivo deste estudo é perceber a dinâmica que envolve o pai com o 

bebé prematuro. O interesse central do presente estudo é a figura paterna e pretende-

se compreender as expectativas dos pais com filhos de pré-termo, o nível de stress 

parental e as estratégias de coping das figuras paternas face ao nascimento do filho 

prematuro em dois momentos distintos: (a) quando o bebé se encontra nas Unidades 

de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) e (b) quando já está no domicílio. 

Para a concretização destes objetivos, realizámos um estudo quantitativo 

através da aplicação de medidas que avaliam o stress parental e as estratégias de 

coping, bem como as necessidades que são sentidas pelos pais no que diz respeito à 

UCIN, e um estudo qualitativo, recorrendo a um guião de entrevista ao pai, de modo a 

compreender, na primeira pessoa, a vivência da figura paterna no processo de 

adaptação à parentalidade de um filho prematuro, as dificuldades sentidas, o apoio 

social recebido e os sentimentos que o foram envolvendo no decorrer de todo o 

processo. O presente estudo foi realizado em colaboração com o Instituto de Saúde 

Pública da Universidade do Porto (ISPUP), fazendo parte do projeto PACO – PApéis 

Parentais e COnhecimento em Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais (projeto 

financiado por Fundos FEDER - Programa Operacional Fatores de Competitividade – 

COMPETE e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto 

FCOMP-01-0124-FEDER-019902 - FCT PTDC/CS-ECS/120750/2012). 

Perante isto, este estudo encontra-se dividido em dois capítulos: (1) no primeiro 

capítulo apresentamos o enquadramento conceptual que diz respeito à informação 

teórica sobre o desenvolvimento humano e as situações de risco, com foco na 

prematuridade, e que estreita para o papel do pai, bem como para o seu envolvimento 

na gravidez, no parto e no internamento do seu filho prematuro; e (2) o segundo 

capítulo inclui o estudo empírico no qual são apresentadas as questões de 

investigação, o método utilizado neste estudo e são descritos os resultados do 

mesmo, assim como a sua discussão. Este capítulo termina com as principais 

conclusões, as limitações do estudo e sugestões para investigações futuras. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Enquadramento Conceptual 
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1.Parentalidade 

 

 

A decisão de ter um filho é considerada um momento de grande importância na 

vida de um casal. Tornar-se pai/mãe é uma transição considerada muito significativa, 

estando relacionada com a preservação, reprodução e sobrevivência da espécie 

humana, mas também corresponde a uma grande expectativa social referente ao 

papel adulto, sendo este considerado um projeto a longo prazo na vida do casal. Para 

além disto, a parentalidade tem presente uma função individual ao permitir dar 

continuidade à família e ao garantir experiências pessoais de grande significado (Cruz, 

2005). 

A experiência de ser pai/mãe é considerada extremamente rica e é vista como 

sendo uma das tarefas mais desafiante da vida adulta. Sendo assim, a parentalidade é 

encarada como um vasto conjunto de ações dos pais face aos filhos que tem como 

objetivo primordial promover o seu pleno desenvolvimento com recurso aos apoios 

disponíveis tanto dentro como fora da família, bem como na comunidade (Cruz, 2005). 

Tal como Kitzinger (1987) refere, basta olharmos para os papéis parentais em 

diferentes civilizações para compreendermos a multidimensionalidade do ser-se 

mãe/pai. Desta forma, os valores, as crenças e os rituais de cada sociedade 

condicionam os papéis parentais, para além dos fatores individuais, sociais e 

profissionais envolventes. Uma vez que a ideologia de cada época influencia o 

exercício dos papéis parentais, muito do que consideramos natural, numa determinada 

altura, face a esta temática, não passa de um produto da cultura (Kitzinger, 1987). 

Aquando do nascimento de um filho ou mesmo no decorrer da gestação, são 

muitas as expectativas e os desejos dos pais que, em conjunto, vão criando ao longo 

da gravidez (Garbarino & Benn, 1992; Rocha, Candeias, Ramos, Maia, Guimarães & 

Viana, 2011; Piccinini, Levandowski, Gomes, Lindenmeyer & Lopes, 2009; Ramos & 

Cuman, 2009; Maypole, Trozzi & Augustyn, 2011; Colman & Colman, 1994). Este 

período de transição para a parentalidade leva a que ocorram alterações tanto 

psicológicas, como biológicas e sociais, sendo que os pais começam a adaptar-se aos 

seus novos papéis (Salmela-Aro, Nurmi, Saisto & Halmesmãki, 2000). É neste período 

que os pais se preocupam com questões como o parto e a saúde do bebé que irá 

nascer, assim como com questões de ordem financeira, sendo que, muitos deles, 

sentem a necessidade de arranjar um segundo emprego para garantir que não 

passam necessidades (Parke, 1996). A saúde encontra-se sempre em primeiro lugar, 

querendo os pais que o bebé nasça saudável. Piccinini, Silva, Gonçalves e Lopes 

(2004) concluíram, no seu estudo sobre o envolvimento da figura paterna na gestação, 
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que os pais possuem grandes preocupações face à saúde do bebé que irá nascer e 

indicam que é um dos seus maiores receios, tendo medo de possíveis malformações, 

síndromes, prematuridade ou aborto. Quando a criança idealizada nasce 

prematuramente pode surgir uma grande frustração face às expectativas parentais 

(Rocha et al., 2011). Este acontecimento traz consigo a vivência de momentos de 

grande dificuldade e a descoberta, para os pais que sempre sonharam ter um filho 

saudável nos braços, de um vasto leque de emoções que podem ser de grande 

intensidade e que tanto podem derrubar como engrandecer o ser-se humano (Piccinini 

et al., 2004). 

 

 

2.Prematuridade 

 

 

O peso e a idade gestacional são os principais aspetos a ter em conta na 

definição de bebé prematuro, tendo ganho um peso maior a idade gestacional e sendo 

esta a que é utilizada na Medicina Neonatal. Desta forma, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (Martinet, 2008), a prematuridade ocorre quando um bebé 

nasce antes das 37 semanas de gestação após o primeiro dia da última menstruação. 

A prematuridade distingue-se em três categorias: (a) prematuridade limite que se 

refere aos nascimentos que acontecem entre as 35 e as 37 semanas gestacionais, (b) 

prematuridade moderada que diz respeito aos nascimentos que ocorrem entre as 31 

e as 34 semanas gestacionais e (c) prematuridade extrema que ocorre quando os 

nascimentos são antes das 30 semanas de gestação (Machado, Teixeira, & Sá, 2008). 

A literatura indica que o maior número de mortes ocorridas no período neonatal está 

associado aos nascimentos de prematuros extremos (Martinet, 2008). 

Como referido, também o peso à nascença pode ser utilizado para definir a 

prematuridade do recém-nascido. Sendo assim, são considerados também aqui três 

categorias: (a) o baixo peso (peso à nascença entre os 1501 e os 2500 gramas), (b) o 

muito baixo peso (peso à nascença entre os 1000 e os 1500 gramas) e (c) o 

extremo baixo peso (peso à nascença inferior a 1000 gramas) (Beckwith & Rodning, 

1991). 

Deste modo, surge a necessidade de compreender quais os fatores que podem 

contribuir para o parto prematuro. Surgem, então, três fatores: (a) os fatores 

biomédicos e anatómicos que incluem tanto problemas maternos como do feto 

(interrupção voluntária ou involuntária da gravidez no passado ou tentativas mal 

sucedidas, gravidez gemelar, partos prematuros anteriores, infeções maternas ou 
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fetais, anomalias ou mal formações uterinas, problemas crónicos de saúde maternos 

ou alterações e malformações cromossómicas e/ou congénitas do feto), (b) os fatores 

socioeconómicos e demográficos que incluem a etnia ou a raça das mães, 

gravidezes não vigiadas, baixo nível socioeconómico, tabaco, drogas, ingestão de 

álcool, condições de vida desfavoráveis/pobreza e idade materna muito jovem ou 

muito avançada, e (c) os fatores psicológicos que incluem a ansiedade e o stress e 

são considerados os principais responsáveis pelos nascimentos pré-termo (Martinet, 

2008). Desta forma, quanto mais fatores estiverem presentes durante a gravidez, 

maior é o risco de um nascimento prematuro.  

Blackburn (1998) diferencia as crianças prematuras das crianças que nascem a 

termo referindo que as primeiras nascem com os órgãos imaturos e com sistemas 

pouco desenvolvidos (principalmente o Sistema Nervoso Central) e passam as últimas 

semanas/meses de gestação num ambiente diferente (incubadora). Sendo assim, são 

crianças que têm mais limitações e necessitam de cuidados intensivos. 

Em Portugal nascer prematuramente é algo já estudado com relativo detalhe, 

sendo que, entre 1996 e 2000, sabe-se que no momento da alta, cerca de 30% dos 

recém-nascidos são transferidos para outros serviços, sendo que 20% acabam por 

falecer no seu primeiro internamento e 50% das crianças têm alta (in Nascer 

prematuro em Portugal, 2002). Verificou-se a estabilidade destes dados ao longo dos 

5 anos na investigação realizada no âmbito do Estudo Multicêntrico Nacional acerca 

do registo nacional do recém-nascido de muito baixo peso (in Nascer prematuro em 

Portugal, 2002). 

Dados recentes indicam que a taxa de Mortalidade Neonatal diminuiu 

consideravelmente em 2010, em relação ao ano de 2009, passando de 2.5%, em 

2009, para 1.7%, em 2010 (DGS, 2011). Quanto aos nascimentos, sabe-se que entre 

2001 e 2006 ocorreu um aumento da percentagem de nados vivos prematuros (bebés 

com menos de 37 semanas de gestação), tendo passado de 5,6% em 2001, para 

7,9% em 2006. Tal pode ser explicado devido às idades maternas, já que, durante 

este período de tempo, foi nas mães com menos de 20 anos e nas mães com mais de 

34 anos que se registaram maiores incidências de nados vivos prematuros (INE, 

2008). 
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3.Modelos de desenvolvimento 

 
 

3.1.Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner 

 

 

O desenvolvimento humano é pautado pelo impacto das relações que 

estabelece com os outros e com o mundo. Bronfenbrenner (2005), com a sua teoria 

bioecológica, reforça que não só as características psicológicas são importantes para 

o desenvolvimento humano, como também os contextos em que está inserido. Desta 

forma, faz menção aos processos proximais, caracterizados por serem mecanismos 

primários de desenvolvimento que incluem formas de interação entre o indivíduo e o 

meio com o qual está em contacto. Segundo este autor, estes processos só são 

considerados decisivos quando existe uma base regular e quando acontecem ao longo 

do tempo. No âmbito do presente estudo, referem-se às interações que ocorrem entre 

o pai e o filho prematuro e o quanto isso poderá interferir ao longo do seu 

desenvolvimento. Fala-se, assim, da díade pai-bebé prematuro que procuramos 

analisar ao longo do presente trabalho (Bronfenbrenner, 2005). 

Face aos diversos contextos existentes, este autor refere quatro níveis 

específicos: o microssistema que se refere ao contexto em que existe um maior 

conjunto de interações relacionais, sendo, a maioria das vezes, o primeiro contexto em 

que a criança é inserida e que promove o seu desenvolvimento, como é o caso da 

família; o mesossistema que é caracterizado por incluir as relações entre dois ou 

mais contextos nos quais o indivíduo participa ativamente, como por exemplo a 

interação família-escola; o exossistema que é constituído por contextos que 

interferem indiretamente no indivíduo, uma vez que não participa ativamente neste, 

como é o caso do emprego dos pais; e o macrossistema que é definido como um 

conjunto de forças que influenciam de modo mais distante o indivíduo, como por 

exemplo, a política ou os valores. Bronfenbrenner (2005) fala também de uma 

dimensão temporal que diz respeito à integração do tempo nos vários contextos, como 

por exemplo, as transições biológicas e sociais. 

A paternidade reflete-se, então, numa aproximação ao referencial bioecológico 

do envolvimento paterno, através do estudo do desenvolvimento humano nos 

diferentes contextos. Podendo o desenvolvimento humano ser estimulado ou inibido 

pelas diferentes interações que vão ocorrendo entre diferentes pessoas e em 

diferentes contextos, a família revela-se um contexto de grande importância para a 

criança, tendo o pai aqui um papel influente e interacional (Bronfenbrenner, 1999). 
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Tendo em conta estes vários sistemas, este modelo bioecológico aborda a 

necessidade de uma análise à figura paterna nos vários níveis e contextos que a 

envolvem.  

 

 

3.2.Teoria Transacional de Sameroff 

 

 

Na maior parte do século XX vários investigadores presumiram que os 

problemas de natalidade tinham grandes efeitos no desenvolvimento cognitivo, social 

e emocional da criança (Sameroff & MacKenzie, 2003). As suas crenças focaram-se 

tanto nisso que qualquer problema de desenvolvimento que surgisse na criança era 

resultado de um qualquer dano cerebral, por mais mínimo que fosse, resultado de 

complicações na gravidez ou no nascimento da criança (Pasamanick & Knobloch, 

1961, como citado em Sameroff & MacKenzie, 2003). Todavia, para Sameroff e 

Chandler (1975) este não deveria ser o único ponto a ser analisado, mas sim a 

influência dinâmica dos vários sistemas que fazem parte da vida da criança. É desta 

forma que surge o modelo transacional do desenvolvimento que refere que os 

problemas tanto podem ser fruto das características individuais como da experiência 

do indivíduo, uma vez que este modelo incorpora a criança num ambiente de relações 

sociais que possibilitarão que muitas das suas características sejam evidenciadas e 

que outras diminuam (Sameroff & MacKenzie, 2003). É referido que as experiências 

são sempre vividas de forma diferente por cada indivíduo, por isso, também o 

desenvolvimento é distinto. Assim, este modelo transacional indica que o 

desenvolvimento da criança não é mais do que o produto das variadas interações que 

vão ocorrendo de forma dinâmica e continuada entre a criança, com as suas 

características individuais, e a experiência dada pelo contexto familiar e social, sendo 

salientados os efeitos da criança e do ambiente (Sameroff & MacKenzie, 2003). 

Sendo assim, a perspectiva transacional tem aqui um papel importante na 

medida em que pressupõe uma influência dual entre o indivíduo e o contexto, sendo 

este um processo contínuo de desenvolvimento e de mudança que leva a que o 

envolvimento paterno não deva ser explicado por uma relação causal e linear. 

Relativamente às crianças que tiveram um nascimento de alto risco, Sameroff e 

Chandler (1975) referem que estas crianças podem vir a ter problemas 

desenvolvimentais, mas tal pode não ser causado por danos cerebrais, mas sim pelo 

efeito de interações parentais negativas. Assim, a excessiva ansiedade e inquietação 

da mãe ou pai nos primeiros meses de vida pode ter impacto nas interações 
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estabelecidas com a criança e, deste modo, influenciá-la por serem menos 

apropriada/o nas interações. Como consequência, esta dinâmica pode levar a que a 

criança acabe por desenvolver irregularidades tanto na alimentação como no sono e 

no temperamento que, por si só, poderão também influenciar menos positivamente os 

pais (Sameroff & MacKenzie, 2003).  

 

 

4.Risco  

 
 

 Brown e Brown (1993) mencionam a existência de duas categorias principais 

de risco: (a) o risco biológico e (b) o risco ambiental. O primeiro diz respeito a 

crianças que possuem antecedentes tanto pessoais como familiares que podem levar 

a problemas de desenvolvimento, variando as suas consequências face ao tipo e ao 

momento em que esses antecedentes aconteceram (período pré, peri ou pós-natal). O 

risco ambiental inclui as crianças que, ao longo da sua história pessoal e familiar, 

sofreram alterações no seu ambiente ou problemas sociais graves.  

É na categoria do risco biológico que se incluem a prematuridade e o baixo 

peso à nascença, pelo que o foco da análise será o microssistema e, especificamente, 

a compreensão da vivência da parentalidade pela figura paterna no caso de crianças 

prematuras. Desta forma, falar-se-á agora do risco que envolve este microssistema 

face à prematuridade.  

Garbarino e Abramowitz (1992) referem que este sistema em que a criança se 

encontra inserida, pode-se tornar numa situação de risco, dependendo do nível social 

(pode encontrar-se empobrecido ou pode ter sofrido mudanças nas relações com os 

outros). Desta forma, considera-se essencial que haja interação junto da criança e da 

sua família, desde cedo, e que esta seja de qualidade. Estes autores explicam 

também que quanto maior for o número de elementos que constituem a família, maior 

será a estimulação recebida pela criança. Referem que é necessário ter em conta os 

antecedentes e as consequências (aspetos como o empobrecimento e o desequilíbrio 

da família) a nível do meso, do exo e do macrossistema, uma vez que as famílias 

fazem parte de uma comunidade. Assim, é necessário que a família possibilite aos 

filhos um microssistema equilibrado e o mais saudável possível de modo a que a 

criança se desenvolva com maior facilidade e que obtenha sucesso perante as 

dificuldades que vão surgindo (Garbarino & Abramowitz, 1992). 
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4.1.Risco associado ao nascimento prematuro 

 

 

Sameroff e Seifer (1983) definem uma criança de alto risco como sendo aquela 

que está num risco superior à média de sofrer desvios de comportamento por causa 

da adesão/participação numa determinada população. Inicialmente, a fonte de risco 

era exclusivamente a condição médica da criança recém-nascida. Assim surgiu a 

noção de “contínuo de morbilidade reprodutiva” (Pasamanick & Knobloch, 1966, 

como citado em Sameroff & Chandler, 1975; Sameroff & Seifer, 1983) que diz respeito 

a problemas resultantes de acontecimentos prejudiciais que ocorreram ao longo da 

gravidez ou no parto e que podem originar alterações no feto/recém-nascido, 

incluindo-se aqui os casos da prematuridade e do baixo peso à nascença. Segundo 

esta perspectiva, a existência de qualquer problema na criança pressupõe um fator 

etiológico, preferencialmente, um fator biológico (Sameroff & Chandler, 1975). O 

contributo deste conceito foi focar a atenção no nascimento, como sendo fonte de 

problemas/incapacidades desenvolvimentais (Sameroff & Seifer, 1983). Sameroff e 

Chandler (1975), numa extensa revisão das consequências de complicações no 

nascimento presentes em vários estudos longitudinais, foram incapazes de identificar 

as consequências de um desenvolvimento desviante que poderiam estar linearmente 

relacionadas com fatores de risco biológicos. Assim, e contrapondo com a teoria 

anterior, Sameroff e Chandler (1975) apresentaram a noção de “contínuo de 

acidentes de socialização” que incorpora os fatores de risco ambiental como 

possíveis condutores de resultados desenvolvimentais baixos, isto é, aponta para 

efeitos transacionais de fatores familiares, sociais e ambientais no desenvolvimento 

humano. Desta forma, embora os problemas que acontecem ao longo da gestação ou 

do parto possam ter um papel importante na produção de eventuais problemas nas 

crianças, é o ambiente de prestação de cuidados que mais determina esses 

resultados.  

Parmelee e Haber (n. d., como citado em Sameroff & Chandler, 1975) 

concluíram que os estudos sobre a prematuridade não têm resultados claros quanto 

às consequências negativas associadas à prematuridade, ou seja, essas 

consequências podem não ser resultado da prematuridade em si, do baixo peso à 

nascença, do longo período passado na incubadora, do trauma peri-natal ou do clima 

social em que a criança é inserida. Uma criança que nasceu prematura mas não 

sofreu qualquer trauma pré, peri e pós-natal e que foi inserida num ambiente/contexto 

ideal, pode, de acordo com estes autores, não mostrar qualquer diferença no 
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desenvolvimento quando comparados com bebés nascidos a termo, criados nas 

mesmas circunstâncias. 

Quando as crianças nascem prematuramente e são acompanhadas até à idade 

escolar, os problemas cognitivos identificados em idades precoces, vão-se 

minimizando anos mais tarde (Sameroff & Chandler, 1975). Assim, os estudos 

analisados por Sameroff e Chandler (1975) revelaram que o desvio do comportamento 

em crianças que tenham tido complicações não era explicado de forma linear mas por 

um terceiro fator que influenciava estas duas variáveis (complicações no nascimento e 

problemas comportamentais). 

A prematuridade, só por si, traz um conjunto de elementos que podem constituir-

se como fatores de risco. O nascimento prematuro ocorre devido a múltiplos fatores de 

risco e tem impactos médicos, psicológicos, económicos e sociais (Offiah, 

O’Donoghue & Kenny, 2012; Ramos & Cuman, 2009). Assim é fundamental considerar 

todas as preocupações que surgem com o nascimento de bebés prematuros, 

nomeadamente a sua fragilidade que pode contribuir para aumentar os riscos, a 

ocorrência de infeções ou de outros agravamentos que poderão surgir e manifestar-se 

no seu desenvolvimento (Ramos & Cuman, 2009). Ramos e Cuman (2009) 

comprovaram, através do seu estudo, que o perfil das mães dos bebés pré-termo e a 

caracterização dos nados-vivos sofre influência das condições socioeconómicas e 

sanitárias dos locais de residência, onde ocorre a gravidez e o nascimento da criança, 

sendo importante avaliar estes aspetos para se poder diminuir os riscos vitais que se 

encontram relacionados com as condições de nascimento, crescimento e 

desenvolvimento infantil.  

A situação de prematuridade acarreta grandes encargos financeiros, tanto para a 

família como para a sociedade em geral, sendo que exige assistência permanente e 

equipamentos dispendiosos (Ramos & Cuman, 2009; Offiah et al., 2012). Em 2001, 

nos EUA, os custos com hospitalizações infantis foram $12,4 biliões. Dessas 

hospitalizações, 8% correspondem a bebés prematuros, tendo os seus custos ($5,8 

biliões) uma representação de 47% dos custos totais (Offiah et al., 2012). Para além 

disso, a estrutura familiar é diretamente afetada, uma vez que são alteradas as 

expectativas que surgem com a gravidez (Ramos & Cuman, 2009). Piccinini e 

colaboradores (2009) concluíram, no seu estudo acerca das expectativas dos pais no 

decorrer da gestação, que a maior parte cria uma representação mental do bebé que 

irá nascer, representação esta que reflete as suas preferências e anseios. Quando o 

filho se torna real, surge, então, o confronto da imagem construída e da figura real do 

bebé. As diferenças verificadas podem levar ou à diminuição dos conflitos dos pais ou 

à sua intensificação. Ao falar nesta idealização face ao nascimento de uma criança 
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prematura, verifica-se que este processo é muito mais complexo e de difícil superação, 

já que são muitos os sentimentos dolorosos e o sofrimento perante o choque de não 

ter havido uma preparação para o acontecimento do nascimento prematuro de um filho 

(Maypole et al., 2011). O medo da perda e o tempo de internamento dos bebés nas 

UCIN têm grande impacto no desenrolar destas situações, sendo que nas primeiras 

semanas os pais podem ter como reações a este acontecimento stressante pesadelos 

sobre o nascimento do bebé, memórias intrusivas, dificuldades em adormecer, entre 

outras (Maypole et al., 2011).  

A prematuridade é referida como causa para a mortalidade infantil e algumas 

das causas para os nascimentos pré-termo são alterações na placenta, excesso de 

líquido amniótico, a idade da mãe (quanto mais jovem maior é a possibilidade de ter 

um parto prematuro), infeções/inflamações intra-uterinas, stress, depressão, consumo 

de tabaco, álcool e drogas (Offiah et al., 2012; Ramos & Cuman, 2009). 

A imaturidade dos bebés pode levar à disfunção de órgãos e do sistema 

corporal, sendo este um dos principais riscos do parto prematuro. A intervenção passa 

por uma monitorização atenta ao bebé e pela total confiança na assistência técnica e 

humana (Ramos & Cuman, 2009). 

 

 

5.Envolvimento Paterno 

 
 

5.1.Evolução do papel do pai 

 

 

Face ao recém-nascido, o contributo do pai no desempenho das tarefas e 

cuidados relacionados com o bebé, é cada vez mais habitual em Portugal, 

principalmente em pais mais jovens e de nível socioeconómico médio e alto (Ramos, 

2004).  

Segundo Camus (2002), anteriormente cabia ao pai o dever económico, o 

investimento extra familiar. Já à mãe, pertenciam as tarefas domésticas e o cuidado 

dos filhos. Porém, uma nova imagem cultural do pai surgiu, tendo este retrato atual, 

um pai mais envolvente e presente, participativo e influente no desenvolvimento da 

criança (Parke, 1996). O evoluir dos tempos e a profissionalização maciça do trabalho 

feminino, conduziu a uma maior partilha de tarefas e responsabilidades face à guarda 

e prestação de cuidados dos filhos, por ambos os pais (Camus, 2002).  
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Lamb (1992) refere que o papel do pai tem vindo a alterar-se ao longo do tempo, 

tendo passado por várias fases: (a) o pai formador e responsável pela supervisão e 

educação dos seus filhos, (b) a pai visto como tendo a função de sustentar 

economicamente a família, (c) o pai visto como modelo de tipificação sexual e (d) o pai 

envolvido nos cuidados dos seus filhos. Lamb (1992) reconhece também que os pais 

desempenham variados papéis que devem ser analisados tendo em conta os 

diferentes ambientes. Assim, o envolvimento paternal pode ser diferenciado face ao 

tempo que passa em real interação com a criança, à realização de actividades menos 

intensas de interação, como é o caso das tarefas domésticas e à responsabilidade 

pelo bem-estar, cuidados e educação da criança que não digam apenas respeito a 

interações. Ramos (2004), no que diz respeito à comunicação dos pais, revela que as 

interações da figura paterna são mais físicas e estimulantes (tocar e interagir de forma 

lúdica com a criança), enquanto as mães são mais calmas e têm uma maior tendência 

para vocalizar, manter o contacto visual e acariciar o bebé. Lamb (1992) faz menção a 

quatro fatores considerados determinantes para o envolvimento paterno: (a) a 

motivação que diz respeito ao interesse e à vontade do pai em estar envolvido, (b) a 

competência e autoconfiança que se refere ao receio ou não dos pais em se 

envolverem por acharem que podem não ter/ter capacidades para tal, (c) o apoio que 

é o encorajamento dado pela família e, mais especificamente, pela companheira, para 

desempenhar um papel mais ativo perante o seu filho e (d) as práticas institucionais 

que são o sustento económico, sendo a licença de paternidade um dos meios 

adotados para o incentivo ao envolvimento parental.  

Camus (2006) refere que, atualmente, tanto investigadores como clínicos 

(acrescentando aqui os meios de comunicação), se encontram completamente 

informados relativamente aos benefícios para o casal e para o bebé do envolvimento 

paterno precoce. Anteriormente a entrada na paternidade era tardia, surgindo, 

habitualmente, quando a criança atingia a “idade da razão” (Camus, 2006, pp. 27). 

Com a mudança dos tempos a figura paterna passa a envolver-se em todo o processo: 

gravidez, nascimento, infância.  

  Não há dúvidas de que os pais podem ter um papel muito importante no 

desenvolvimento das crianças (Parke, 1996). Tocam, falam, fazem cócegas, gerem e 

organizam as atividades das crianças. A relação pai-criança é um processo mútuo e 

influenciável. Desta forma, a paternidade pode levar o pai a mudar a sua maneira de 

ser/pensar, clarificando valores e prioridades. Surge, assim, um ponto fundamental: se 

queremos compreender a relação entre o pai e a criança é necessário tratar o pai 

como parte integrante do sistema familiar, considerando, ainda, as relações entre 

todos os membros da família (Parke, 1996). 
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5.2.Envolvimento do pai na gravidez 

 

 

Tornar-se pai é um processo gradual que começa antes da gravidez. Começa na 

decisão de ter um filho, devendo ser esta uma decisão do casal e ficando grávida não 

apenas a mãe, mas o casal (Parke, 1996).  

A gravidez é considerada não apenas um acontecimento biológico, mas também 

um período de mudança de identidades e de exploração dos papéis parentais (Colman 

& Colman, 1994).  

Todo o processo que envolve a gravidez é vivido de forma diferente pelo casal. 

Ao longo da gravidez, o pai vai mostrando a sua preocupação em tornar-se pai, mas 

também muita expectativa, vibrando com cada pontapé que sente, reagindo 

positivamente e fornecendo suporte emocional à mãe do bebé (Parke, 1996). Assim, 

no início da gravidez o homem não possui qualquer prova física de que irá ter um filho, 

sendo este um facto que, muitas vezes, só é aceite quando o pai vê a primeira 

ecografia (Colman & Colman, 1994). É no segundo trimestre de gravidez que esta 

realidade se torna mais óbvia, uma vez que o pai começa a sentir os movimentos do 

seu filho dentro da barriga da sua companheira. Esta é uma experiência considerada 

excitante e muito inquietante para a maioria dos homens. Já no terceiro trimestre, a 

realidade do feto e do parto vai aumentando ao longo do tempo, passando o 

envolvimento a ser maior também devido à ansiedade e à preocupação que vão 

crescendo com o aproximar do parto (Colman & Colman, 1994; Ribeiro, 2005).  

Os pais nem sempre conseguem criar um vínculo sólido com o bebé, sendo que 

este se vai consolidando após o nascimento e ao longo do desenvolvimento da criança 

(Maldonado, Dickstein & Nahoum, 1997, como citado em Piccinini et al., 2004).  

Apesar de nem todos os pais conseguirem envolver-se com o seu filho ao longo da 

gestação, Piccinini e colaboradores (2004) concluíram que a figura paterna demonstra 

ter um bom envolvimento no decorrer da gestação, tanto comportamental como 

emocionalmente. 

Atualmente o envolvimento do pai na gravidez não termina quando a mãe chega 

ao hospital, podendo este estar presente no parto (tal não era permitido anteriormente 

por acharem que a sua presença poderia levar a infeções/contaminações). Isto 

permite que o parto se torne um aspeto normal na vida familiar (Parke, 1996). 

Saber equilibrar o seu papel no trabalho e na família é algo fundamental ao 

longo da gravidez e na transição para a paternidade (Parke, 1996). Assim, esta 

transição é vista tendo em conta duas faces da moeda: com custos e benefícios.  
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O envolvimento afetivo e emocional do pai constituem um suporte para a mãe e 

para ambos, enquanto casal, já que fortalece esta relação, ajuda no desenvolvimento 

e adaptação ao papel parental e no estabelecimento do vínculo entre mãe, pai e bebé 

(Ramos, 2004). 

 

 

5.3.Envolvimento do pai no parto 

 

 

A presença do pai na sala de partos surge na década de setenta com o intuito de 

favorecer o envolvimento do homem na gravidez e fornecer suporte emocional à 

companheira e ao bebé (Carvalho, 2003). Tal permite também que se forme um 

vínculo entre a figura paterna e o bebé, sendo aqui referida a presença do conceito de 

humanização do parto e de um maior envolvimento do homem nos cuidados prestados 

à criança. O parto é visto como o culminar da gravidez. Assim, segundo Colman e 

Colman (1994) esta experiência deveria terminar como iniciou, com um momento 

íntimo entre o homem e a mulher. Desta forma, o parto permite que o nascimento faça 

parte da vida conjugal (Carvalho, 2003). Todavia, a presença ou não do pai na sala de 

partos deve ser uma decisão tomada pelo casal e o pai deve ser preparado para que 

compreenda e colabore em todo o processo com clareza e calma (Carvalho, 2003; 

Ribeiro & Lopes, 2006). 

 Quando o pai participa no parto, é estabelecida uma relação de maior 

proximidade com o bebé e é fortalecida a intimidade entre o casal (Carvalho, 2003), 

podendo, tal acontecimento, evitar uma desagregação familiar que pode ocorrer 

devido à forte e intima relação que a mãe estabelece com o recém-nascido e que pode 

levar a que o pai se sinta posto de parte (Johnson, 2002). 

 Segundo Colman e Colman (1994) a experiência do parto é vista, muitas 

vezes, como mais estimulante para o pai do que para a mãe, muito devido ao facto de 

o pai não estar a sentir qualquer dor física.   

Os dias em que os pais só viam os seus filhos quando estes iam para casa, já 

não existem (Parke, 1996). Com a permissão para terem contacto direto com os seus 

filhos nos hospitais, os pais e os recém-nascidos estão juntos com mais frequência. 

Este facto permitiu deixar de parte a teoria de que os pais têm menos interesse e um 

menor envolvimento com o bebé (Colman & Colman, 1994). Os laços emocionais são 

estabelecidos nas relações precoces, pelo que o envolvimento pai-bebé aumenta logo 

após os primeiros contactos, o primeiro sorriso ou o primeiro embalo (Ribeiro, 2005). 

Também os pais ajustam o seu discurso e a sua voz para falar com os bebés, 
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mostrando a sua sensibilidade para com as crianças e ajudando a que os bebés 

reconheçam as suas vozes (Parke, 1996). Para além disso, também eles reconhecem 

as mensagens dos bebés e os seus sinais, como é o caso dos diferentes choros. Com 

isto, verifica-se que o contacto direto do pai com o bebé é fundamental durante as 

primeiras horas de vida, uma vez que os laços são estreitados, os pais sentem-se 

mais satisfeitos no seu papel e vivem em pleno a experiência da paternidade (Parke, 

1996; Colman & Colman, 1994; Ribeiro, 2005; Garcês, 2011). 

 

 

5.4.A figura paterna face ao nascimento prematuro 

 

 

Segundo Tronchin e Tsunechiro (2006) é comum verificar as manifestações 

comportamentais dos pais como indicando as dificuldades que sentem na expressão 

dos seus sentimentos, o que não vai de encontro ao que é esperado pela sociedade 

face à figura masculina: o apoio e transmissão de segurança aos familiares e, 

principalmente, à sua companheira. 

 Ao constatar estes factos, surge a dificuldade em ser pai de um bebé 

prematuro. Hollywood e Hollywood (2011) referem que surge um estado de “não 

realidade” para os pais, por a prematuridade ser algo, a maior parte das vezes, 

inesperado e extremamente sério, sendo, maioritariamente, nas UCIN que os pais 

percebem isto ao verem os seus filhos num estado debilitado e de grande risco, 

envoltos em aparelhos, tubos, fios. Quando visitam os filhos pela primeira vez é que 

tomam consciência da realidade. Os pais não têm ideia do que vão encontrar e este 

primeiro impacto pode ser um grande choque para eles. A partir daqui esta imagem 

vai-se alterando e para isso também contribui o papel dos profissionais de saúde que, 

graças às suas explicações vão tranquilizando os pais (Tronchin & Tsunechiro, 2006).  

 Pleck, Charnov e Levine (1985, como citado em Piccinini et al., 2004) definem 

o conceito de envolvimento paterno, após as mudanças referidas em cima acerca do 

papel do pai, a partir de três dimensões de avaliação do comportamento paterno: (a) 

interação que se refere ao contacto direto com o filho; (b) a acessibilidade que diz 

respeito à disponibilidade que o pai apresenta para poder estabelecer interações com 

as crianças; e (c) a responsabilidade, que engloba a garantia de cuidados e recursos 

ao filho. 

Watson (2010) quis compreender melhor as experiências precoces de pais com 

bebés prematuros de muito baixo peso e percebeu que, após analisar as suas 

narrativas, há três temas principais presentes nos seus discursos: (a) “crise” que é um 
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termo utilizado para descrever algum acontecimento percebido subjetivamente como 

perigoso. Cada crise é percebida como algo concreto, real e tangível, pelo que o 

primeiro momento é quando as figuras parentais se apercebem que os seus bebés 

podem não sobreviver (expressado através de ansiedade e medo); (b) “incerteza” cujo 

termo é utilizado para descrever a incapacidade para predizer ou garantir quando 

algum acontecimento irá ocorrer, sendo que a primeira causa da incerteza parental é 

não perceber que a condição do prematuro pode mudar a qualquer momento; e (c) 

“impotência” que se refere a um estado psicológico visível através da perda de poder, 

controlo e ausência de influência nos acontecimentos. Este estudo qualitativo de 

Watson (2010) refere como aspeto fundamental da análise dos discursos parentais, o 

medo da perda.  

 

 

6.Ambiente envolvente: UCIN 

 

 

O facto de os pais serem convidados a assistirem ao parto e testemunharem o 

nascimento do seu filho, é referido como um factor favorável para o envolvimento entre 

o casal e com o bebé. Também essas modificações se notam nas UCIN, sendo que, 

aqui, a presença da figura paterna é cada vez mais frequente (Tronchin & Tsunechiro, 

2006). Dando um papel de destaque às UCIN na primeira fase de desenvolvimento 

dos recém-nascidos prematuros, será abordada esta temática tendo em conta a sua 

definição, ambiente e apoio prestado aos pais dos bebés que nasceram em situações 

de risco.  

A UCIN encontra-se inserida no serviço de neonatologia e é referida como um 

local que possui equipamentos e tecnologias avançadas e profissionais de saúde 

especializados na prestação de cuidados ao bebé. 

As crianças são admitidas na UCIN por variadas razões, como é o caso da 

prematuridade, da septicemia e de dificuldades respiratórias (Cleveland, 2008). Esta é 

vista como uma experiência particularmente stressante para as famílias destes bebés 

que lutam contra o desconhecido e num ambiente considerado ameaçador.  

Campos (2000) faz referência ao facto dos bebés de pré-termo, aquando da 

estadia nas UCIN, passarem várias semanas sem estarem em contacto próximo com 

as mães (acontecendo o mesmo com a figura parental masculina). Tal acontecimento 

poderá criar dificuldades na relação precoce dos bebés com os pais, também devido 

ao impacto que a prematuridade só por si tem nas figuras parentais (Campos, 2000). 
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Assim, a prematuridade é vista como um grande factor de risco ao longo do 

desenvolvimento da criança e também relativamente à interação desta com os pais.  

Já Hollywood e Hollywood (2011) verificaram que os principais efeitos da 

hospitalização nos pais de filhos prematuros nas UCIN são a ansiedade sentida; o 

medo de infetar os bebés ou magoá-los devido à sua fragilidade; os sentimentos de 

desamparo nas UCIN (e.g. “Senti-me tão impotente, como se não pudesse fazer nada 

por eles”) e o medo do desconhecido (e.g. “Realmente não sabia o que esperar”). 

Os pais de bebés de pré-termo têm grandes sentimentos de impotência que são 

bem compreendidos pelos profissionais de saúde. É fundamental para os pais a 

existência de uma boa relação com a equipa que cuida do seu bebé de modo a sentir-

se mais acompanhado e entendedor das variadas alterações que vão ocorrendo ao 

longo do tempo. Sendo o papel do pai visto, grande parte das vezes, como o protetor 

dos filhos, este sente grande impotência perante a fragilidade e vulnerabilidade do seu 

filho prematuro (Tronchin & Tsunechiro, 2006; Watson, 2010; Maypole et al., 2011).  

Blackburn (1998) considera a UCIN como um ambiente de alto risco, uma vez 

que os bebés que requerem um longo internamento podem desenvolver complicações 

devido a intervenções necessárias para a sua sobrevivência, sendo por isso 

identificados como grande fonte de stress os procedimentos médicos/cirúrgicos, a dor, 

os processos patológicos, as intervenções do caregiver e o ambiente físico 

(principalmente a luz e o som). Assim, a UCIN é vista como um ambiente potenciador 

de stress para os pais mas igualmente para os bebés. 

Para reduzir este impacto da UCIN, Blackburn (1998) sugere a providência de 

cuidados de suporte desenvolvimentais e aqui inclui o aumento da competência 

parental, nomeadamente a não existência de horário de visita para os pais (são vistos 

como parceiros nos cuidados da criança e devem passar muito tempo com ela na 

UCIN). 

Patterson (1988) identificou quatro áreas em que os pais sentem necessidades: 

(a) a área cognitiva, (b) a área emocional, (c) a área comportamental e (d) a área 

conjugal. Pensando apenas nos pais de crianças prematuras, as necessidades 

cognitivas dizem respeito à prontidão com que desejam informações acerca de tudo o 

que envolve a criança, assim como aos conhecimentos fundamentais para lidar com a 

situação de prematuridade do seu filho (procedimentos, técnicas terapêuticas e 

cuidados continuados).  
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7.O stress parental 

 

 

Belsky (2005) reconhece a existência de fatores que dizem respeito às 

exigências da parentalidade e que podem contribuir para o stress parental, sendo eles: 

(a) as características da criança (pais com crianças com problemas 

desenvolvimentais, comportamentais e/ou emocionais revelam maiores níveis de 

stress), (b) as características das figuras parentais (como a falta de suporte social e 

de auto-estima e as características da personalidade) e (c) as características do 

contexto familiar e social (relações que são estabelecidas entre os elementos da 

família e ainda com o meio envolvente). Importa mencionar que cada fator pode não 

contribuir para elevados níveis de stress, porém, as relações que se estabelecem 

entre os fatores determinarão o modo como os pais percecionam os seus filhos e o 

impacto que têm na criança (Abidin, 1995, como citado em Abidin, 2003). Abidin 

(1995, como citado em Abidin, 2003) descreve um modelo de stress parental 

contemplando três grandes domínios: (a) as características da criança e a 

percepção e o impacto na figura parental, (b) as características da figura parental 

e (c) o stress de vida situacional (acontecimentos que podem influenciar a 

parentalidade). Tal modelo foi construído perante o pressuposto da 

multidimensionalidade dos fatores de stress e, para além disso, este autor revela a 

relevância da avaliação que cada uma das figuras parentais faz da situação 

problemática, bem como dos recursos de que dispõe para lidar com ela. Abidin (1995, 

como citado em Abidin, 2003) conclui, então, que o stress parental constitui um 

processo complexo e com efeitos que diferem face a cada figura parental, a cada filho 

e a cada família, revelando ter repercussões na relação pai/mãe-criança, no 

desenvolvimento da criança e na capacidade da figura parental para ser pai ou mãe. 

 

 

7.1.O stress parental face ao nascimento prematuro 

 

 

A admissão e permanência na UCIN, só por si, constituem uma experiência 

ansiógena para os pais, e esta é agravada pelas características físicas do meio 

envolvente e pelas exigências técnicas do serviço (Rocha et al., 2011).  

A transição do hospital para casa cria momentos de ansiedade para os pais de 

filhos prematuros de uma vez que assumem a responsabilidade total pela criança 

(Thomas, Renaud & DePaul, 2004). Os pais costumam ser superprotetores quando 
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as crianças têm problemas crónicos ou continuados problemas de saúde, sendo que 

os nascimentos de pré-termo são também um bom exemplo disso. 

Segundo Howland (2007b) o nascimento de um prematuro resulta em mudanças 

significativas nos níveis de stress da família de tal forma que podem levar à diminuição 

das condições de saúde, incluindo a ansiedade, a depressão e as funções cognitivas. 

Aquando da transferência do bebé prematuro da UCIN para sua casa, este autor 

refere que devem os pais ser informados das estratégias de coping a adotar para 

melhor lidarem com as dificuldades que possam surgir. Ainda que sejam dados apoios 

aos pais nas UCIN, este suporte é mais direcionado para a figura materna, surgindo 

como fundamental que ambas as figuras parentais recebam ajuda (Sloan, Rowe & 

Jones, 2008). 

Ter um filho prematuro pode resultar num conjunto de elementos que são 

considerados stressores e desafiantes para os pais, sendo que se podem aqui incluir 

sentimentos de ansiedade, perda de controlo, alterações de papéis, separação da 

criança, medo pelo futuro e pelo bem-estar do bebé (Hughes et al., 1994; Lundqvist & 

Jakobsson, 2003; Miles et al., 1992; Rowe et al., 2005; Wereszczak et al., 1997, como 

citados em Sloan et al., 2008). 

Howland (2007) fala na noção de desequilíbrio na família que surge como 

resultado de acontecimentos que deixam o sistema familiar em stress, sendo que o 

nascimento de um bebé prematuro pode deixar a família num considerável 

desequilíbrio, principalmente se o bebé necessitar de cuidados intensivos e 

prolongados antes de ir para casa. Este autor faz uma primeira avaliação de 

acontecimentos considerados stressantes, referindo que, quando estamos capazes de 

responder a determinado acontecimento de forma rápida para evitar um qualquer 

acidente, a resposta stressante é útil, sendo este um processo que precisa ser bem 

regulado (Howland, 2007). Para uma família com um bebé prematuro, estas histórias 

consideradas stressantes podem incluir pensamentos persistentes sobre o que pode 

ser feito ou, por exemplo, é refletida a questão da culpa pelo nascimento antecipado 

(Howland, 2007). 

 

 

8.Estratégias de coping 

  

 

Lazarus e Folkman (1984) definem coping como os esforços cognitivos e 

comportamentais, que se encontram em constante mudança, para lidar com uma 

determinada exigência que é avaliada como algo que ultrapassa os recursos de cada 
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indivíduo. Desta forma, o indivíduo desenvolve estratégias de controlo para evitar ou 

aceitar as condições que levam à situação stressante (Folkman & Lazarus, 1988).  

Para Lazarus e Folkman (1984) importa conhecer: (a) a descrição de 

pensamentos e atos que acontecem em ocasiões stressantes; (b) o facto de 

questionar apenas o que ocorreu num acontecimento específico e não aquilo que é 

habitual um individuo fazer (processo); (c) várias avaliações do mesmo sujeito em 

diferentes momentos para que se analise as alterações que ocorrem nos pensamentos 

e ações ligados ao coping; (d) a necessidade de haver cuidados nas avaliações que 

indiquem se um processo de coping é bom ou mau, devido a este estar dependente 

das características das pessoas. Face a isto, surge então o termo “estratégias de 

coping” que, quando utilizadas repetidamente se constituem como “estilos de 

coping” (Ribeiro & Rodrigues, 2004). 

Desta forma, o coping é considerado um sistema com dinamismo, sendo 

fundamental para a adaptação às situações stressantes. É com base nisto que surge a 

perspetiva de Folkman e Lazarus (1980, como citado em Ribeiro & Rodrigues, 2004) 

que menciona o coping como um processo que se encontra em constante mudança e 

que se altera tendo em conta a interação entre o acontecimento gerador de stress. 

Tendo em conta esta perspetiva clássica, Ribeiro e Santos (2001) referem que “o que 

está em jogo é o processo em vez dos objetivos”. Neste caso, Folkman e Lazarus 

(1980, como citado em Ribeiro & Santos, 2001) evidenciam duas grandes categorias 

de coping: (a) o coping focado no problema e (b) o coping focado nas emoções. O 

primeiro diz respeito a todos os esforços que são realizados com o intuito de gerir ou 

alterar a situação que é vista como perturbadora e fonte de stress para a pessoa, 

enquanto o segundo se refere a todas as tentativas desencadeadas pelo indivíduo e 

cuja finalidade é regular as emoções stressantes. Já Carver et al. (1989, como citado 

em Ribeiro & Rodrigues, 2004) sugerem outra perspetiva que indica que cada 

indivíduo possui um leque de estratégias de coping que é relativamente fixo ao longo 

do tempo, ou seja, o que as pessoas fazem normalmente para lidar com situações de 

stress. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Estudo empírico 
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1.Objetivos do estudo 

 
 

São vários os estudos que analisam a figura materna face ao nascimento de um 

filho prematuro (Rocha et al., 2011; Thomas et al., 2004; Meijssen, Wolf, Koldewijn, 

Houtzager, Wassenaer, Tronick, Kok & Baar, 2010), todavia, em relação ao pai, este 

tema ainda não foi muito explorado, tornando-se, assim, importante analisar a figura 

paterna no decorrer de todo o processo que envolve um nascimento pré-termo. Esta 

análise torna-se ainda mais importante desde que se fala de um papel mais ativo por 

parte do pai na educação e no envolvimento com o seu filho (Parke, 1996; Piccinini et al., 

2004; Lima, 2008). Desta forma, foram definidos os seguintes objectivos: 

 

 Objetivo geral 

1. Analisar o papel da figura paterna no nascimento de um filho 

prematuro. 

 

 Objetivos específicos 

1. Verificar em que medida o nascimento de um filho prematuro pode ter 

impacto na figura paterna. 

a) Compreender quais as principais necessidades expressas pelo 

pai na UCIN em relação a este acontecimento. 

b) Compreender quão stressante é o nascimento prematuro de um 

filho para a figura paterna. 

c) Compreender quais as principais estratégias de coping 

utilizadas pelo pai como forma de lidar com este acontecimento. 

2. Perceber como é que a figura paterna perceciona todo o processo que 

envolve o nascimento prematuro (parto, internamento e alta do bebé) e 

saber quais os sentimentos associados. 

 

 

2.Questões de investigação 

 

 

 Este estudo envolve um vasto conjunto de variáveis que podem influenciar todo o 

processo que vai desde o parto até à alta do bebé. Importa referir que podem haver 

influências sociodemográficas, como é o caso da idade e do nível de escolaridade que 

podem ter influência no envolvimento do pai em todo este processo. Também factos 



21 
 

como o bebé prematuro ser ou não o primeiro filho, as características do recém-nascido 

ou a relação estabelecida com a mãe do bebé, podem ser relevantes para os resultados 

desta investigação. Perante tudo isto, as questões que pretendem ser respondidas neste 

estudo, tendo em conta os objetivos definidos anteriormente, são: 

1. Quais são as maiores necessidades sentidas pela figura paterna numa 

UCIN? 

2. Quão stressante é o nascimento prematuro de um filho para o pai? 

3. Quais as principais estratégias de coping utilizadas pela figura paterna 

como forma de lidar com o nascimento prematuro de um filho? 

4. Como é que o pai perceciona todo o processo que envolve um nascimento 

pré-termo e quais são os principais sentimentos associados? 

 

 

3.Método 

 

 

3.1. Participantes 

 

 

Participaram neste estudo 14 pais que tiveram filhos com nascimento prematuro na 

UCIN do Centro Hospitalar do Porto (CHP), Unidade Maternidade Júlio Dinis, entre 15 de 

janeiro e 30 de abril de 2013. Estes pais fazem parte da amostra mais alargada do 

projeto PACO. 

Inicialmente foram contactados 54 casais, sendo que apenas 30 aceitaram 

participar no estudo. Para o presente trabalho, apenas serão considerados os dados 

fornecidos pelas figuras paternas. Esta é uma amostra por conveniência já que os pais 

estavam acessíveis e estavam presentes num local específico (UCIN). 

O Quadro 1 apresenta as características dos pais que participaram neste estudo. 

As idades destas figuras paternas variam entre os 25 e os 56 anos, sendo a média de 

idades de 36,07 (M = 36,07; DP = 7,43). A ocupação profissional dos participantes inclui 

farmacêuticos, eletricistas, um serralheiro, um guia interprete, um cortador de carnes, um 

assistente técnico, um operador de loja, um estafeta, um guarda prisional, um gerente de 

empresa, um engenheiro industrial e um empresário de construção civil. 
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Quadro 1: Descrição sociodemográfica da amostra 

Características 

dos pais 

 N % M DP Amplitude 

Idade cronológica  14  36,07 7,43 25 – 56 

Naturalidade       

 Portuguesa 13 92,86%    

 Outro país 1 7,14%    

Estado civil       

 Casado 7 50,0%    

 União de facto 5 35,71%    

 Solteiro 1 7,14%    

 Separado 1 7,14%    

Grau Académico      

 1º ciclo (4º ano) 1 7,14%    

 2º ciclo (6º ano) 2 14,29%    

 3º ciclo (9º ano) 2 14,29%    

 Ensino secundário 

(12º ano) 

4 28,57%    

 Bacharelato 2 14,29%    

 Licenciatura 3 21,43%    

Situação Profissional      

 Empregado  

a tempo integral 

9 64,29%    

 Empregado  

a tempo parcial 

2 14,29%    

 Desempregado 3 21,43%    

Rendimentos do agregado familiar (total líquido)    

 501-1000€ 3 21,43%    

 1001-1500€ 4 28,57%    

 1501-2000€ 1 7,14%    

 2001-2500€ 3 21,43%    

 Superior a 2500€ 3 21,43%    

 

 

3.2. Medidas  

 

 

3.2.1.Questionário estruturado 

 

O questionário estruturado teve como principal objectivo avaliar as seguintes 

dimensões: (a) dados sociodemográficos, (b) história reprodutiva do casal, (c) estilos de 

vida da figura parental e (d) aleitamento materno. 

Para este estudo apenas foram utilizadas as informações sociodemográficas de 

cada participante e a sua respectiva história reprodutiva. Os restantes dados serão 

utilizados no projecto PACO. 
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3.2.2.Escala de Avaliação do Suporte Social 

 

 A Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet, Dahlem, Zimet & 

Farley, 1988) é constituída por 24 itens direcionados às relações com a família, com os 

amigos e com um significante em diferentes áreas: popularidade social, respeito e 

suporte social percebido. Cada item era respondido através de uma escala tipo Likert 

cujo “1” correspondia a “discordo fortemente” e o “5” correspondia a “concordo 

fortemente”.  

 Após o estudo piloto, realizado pelos autores da escala, surgiu a necessidade de 

rever a versão inicial desta escala, uma vez que, através das análises fatoriais, foi 

demonstrado que os itens que não se focavam no suporte social percebido e não 

apresentavam consistência. Assim sendo, tais itens foram excluídos, fazendo com que o 

número de itens diminuísse para 12 e que se encontram incluídos nas dimensões 

família, amigos e significante (ver anexo 1). Para além disso, de modo a tentar 

aumentar a variabilidade de resposta, a escala passou a ser de sete pontos, 

correspondendo o “1” a “discordo fortemente” e o “7” a “concordo fortemente”. 

 A versão portuguesa utilizada neste estudo foi traduzida e adaptada pelo ISPUP, 

estando a sua validação em processo (ver anexo 2). 

 

 

3.2.3.Inventário de Necessidades da Família na Unidade de Cuidados Intensivos de 

Neonatologia 

 

 O Neonatal Intensive Care Unit Family Nedds Inventory (Ward, 2001) é uma 

versão modificada do Critical Care Family Needs Inventory (Molter & Leske, 1983) que é 

um inventário de autopreenchimento com 45 itens com intuito medir a importância das 

necessidades da família. As análises fatoriais revelaram cinco dimensões deste 

instrumento: suporte, informação, conforto, segurança e proximidade. 

 A versão que diz respeito às UCIN foi criada através por Ward (2001) dos registos 

de seis enfermeiros que trabalhavam numa UCIN, de modo a adaptar este inventário às 

necessidades específicas das famílias neste contexto. Como resultado, este instrumento 

passou a ter 62 itens que voltaram a ser revistos e analisados, tendo a versão final ficado 

com 56 itens (ver anexo 3). Estes itens encontram-se distribuídos por cinco subescalas: 

suporte, informação, conforto, segurança e proximidade (ver anexo 4). 

 Este inventário pode ser respondido numa escala de 4 pontos, sendo que o “1” 

corresponde a “nada importante” e o “4” a “muito importante”. A quinta opção de resposta 

refere-se ao “não se aplica” que deve ser utilizada quando alguma necessidade não foi 

sentida pelos pais. 
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 A versão portuguesa utilizada nesta investigação foi traduzida e adaptada para 

este efeito e encontra-se, atualmente, em processo de validação, tendo a amostra deste 

estudo feito parte do estudo piloto. 

 

 

3.2.4.Escala de Stress Parental: Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 

 

A Escala de Stress Parental: Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (Souza, 

Dupas & Balieiro, 2012) é uma versão adaptada e validada para a população brasileira, 

tendo por base a versão original desenvolvida por Carter e Miles em 1987 (Carter & 

Miles, 1987). Nesta investigação utilizou-se uma versão adaptada à população 

portuguesa (ver anexo 5), fazendo este estudo parte do estudo piloto PACO cujo objetivo 

é também adaptar e validar esta escala à população portuguesa. 

 A versão original desta escala foi desenvolvida com 46 itens divididos em quatro 

subescalas: (a) sons e imagens; (b) aparência e comportamento do bebé; (c) impacto do 

papel dos pais e (c) relações com o bebé e comunicação com equipa. Ao longo do 

processo de validação foram surgindo alterações na escala e a versão final validada por 

Miles et al. (1993) revela a presença de 26 itens divididos em três subescalas: (a) sons e 

imagens, (b) aparência e comportamento do bebé e (c) alteração do papel de 

pai/mãe. Assim como um item final que diz respeito ao stress geral sentido pelos pais. 

Este instrumento pode ser autoadministrado ou pode ser aplicado em formato de 

entrevista, sendo que as respostas são dadas numa escala tipo Likert: “1” de “não 

stressante”, “2” de “um pouco stressante”, “3” de “moderadamente stressante”, “4” de 

“muito stressante” e “5” de “extremamente stressante”. 

Cada item pergunta aos pais se já passaram por uma situação específica, como por 

exemplo, se o seu bebé já foi alimentado por uma sonda ou tubo intravenoso. Caso os 

pais não tenham passado por determinada situação, há a possibilidade de optarem por 

escolher a resposta “NA” de “não se aplica”. 

 

 

3.2.5.Questionário de Estratégias de Coping 

 

Ways of Coping Questionnaire (Folkman & Lazarus, 1988) foi traduzido e adaptado 

por Pais Ribeiro e Santos (2001). A versão portuguesa é designada por Questionário de 

Estratégias de Coping (ver anexo 6) e revela, segundo os autores, atenção relativamente 

às diferentes culturas. A versão original integra 66 itens que dizem respeito a estratégias 

de coping cognitivas e comportamentais. Já a adaptação portuguesa é constituída por 48 
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itens cujas respostas são dadas tendo em conta uma escala ordinal de 4 posições, sendo 

que quem responde pondera entre o 0 e o 3 (0 - “nunca usei”; 1 - “usei de alguma forma”; 

2 - “usei algumas vezes”; 3 - “usei muitas vezes”), mantendo o método original. Este 

questionário encontra-se dividido em 8 subescalas de coping: coping confrontativo, 

distanciamento, autocontrolo, procura de suporte social, aceitar a 

responsabilidade, fuga/evitamento, resolução planeada dos problemas e 

reavaliação positiva (ver anexo 7).  

De realçar que este instrumento foi pensado com o objetivo de ser auto-

administrado, tal como aconteceu neste estudo. Todavia pode ser realizada uma 

entrevista anteriormente, de modo a que o sujeito seja capaz de reorganizar o 

acontecimento a ser focado no questionário, sendo que pode ser um pequeno resumo do 

acontecimento ou uma análise mais pormenorizada deste (Ribeiro & Santos, 2001). O 

seu preenchimento tem a duração aproximada de 10 minutos. 

 

 

3.2.6. Entrevista 

 

A entrevista realizada neste estudo foi semiestruturada, tendo sido suportada por 

um guião (ver anexo 8) construído com base na literatura revista. O grande intuito desta 

entrevista foi aprofundar os sentimentos e toda a perceção da figura paterna face a todo 

o processo que envolve o nascimento prematuro.  

A entrevista semiestruturada é considerada uma boa técnica para apreender qual a 

perspectiva dos participantes sobre determinada problemática, por dar para percepcionar 

anseios, desejos e experiências dos próprios, tendo em conta toda a sua singularidade 

(Vala, 1986). 

 

 

3.3.Procedimento 

 

 

Uma vez que este estudo foi realizado em colaboração com o ISPUP, fazendo parte 

do projeto PACO, todas as autorizações estabelecidas com o CHP já se encontravam em 

conformidade antes do estabelecimento do protocolo entre a Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) e o ISPUP. Assim sendo, 

e após formação à inquiridora, foi iniciada a recolha de dados no dia 15 de janeiro de 

2013, que durou até dia 30 de abril de 2013, no CHP – Unidade Maternidade de Júlio 

Dinis, mais concretamente, no serviço de Neonatologia.  
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O convite de participação na investigação proposto aos pais solicitava a sua 

colaboração a partir do 8º dia de internamento do bebé e estes podiam participar nesta 

investigação até ao 12º dia de vida do bebé, sempre tendo em conta a sua 

disponibilidade.  

Aos pais que aceitaram fazer parte deste estudo cada participante foi entregue uma 

folha de consentimento informado que explica o projeto, os seus objetivos e a garantia de 

anonimato e confidencialidade. Este consentimento inclui uma autorização de cedência 

de dados pessoais para a realização de um contacto posterior com o intuito de dar 

continuidade a este estudo que incluía uma entrevista um mês após a alta do bebé. 

Cada participante respondeu a um questionário estruturado, a questões específicas 

sobre fontes de informação utilizado apenas no projecto PACO, a uma Escala de 

Avaliação do Suporte Social (ver anexo 2) e a três escalas de avaliação psicológica: a 

Escala de Stress Parental – UCIN (ver anexo 5), o Inventário de Necessidades da Família 

na UCIN (ver anexo 3) e o Questionário de Estratégias de Coping (ver anexo 6). O 

questionário estruturado foi aplicado por um inquiridor e as escalas foram auto-

administradas, tudo isto num gabinete da unidade disponibilizado para esse fim. Para 

além disto, no final foram ainda colocadas algumas questões aos participantes sobre a 

sua opinião acerca das escalas e perguntas dos questionários. 

Relativamente ao processo clínico dos bebés, estes foram revistos por uma das 

investigadoras do projeto e registados num formulário elaborado exatamente para esse 

efeito. 

Num segundo momento foram contactados os pais que aceitaram dar continuidade 

a este estudo (6 de 14), com o intuito de responderem a algumas questões em formato 

de entrevista semiestruturada (ver anexo 8), porém, apenas um pai aceitou colaborar. A 

entrevista realizou-se, aproximadamente, 3 meses após a alta do bebé, a 4 de maio de 

2013. 

 

Figura 1: Desenho do estudo 

 

Janeiro 2013 

• Questionários 

Abril 2013 

Maio 2013 

• Entrevista 
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4.Análise de Dados 

 

 

Para caracterizar os pais (figura paterna) foram realizadas inicialmente análises 

descritivas das características dos mesmos. 

Foi também utilizada uma abordagem descritiva para se compreender quais as 

dimensões de cada um dos instrumentos.  

Foram ainda calculados coeficientes de correlação de Spearman1, de modo a 

analisar, as seguintes associações: (a) relação entre a escolaridade do pai e as 

dimensões avaliadas pelas medidas de stress e coping; (b) relação entre a idade 

cronológica do pai e as dimensões avaliadas pelas medidas de stress e coping; (c) 

relação entre o rendimento do agregado familiar as dimensões avaliadas pelas medidas 

de stress e coping. Uma vez que os coeficientes de correlação são, por si só, suficientes 

para determinar a força da associação e os valores p são altamente influenciados pelo 

tamanho da amostra, a magnitude das correlações foi interpretada em termos do 

tamanho do efeito e não apenas com base na significância estatística (Thompson & 

Snyder, 1998). Embora os valores da significância sejam relatados, o significado dos 

resultados das correlações foi interpretado, de acordo com os critérios definidos por 

Cohen (1992): um r de .10 foi considerado pequeno e revela uma associação fraca, um r 

de .30 foi considerado médio e revela uma associação moderada e um r de .50 foi 

interpretado como grande e revela uma associação forte.  

O tratamento estatístico dos dados foi efectuado através da utilização do programa 

Statistical Package for Serial Sciences (SPSS – 19.0). 

O presente estudo compreendeu ainda a realização de uma entrevista que permitiu 

conhecer aprofundadamente as perceções dos pais relativamente a todo o processo que 

envolve um nascimento pré-termo e quais são os principais sentimentos associados a 

este acontecimento. 

Relativamente à análise de conteúdo, esta refere-se ao estudo das comunicações 

através da descrição do conteúdo das mensagens (Bardin, 1977). Bardin (1977) 

menciona que o que realmente interessa na análise de conteúdo é tudo aquilo que os 

conteúdos nos poderão ensinar depois de sofrerem o devido tratamento, sendo 

realmente importante conhecer e compreender para além das palavras.  

Assim, após a recolha das informações procedeu-se à respectiva análise de 

conteúdo. Desta forma, esta análise compreendeu três fases: (a) a pré-análise (escolha 

dos elementos a analisar – neste caso foi a entrevista realizada a um pai – formular 

possíveis hipóteses/objectivos e criar indicadores que fundamentem a interpretação final), 

                                                           
1
 A opção por esta medida de associação relaciona-se com a violação do pressuposto de normalidade. 
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(b) a exploração do material (administração das decisões tomadas na primeira fase) e 

(c) o tratamento de dados (resultados obtidos são tratados de maneira a serem válidos 

e significativos). Esta forma de análise de dados permitiu a redução de dados qualitativos 

com vista a identificar consistências e significados centrais (Patton, 1990) e pode ser 

caracterizada como indutiva (Elo & Kyngäs, 2007).  

Para proceder à análise de conteúdo da questão de resposta aberta relativa ao 

Questionário de Estratégias de Coping (Ribeiro & Santos, 2001) optou-se, também, por 

realizar uma análise indutiva porque se procurou, a partir dos dados, descobrir padrões, 

temas e por fim categorias (Strauss & Corbin, 1998). 

 

 

5.Resultados 

 
 

5.1.Escala de Avaliação do Suporte Social 

 

 

5.1.1. Caracterização das dimensões e dos itens da Escala de Avaliação do Suporte 

Social 

 

 Na análise geral da Escala de Avaliação do Suporte Social, facilmente se 

compreende que, sendo a escala de 1 a 7 pontos, o suporte social percebido pelos 

participantes deste estudo é elevado (M=6.11, DP=.32). Estando este instrumento 

dividido pelo suporte social fornecido pela família, pelos amigos e por uma figura 

significante, neste caso, a companheira, cada dimensão foi analisada separadamente, 

surgindo, assim, os dados descritivos presentes no quadro 2. Nesta tabela são 

apresentados igualmente os dados fornecidos pelos autores da escala (Zimet et al., 

1988). Tendo os autores da escala realizado uma divisão por género aquando do seu 

estudo, apenas serão aqui apresentadas as médias por categoria referentes ao sexo 

masculino. Pela observação do quadro 2, verificam-se que os valores por nós 

encontrados são mais elevados quando comparados com os encontrados pelos autores. 

A companheira é vista como a principal fornecedora de suporte (M=6.43, DP=.73), 

sendo a média obtida pelos autores mais baixa (M=5.42, DP=1.30). Os amigos recebem 

a média mais baixa (M=5.79, DP=.94), ainda que seja mais alta do que a referida pelos 

autores (M=5.55, DP=.93). 
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Quadro 2: Comparação da estatística descritiva da Escala de Avaliação do Suporte Social deste 

estudo com o estudo original 

Dimensões Resultados deste estudo Resultados estudo original 

 N Min. Máx. M DP N Min. Máx. M DP  

Família 14 4.5 7 6.13 .89 139 - - 5.70 1.30 

Amigos 14 4 7 5.79 .94 139 - - 5.55 .93 

Companheira 14 5 7 6.43 .73 139 - - 5.42 1.30 

 

Fazendo uma análise item a item de cada categoria (ver anexo 9), verifica-se que, 

no caso da família, o item com a média mais elevada corresponde ao “tem a ajuda 

emocional que precisa da sua família (M=6.43, DP=.76), cujo resultado é mais alto do 

que o mencionado na versão original (M=5.62, DP=1.49). Já o item com valor mais baixo 

é “a sua família está disposta a ajudá-lo a tomar decisões” (M=5.86, DP=1.1) que obtém 

um valor pouco mais baixo do que o presente na versão original (M=5.98, DP=1.2). Em 

relação aos amigos, o item mais elevado corresponde ao ter “amigos com quem pode 

partilhar as suas alegrias e tristezas” (M= 5.93, DP=1.07) e revela uma média um pouco 

mais baixa do que a relatada na versão original (M=6.01, DP=1-01). Quanto ao item com 

a média mais baixa nesta categoria, este refere-se a poder “falar sobre os seus 

problemas com os seus amigos” (M=5.64, DP=.93) e revela-se um pouco mais baixo do 

que o encontrado na versão original (M=5.85, DP=1.17). Por fim, na categoria de pessoa 

mais significante, verifica-se que a média mais baixa se encontra acima do valor 6 

(M=6.29, DP=.91) e corresponde ao item “existe uma pessoa especial que está por perto 

quando precisa”. A sua média é mais alta do que a apresentada na versão original 

(M=5.55, DP=1.37). Ainda nesta categoria o item que apresenta a média mais elevada 

diz respeito a “existe uma pessoa na sua vida que se preocupa com os seus sentimentos” 

(M=6.57, DP=.76), que obtém uma média superior à da versão original (M=5.90, 

DP=1.34). 

 

 

5.2. Inventário de Necessidades da Família na UCIN 

 

 

5.2.2. Caracterização das dimensões e dos itens do Inventário de Necessidades da 

Família na UCIN 

 

Estando o Inventário de Necessidades da Família na UCIN dividido por cinco 

dimensões, escolheu-se fazer uma análise descritiva de cada uma das categorias a fim 

de se perceber quais as necessidades vistas como mais importantes pelas figuras 

paternas. Com recurso ao quadro 3 é possível verificar que, face a uma escala de 1 a 4 
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pontos, as médias foram todas acima do 3, o que revela a grande importância dada pelos 

pais às necessidades presentes neste instrumento. As categorias com uma média 

superior dizem respeito à necessidade expressa de segurança (M=3.86, DP=.12), de 

proximidade (M=3.72, DP=.19) e de informação (M=3.66, DP=.22). 

 

Quadro 3: Estatística descritiva do inventário de necessidades da família – UCIN 

Dimensões N Mín. Máx. M DP 

Suporte 14 2.3 3.7 3.02 .37 

Informação 14 3.3 4 3.66 .22 

Conforto 14 2.9 3.9 3.35 .32 

Segurança 14 3.6 4 3.86 .12 

Proximidade 14 3.4 4 3.72 .19 

 

No quadro 4 podem-se encontrar as necessidades vistas como menos importantes 

para a figura paterna tanto neste estudo como no estudo original. É possível verificar que 

todos os itens com as médias mais baixas fazem parte da subescala suporte. O item 

com uma cotação mais baixa é o 22 que apresenta uma média de 1.86 (DP=1.10), valor 

mais baixo do que a média apresentada pelo autor da versão original (M=2.42, DP=1.11). 

 

Quadro 4: Comparação de estatísticas descritivas dos itens considerados menos importantes neste 

estudo e no estudo original 

  Resultados deste estudo Resultados estudo original 

Item Subescala M DP M DP 

9 Suporte 3.07 .83 2.73 1.25 

15 Suporte 2.50 1.09 2.42 1.14 

22 Suporte 1.86 1.10 2.77 1.10 

43 Suporte 2.07 1.73 2.54 1.51 

44 Suporte 2.86 .77 2.46 1.09 

45 Suporte 2.00 1.66 2.65 1.56 

 

Já no quadro 5, que possui os itens com as necessidades consideradas mais 

importantes pelo pai tanto neste estudo como na versão original, é possível verificar que 

todos os valores deste estudo são mais elevados do que os valores do estudo original. À 

excepção do item 1, todos os outros possuem uma média igual a 4.00 (DP=.00). A 

subescala mais presente nesta lista é a segurança (6 de 8 itens).  
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Quadro 5: Comparação de estatísticas descritivas dos itens considerados mais importantes em 
ambos os estudos. 

  Resultados deste estudo Resultados estudo original 

Item Subescala M DP M DP 

1 Segurança 3.93 .27 3.96 .19 

5 Segurança 4.00 .00 3.98 .14 

14 Segurança 4.00 .00 3.96 .19 

20 Informação 4.00 .00 3.98 .14 

35 Segurança 4.00 .00 3.94 .24 

40 Proximidade 4.00 .00 3.94 .24 

52 Segurança 4.00 .00 3.94 .24 

56 Conforto 4.00 .00 3.98 .14 

 

Importa ainda referir que um pai acrescentou que uma das maiores necessidades 

que encontrou na maternidade foi a falta de uma casa de banho masculina dentro da 

unidade de neonatologia. 

 

 

5.3.Escala de Stress Parental – UCIN 

 

 

5.3.1. Caracterização das dimensões e dos itens da Escala de Stress Parental - UCIN 

 

Relativamente ao stress parental, a informação descritiva deste estudo e a 

comparação com os resultados presentes na versão original (Souza et al., 2012), 

encontram-se apresentados no quadro 6, tendo em conta as várias dimensões desta 

escala (imagens e sons, aparência e comportamento do bebé e papéis parentais), assim 

como a última questão deste instrumento que inclui o stress geral. Assim, a dimensão 

dos papéis parentais foi a que obteve uma média mais elevada (M=2.98, DP=.97), 

todavia, comparativamente com a média relatada no artigo original, verifica-se que esta é 

inferior (M=3.7, DP=1.2) (ver quadro 6). Já na questão do stress geral, verifica-se um 

resultado ligeiramente superior (M=3.31, DP=1.25) quando comparado com o indicado na 

versão original (M=3.0, DP=1.0). 
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Quadro 6: Comparação da estatística descritiva da Escala de Stress Parental – UCIN deste estudo 
com o estudo original 

Dimensões Resultados deste estudo Resultados estudo original 

 N Min. Máx. M DP N Min. Máx. M DP  

Imagens e Sons 14 1 4 2.36 1.02 163 1 5 2.3 1.0 

Aparência e comp. 14 1.15 4.31 2.88 1.03 163 1 5 2.9 1.2 

Papéis Parentais 14 1 4.57 2.98 .97 163 1 5 3.7 1.2 

Stress Geral 14 1 5 3.31 1.25 163 1 5 3.0 1.0 

 

Ao analisar cada dimensão item a item, facilmente verificamos os que foram vistos 

pelos pais como mais e menos stressantes (ver anexo 10). Desta forma, na categoria 

imagens e sons, os pais indicam como mais stressante “os barulhos repentinos dos 

alarmes dos monitores” (M=2.79, DP=1.42). O item 5, que diz respeito “ao grande 

número de pessoas que trabalham na unidade” (M=1.54, DP=1.05), foi considerado o 

menos stressante. Já no que diz respeito à aparência e ao comportamento do bebé, o 

item que obteve uma média mais alta corresponde a “quando o meu bebé parece estar 

em sofrimento” (M=3.86, DP=1.23) e a mais baixa refere-se a “o meu bebé não ser capaz 

de chorar como os outros bebés” (M=2.00, DP=1.62). Por fim, na dimensão dos papéis 

parentais, as médias revelaram-se altas, correspondendo a mais elevada ao item “estar 

separado do meu bebé” (M=3.71, DP=.91) e a mais baixa refere-se a “não ser capaz de 

cuidar do meu bebé (por exemplo, mudar a fralda) ” (M=2.21, DP=1.48). 

 

 

5.3.2. Variáveis sociodemográficas e o stress parental  

 

Para estudar a associação entre as variáveis sociodemográficas e o stress parental 

e foram calculados coeficientes de correlação de Spearman (ver quadro 7).  

Relativamente à idade dos pais verificou-se uma correlação positiva, 

estatisticamente significativa e de efeito grande, indicando que os pais com maior idade 

cronológica apresentam mais stress no que diz respeito à dimensão aparência e 

comportamento do bebé (rs=.60, n=14, p<.05), nomeadamente o tamanho do bebé, a 

aparência frágil do bebé e a utilização de sondas e tubos intravenosos. 

Verificou-se igualmente uma associação estatisticamente significativa e de efeito 

grande entre o rendimento do agregado familiar e as seguintes dimensões: imagens e 

sons (rs=.60, n=14, p<.05) e papéis parentais (rs=.58, n=14, p<.05).  Estes resultados 

indicam que pais com maior rendimento familiar apresentam maior stress em face de (a) 

monitores e equipamentos para o bebé, (b) barulhos dos equipamentos, (c) utilização do 
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ventilador, (d) não poder alimentar e cuidar do bebé, (e) separação física do bebé e (f) 

incapacidade de protecção. 

Também se verificou uma associação estatisticamente significativa e de efeito 

elevado entre os pais que vivem ou não a experiência parental pela primeira vez e a 

dimensão de stress aparência e comportamento do bebé (rs=.63, n=14, p<.05). Assim, 

os pais que já têm filhos, lidam pior com a aparência e o comportamento do seu bebé, do 

que os pais que têm agora o seu primeiro filho. 

 

Quadro 7: Correlações entre características sociodemográficas e dimensões do stress parental 

  
Imagens e 

sons 

Aparência e 

comportamento 

do bebé 

Papéis 

parentais 
Stress Geral 

Idade Correlação .191 .603* .455 .483 

 Sig. .512 .022 .102 .094 

 N 14 14 14 13 

Rendimentos Correlação .601* .474 .576* .450 

 Sig. .023 .087 .031 .123 

 N 14 14 14 13 

Filhos Correlação .436 .628* .295 .481 

 Sig. .119 .02 .31 .096 

 N 14 14 14 13 

 

5.4. Questionário de Estratégias de Coping 

 

 

5.4.1. Caracterização das dimensões e dos itens do Questionário de Estratégias de 

Coping 

 

Correia (2010) utilizou o Questionário de Estratégias de Coping também numa 

amostra clínica, ainda que de uma realidade distinta (adolescentes com diabetes tipo I) 

da analisada neste estudo (recém-nascidos prematuros). Desta forma, decidiu-se fazer 

uma comparação de médias tendo em conta as dimensões deste inventário (ver quadro 

8). Sendo assim, verifica-se que os pais deste estudo recorrem maioritariamente à 

procura de suporte social (M=1.43, DP=.58), à resolução planeada de problemas 

(M=1.46, DP=.70) e a uma reavaliação positiva das situações stressantes (M=1.44, 
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DP=.66). Como estratégias menos utilizadas encontram-se a fuga-evitamento (M=.85, 

DP=.58) e o distanciamento (M=.97, DP=.72). No estudo de Correia (2010) as 

subescalas com uma média mais elevada correspondem às deste estudo (procura de 

suporte social – M=1.36, DP=.85; e reavaliação positiva – M=1.18, DP=.72). Correia 

(2010) verificou que a subescala relativa ao distanciamento é a que obtém uma média 

mais baixa (M=.77, DP=.52), estando de acordo com o verificado na amostra deste 

estudo. Também a subescala do coping confrontativo recebe, pelos pais dos 

adolescentes com diabetes tipo I (Correia, 2010), um valor baixo (M=.79, DP=.49), 

enquanto neste estudo o valor é um pouco mais alto (M=1.01, DP=.59).  

 

Quadro 8: Comparação da estatística descritiva do questionário de estratégias de coping deste 
estudo com o estudo de Correia (2010) 

Dimensões Resultados deste estudo Resultados Correia (2010) 

 N M DP N M DP  

Coping Confrontativo 14 1.01 .59 39 .79 .49 

Autocontrolo 14 1.27 .50 40 1.08 .58 

Procura de Suporte Social 14 1.43 .58 39 1.36 .85 

Aceitar a Responsabilidade 14 1.21 .79 41 .93 .79 

Resolução Planeada do Prob. 14 1.46 .70 41 1.05 .62 

Distanciamento 14 .97 .72 40 .77 .52 

Fuga-Evitamento 14 .85 .58 40 .93 .54 

Reavaliação Positiva 14 1.44 .66 40 1.18 .72 

 

Fazendo uma leitura subescala a subescala e ao nível dos itens, compreendemos 

quais os itens vistos como estratégias mais utilizadas face a um problema. Assim sendo, 

e segundo o quadro 9, apesar das categorias com médias mais elevadas terem sido a 

resolução planeada de problemas, a reavaliação positiva e a procura de suporte 

social, é possível verificar que também há itens do autocontrolo, do distanciamento e 

da fuga-evitamento obtiveram médias altas. 

 

 Quadro 9: As 10 estratégias de coping mais utilizadas pelos pais 

Item Subescala N Min Máx M DP 

21 Reavaliação positiva 13 0 3 2.15 .90 

38 Resolução planeada do problema 14 0 3 2.00 1.04 

27 Reavaliação positiva 14 0 3 1.79 1.05 

1 Resolução planeada do problema 14 0 3 1.79 1.12 

4 Procura de suporte social 14 1 3 1.79 .70 
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20 Procura de suporte social 14 0 3 1.71 1.07 

9 Autocontrolo 14 0 3 1.64 .93 

47 Autocontrolo 14 0 3 1.64 .93 

10 Distanciamento 14 0 3 1.64 1.08 

45 Fuga-evitamento 14 0 3 1.64 1.08 

 

Quanto aos itens com valores mais baixos (ver quadro 10), a fuga-evitamento 

aparece com médias bastante baixas, mas também aqui aparecem itens de resolução 

planeada do problema (vista como uma categoria muito utilizada pelos participantes 

deste estudo).  

 

Quadro 10: As 10 estratégias de coping menos utilizadas pelos pais 

Item Subescala N Min Máx M DP 

36 Fuga-evitamento 14 0 1 .07 .27 

39 Fuga-evitamento 14 0 2 .43 .65 

8 Distanciamento 14 0 2 .43 .65 

7 Fuga-evitamento 14 0 3 .64 .93 

23 Fuga-evitamento 14 0 2 .64 .84 

2 Coping confrontativo 14 0 2 .71 .83 

24 Coping Confrontativo 14 0 3 .71 1.14 

3 Coping Confrontativo 14 0 2 .77 .83 

37 Resolução planeada do problema 14 0 3 .79 .89 

48 Autocontrolo 13 0 3 .79 .98 

 

 

5.4.2.Variáveis sociodemográficas e as estratégias de coping  

 

Utilizou-se o coeficiente de correlação ordinal de Spearman a fim de perceber se 

existe alguma associação entre variáveis.  

Verificou-se uma associação estatisticamente significativa e de efeito grande entre 

a escolaridade dos pais e as seguintes estratégias de coping (ver quadro 11): pais com 

maior escolaridade utilizam mais estratégias de coping relacionadas com o autocontrolo 

(rs=.57, n=14, p<.05) e com a resolução de problemas (rs=.60, n=14, p<.05). 

Relativamente às estratégias de coping relacionadas com a procura de suporte social, 

a aceitação de responsabilidade e a reavaliação positiva verificamos que as 

associações, apesar de não serem estatisticamente significativas, apresentam uma 

associação de efeito moderado com a escolaridade dos pais. 
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Quadro 11: Correlações entre a variável escolaridade e dimensões do coping 

Dimensões Escolaridade 

 Correlação Sig. N 

Coping confrontativo .05 .87 14 

Distanciamento -.16 .60 14 

Autocontrolo .57* .04 14 

Procura de suporte social .35 .22 14 

Aceitar a responsabilidade .24 .40 14 

Fuga-evitamento .13 .65 14 

Resolução planeada de problemas .60* .03 14 

Reavaliação positiva .42 .14 14 

 

 

5.4.3. Análise de conteúdo da resposta aberta do Questionário de Estratégias de Coping 

 

A fim de responder ao Questionário de Estratégias de Coping (Ribeiro & Santos, 

2001), os pais deveriam pensar numa situação stressante que tivessem vivenciado 

recentemente. No final do questionário deveriam indicar qual a situação em que 

pensaram, referindo quem estava envolvido e o que aconteceu e tornou a situação 

stressante (ver anexo 6). 

Tendo em conta as respostas dos participantes, a maior parte fez menção a 

situações relacionadas com o nascimento prematuro do seu filho, nomeadamente, o 

início do trabalho de parto, do próprio nascimento antecipado do bebé, o seu 

internamento da UCIN e não ter conseguido ver a filha antes de esta ser levada para a 

UCIN. Estas foram respostas que envolveram a criança recém-nascida, os seus pais e a 

família mais próxima. Outras respostas focaram-se mais na mãe do bebé, incluindo o seu 

internamento após o parto, uma depressão devido a uma situação económica e um 

aborto antes desta gravidez. Para além das situações já referidas, foram ainda 

mencionados problemas a nível profissional. 

 

 

5.5. Relação entre o stress parental e as estratégias de coping 

 

 

Também aqui se utilizou o coeficiente de correlação ordinal de Spearman para se 

perceber se existe alguma associação entre o stress parental e as estratégias de coping.  

Verificou-se igualmente uma associação estatisticamente significativa e de efeito 

grande entre a dimensão do stress parental comportamento e aparência do bebé e as 
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seguintes estratégias de coping (ver quadro 12): coping confrontativo (rs=.58, n=14, 

p<.05), procura de suporte social (rs=.55, n=14, p<.05), resolução planeada de 

problemas (rs=.53, n=14, p<.05) e fuga-evitamento (rs=.52, n=14, p<.05). Relativamente 

aos pais que vêem a aparência e o comportamento do bebé como mais stressante, 

alguns podem usar estratégias de coping de cariz mais confrontativo, e/ou procurar 

mais suporte social, e/ou planear como resolver os seus problemas e e/ou 

fugir/evitá-los. 

 

Quadro 12: Correlações entre stress parental e dimensões do coping 

 Comportamento e aparência do bebé 

 Correlação Sig. N 

Coping confrontativo .581* .03 14 

Procura de Suporte Social .551* .04 14 

Resolução Planeada de Problemas .534* .05 14 

Fuga-evitamento .515* .02 14 

 

 

5.6. Entrevista 

 

 

5.6.1. Análise com base nas categorias 

 

A entrevista foca-se em quatro grandes momentos: (a) a gravidez, (b) o parto, (c) o 

internamento do bebé na unidade e (d) o pós-alta hospitalar da criança. Sendo estes os 

principais focos de exploração pela parte do pai, passar-se-á a analisar com detalhe o 

discurso desta figura parental a fim de se compreender como foi o seu envolvimento, 

quais os sentimentos que se encontram associados e como vivenciou todo o processo. 

Com base nas categorias criadas através da análise do conteúdo da transcrição da 

entrevista (ver anexo 11), verificar-se-á o que mais se evidenciou neste caso em concreto 

e tendo em conta os momentos referidos em cima. Importa referir que este pai já tinha 

tido a experiência de gravidez e de parto, por este ser o seu segundo filho. Assim sendo, 

ao longo da entrevista é verificada uma natural comparação com a experiência passada. 

No que diz respeito à gravidez, o pai menciona que esta foi mais complicada muito 

devido a ser uma gravidez gemelar e por terem ocorrido complicações com o outro 

gémeo que não sobreviveu (“Esta foi muito mais complicada, (…) por ser uma gravidez 

gemelar e o outro gémeo ter problemas”). Esta foi uma gravidez desejada pela família 

nuclear, sendo que, devido a dificuldades em engravidar (diminuição do número de 

espermatozóides, ovários poliquisticos e baixa permeabilidade nas trompas de falópio) 
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utilizaram, em ambas as gravidezes, uma técnica de procriação medicamente assistida: 

injecção intracitoplasmática de espermatozóides (este tratamento foi realizado 9 vezes). 

Verifica-se que o pai recorda a gravidez como um processo de dúvida constante e, por 

isso, “a gravidez foi [vivida] com muita ansiedade do início ao fim.” “Estávamos com muito 

receio que não fosse possível chegar ao fim”. 

Esta família desejava que o parto ocorresse no privado por a experiência com a 

filha mais velha ter corrido muito bem e “por uma questão de conforto”, todavia, a dúvida 

aqui também persistiu, uma vez que não saberiam se a gravidez chegaria até às 40 

semanas de gestação, face à gravidez gemelar que poderia levar a uma antecipação do 

parto. Esta situação de incerteza fê-los não procurar a instituição privada, já que, caso o 

parto fosse antes das 40 semanas, teriam que ir para a maternidade.  

Assim sendo, às 35 semanas, surgiram as contracções e a esposa entrou em 

trabalho de parto; momento vivido por este pai como um misto de “adrenalina e alegria”. 

Revela que o parto foi natural, apesar da preferência da sua esposa para que fosse 

cesariana (“a minha mulher tinha pedido, gostava que fosse cesariana para não ter que 

passar pelo trabalho de parto. Ainda por cima seriam dois partos e um de um bebé que 

não iria sobreviver.”).  

Quando questionado sobre o impacto do parto para si, sobre os pensamentos e 

sentimentos que surgiram durante esse espaço de tempo, refere que foi uma situação tão 

rápida que não teve tempo para pensar em possíveis riscos (“eu andava de um lado para 

o outro na maternidade a tratar de outras coisas, de um lado para o outro, de cima para 

baixo… ainda fui à sala de partos com ela [esposa], mas depois ela foi para o bloco e aí 

já fiquei cá fora. Mas passado nem 20 minutos já me vieram dizer que tinha nascido.”). 

Quando surgiu a questão do internamento do seu bebé, rapidamente se percebeu a 

“desilusão” sentida por este pai quando compreendeu que o seu filho teria que ficar 

internado no serviço de neonatologia. Pensando em todo o processo de internamento, 

este pai considera “ótimo, dentro do que aconteceu, ter [o bebé] lá ficado 10 dias”, não 

escondendo a surpresa por tal decisão, já que, após o nascimento do seu filho, lhe 

disseram que ele “estava a respirar bem e não precisava de ajuda, mas depois começou 

a surgir aquela chieira na respiração”. Foi ao constatarem que o bebé tinha um pulmão 

ainda imaturo, que perceberam que iriam “ter aqui trabalho para umas semanas”. Foi 

naturalmente que surgiu a questão da equipa de profissionais de saúde que 

acompanham estes bebés e a confiança depositada neles (“o facto de ele lá estar não 

nos inspirava grandes preocupações porque ele estava lá acompanhado e o serviço é 

espetacular, as pessoas são sempre muito competentes e ansiosas connosco”). A maior 

preocupação deste pai girou em torno da dinâmica familiar já que, por opção, decidiu 

continuar a trabalhar enquanto o bebé estivesse na maternidade, para depois ter mais 
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tempo para estar com ele aquando da alta. Assim sendo, os 10 dias de internamento 

foram vividos muito intensamente pelo pai que “ia trabalhar de manhã, depois ia buscá-la 

[esposa] a casa e levá-la à maternidade, depois tinha que ir buscar a S. [filha mais velha] 

…” e passava muito tempo a pensar no seu filho (“E não é fácil, nós termos uma vida 

normal, ter que trabalhar e ter sempre a preocupação da criança”). 

É desta forma que surge a questão do contacto com os outros pais que também 

têm os seus filhos internados na UCIN. Este pai considera, no seu caso, que o contacto 

com outros pais foi bom por permitir comparar a evolução do seu filho com os outros 

bebés, comparação positiva. Neste sentido, ver o seu filho “a passar-lhes à frente” foi 

uma experiência alegre para este pai. Todavia, refere que, para os outros pais, ver que 

os seus filhos não estavam a ter uma evolução tão rápida não deve ter sido agradável 

(“os que lá estavam lá ficaram”).  

Chegado o momento de levar o seu filho para casa, refere que não foi um momento 

assustador, muito por não ser o primeiro filho. Mas mencionou preocupação face ao peso 

do bebé e ao perigo de infeções. Como medidas de cuidados decidiram não convidar 

amigos e família a visitarem o bebé no decorrer da primeira semana deste em casa, para 

o salvaguardar, e referiram um especial cuidado com a filha de 4 anos que estava 

constipada, mas que revelava uma grande necessidade de proximidade face ao irmão (“a 

irmã quer tocar, estar sempre à beira dele.”; “Esse afeto também é muito importante para 

ele”). Para além disso, aquela primeira semana foi vivida apenas para o núcleo familiar, 

sendo que o pai tirou férias e a filha também ficou em casa porque “naquela fase ela 

ainda estava um bocado carente da mãe”. O bebé obteve uma rápida resposta evolutiva 

neste processo de adaptação ao ambiente de casa. 

Por fim, surgiram as questões referentes aos apoios obtidos ao longo de todo este 

processo. A família alargada, nomeadamente os avós tanto maternos como paternos, 

vieram a revelar-se suportes extremamente importantes principalmente ao longo do 

internamento do bebé, já que ajudaram com os cuidados a serem prestados à filha mais 

velha. Para além disto, após a alta do bebé, foi verificada a existência de apoio médico 

na figura do pediatra da filha mais nova. Já a nível profissional, este pai revela facilidade 

em gerir horários no seu local de trabalho e conseguiu tirar uns dias de férias sem 

dificuldades. 
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6.Discussão dos Resultados 

 
 

O principal objetivo deste estudo foi analisar o papel do pai face ao nascimento de 

um filho prematuro. Após a análise de todos os resultados obtidos, verificou-se que a 

figura paterna é influenciada pelo nascimento prematuro de um filho, revelando 

necessidades específicas face a uma UCIN, níveis de stress e estratégias de coping 

específicas perante a problemática aqui estudada. Verificou-se uma grande necessidade 

de suporte, tanto emocional e social, como informacional, e diferentes sentimentos 

associados aos diversos momentos distintos que envolvem todo o processo de um 

nascimento prematuro. 

A primeira questão de investigação deste estudo focou-se nas principais 

necessidades que são sentidas pela figura paterna tendo em conta o ambiente da UCIN. 

Perante os resultados, facilmente se percebe que as necessidades expressas pelos pais 

como mais importantes dizem respeito à segurança, à proximidade e à informação, sendo 

as necessidades de suporte as que os pais vêem como menos importantes, podendo tal 

resultado ser explicado devido aos elevados valores encontrados na avaliação do suporte 

social recebido pelos pais. 

No que diz respeito à informação, esta é realmente vista como uma das grandes 

necessidades dos pais que têm o seu bebé internado numa UCIN, uma vez que desejam 

compreender tudo o que diz respeito ao processo que vai ocorrendo com o seu filho: 

quais os procedimentos, o como, o quando e o porquê (Cleveland, 2008; Sloan et al, 

2008; Diaz, 2012). A obtenção de informação é essencial para que a família se adapte a 

este acontecimento marcante da sua vida, permitindo fornecer aos pais algum controlo 

face à situação que está a ser vivenciada e sobre a qual não possuem grande poder e 

podendo reduzir a incerteza experienciada nesta fase adaptativa. Segundo Griffin, 

Wishba e Kavanaugh (1998), os enfermeiros são as pessoas mais indicadas para 

fornecer este suporte aos pais de bebés prematuros, referindo que devem facultar todas 

as informações essenciais sobre o bebé e a UCIN e devendo ser facultada, se possível, 

uma visita guiada à unidade de modo a dá-la a conhecer e a ajudar a diminuir o choque 

inicial que surge perante o ambiente novo da UCIN.  

As figuras parentais precisam também de se sentir parte integrante deste processo, 

querendo estar envolvidas nos cuidados dos seus bebés (Cleveland, 2008). Esta 

proximidade é percecionada como muito importante para os pais, já que a separação 

física do bebé pode levar a dificuldades no estabelecimento de uma relação entre os pais 

e o filho prematuro, sendo a necessidade de contacto vista como fundamental para a 

determinação deste vínculo (Campos, 2000; Diaz, 2012). O querer proteger o bebé é tão 
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importante, que os pais começam por estabelecer uma relação de confiança com os 

enfermeiros para que garantam o melhor tratamento possível ao seu filho, ligam com 

frequência para a unidade a fim de ficarem a par de possíveis acontecimentos e passam 

grande parte do seu tempo perto do bebé (Cleveland, 2008). Pedro (2007), no seu estudo 

sobre o envolvimento parental numa UCIN, refere um processo designado por 

“transferência de poderes” que se encontra presente na maior parte das interações que 

ocorrem entre os pais e os enfermeiros e que diz respeito a um maior envolvimento e 

aprendizagem por parte dos pais perante os cuidados a serem prestados ao seu filho.  

Comparativamente ao estudo realizado por Gonçalves (2003), que teve como 

principal objetivo perceber quais as necessidades sentidas pelas mães enquanto os seus 

filhos se encontravam nas unidades de Neonatologia, tanto do ponto de vista das 

próprias mães, como da equipa de enfermagem, as mães valorizaram mais as 

necessidades referentes à informação, à proximidade e à segurança, confirmando-se os 

resultados obtidos no presente estudo em relação à figura paterna.  

Esta autora sugere um conjunto de estratégias para possibilitar uma melhoria das 

necessidades das mães, nomeadamente uma breve explicação da aparência do bebé 

aquando do internamento (incubadora, aparelhos específicos…), da importância da sua 

presença e do toque para o bebé, entre outros aspetos relevantes para o processo de 

adaptação ao filho de pré-termo. Gonçalves (2003) refere ainda que é fundamental uma 

consciencialização de que nas UCIN existem, no mínimo, três pacientes: o bebé, a mãe e 

o pai, devendo ser proporcionados cuidados de qualidade às figuras parentais a fim de 

ser promovido o desenvolvimento do recém-nascido.  

No que diz respeito ao suporte social, verifica-se que o suporte percebido por estes 

participantes é elevado e, face ao que é fornecido pela família, pelos amigos e pela 

companheira, é esta última a figura percecionada pelos pais como a principal fornecedora 

de suporte, apesar de todos os resultados terem revelado valores altos. Sloan e 

colaboradores (2008), encontram resultados semelhantes no seu estudo sobre stress e 

coping em pais de bebés prematuros, mencionando que os pais se encontram, 

geralmente, satisfeitos com o suporte recebido.  

Perante os resultados da escala aplicada, verifica-se, principalmente, apoio 

emocional da família. No que diz respeito aos amigos, os pais mencionam que são 

pessoas com quem se pode partilhar alegrias e tristezas; porém, revelam valores mais 

baixos em relação a poder falar com os seus amigos sobre os seus problemas. Isto pode 

ser explicado devido ao facto da palavra “problemas” poder ter uma conotação mais 

negativa, conduzindo a que se percepcione este item mais negativamente. 

A segunda questão de investigação focou-se no stress sentido pelos pais face ao 

nascimento prematuro de um filho. Para os pais participantes deste estudo, a perceção 
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dos papéis parentais é vista como mais stressante, comparativamente com as dimensões 

aparência e o comportamento do bebé e as imagens e sons. Souza (2009), no seu 

estudo de adaptação e validação da PSS:NICU para a população do Brasil, verificou que 

a dimensão papéis parentais é vista como a maior causadora de stress para os pais no 

ambiente de uma UCIN, sendo seguida pela aparência e comportamentos do bebé e, em 

último, as imagens e sons, o que corrobora os resultados obtidos no presente estudo. 

Os resultados obtidos neste estudo revelam também a existência de um elevado 

nível de stress quando os pais percecionam que o seu bebé está a sofrer e, face aos 

papéis parentais, o facto de estarem separados dos seus filhos é vivido como uma 

situação muito stressante. O facto do bebé ainda se encontrar internado quando a 

recolha de dados foi efetuada neste estudo, pode ter levado a que o nível de stress na 

dimensão dos papéis parentais tenha sido mais elevado, uma vez que estes pais já se 

encontravam “separados” dos seus bebés há pelo menos 8 dias, sem conseguirem estar 

sozinhos com eles, sem poderem protege-los de dores ou sem poderem pegar neles ao 

colo quando quisessem. Ver os seus papéis parentais alterados por não serem os 

principais prestadores de cuidados para os seus filhos, enquanto estes se encontram na 

UCIN, é das situações consideradas mais stressantes para os pais que acabam por se 

relacionar mais com a equipa de enfermagem, tendo esta um papel de grande relevo 

para a interacção mãe/pai – criança (Griffin et al., 1998).  

Baião (2009) revela, no seu estudo acerca do stress parental e da prematuridade 

em mães de bebés prematuros, que os níveis de stress verificados nestas mães são 

baixos relativamente às características do bebé e justifica tais resultados pela recolha de 

dados não ter sido realizada logo após o nascimento do bebé, mas quando o seu estado 

clínico já se encontrava estabilizado. É ainda na dimensão dos papéis parentais que 

surge mais intensamente a dor, o sofrimento sentido pelos bebés, através do item “Sentir-

me impotente ou incapaz de proteger o meu bebé da dor e de procedimentos dolorosos”. 

Segundo Franck, Cox, Allen e Winter (2004), num estudo sobre as preocupações dos 

pais de bebés presentes numa UCIN perante a dor dos seus bebés, realizado em onze 

UCIN, verificaram que os pais consideram que as suas necessidades não são satisfeitas 

a nível da informação sobre a dor infantil e desejam ter uma maior participação no 

tratamento da dor do seu bebé. Revelam ainda que estas preocupações podem contribuir 

para o stress dos pais, ainda que, segundo este estudo, o stress seja mais elevado nas 

mães do que nos pais. Também no presente estudo a aparência e o comportamento do 

bebé não é a dimensão avaliada como tendo maior nível de stress, podendo tal ser 

justificado pelo período de tempo que as figuras paternas já passaram (entre 8 a 12 dias) 

com os seus bebés e poderem estar já familiarizadas com a sua aparência e/ou por já 

terem ocorrido melhorias físicas ao longo desses dias, podendo ter diminuído o nível de 
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stress ao longo do tempo. Muitos pais podem ver a aparência do bebé como stressante 

devido ao facto de terem, ao longo da gravidez, imaginado uma criança de termo e 

saudável. Porém, o facto de visitarem a UCIN pode levar a que o stress parental 

inicialmente experienciado diminua após a primeira visualização do seu bebé (Griffin et 

al., 1998). O mesmo pode ter ocorrido com a dimensão das imagens e sons presentes na 

UCIN, já que, ao longo do tempo, a habituação aos barulhos repentinos e às imagens 

presentes nestas unidades vai acontecendo.  

Perante a relação positiva encontrada relativamente à idade da figura paterna e o 

stress, parece evidente que os pais com maior idade cronológica, talvez por uma maior 

proximidade com outros bebés, apresentam um maior nível de stress no que diz respeito 

à aparência e ao comportamento do bebé. A maior experiência de vida pode estar 

relacionada com uma maior aproximação a outros bebés que nasceram a termo e não 

apresentavam um menor tamanho, característico de um bebé prematuro, ou uma 

aparência mais frágil e/ou coberta por sondas e/ou tubos intravenosos. Esta nova 

realidade pode levar a uma maior dificuldade dos pais em lidar com tal situação, 

revelando maior stress perante a imagem do seu filho. 

Os pais que vivem pela primeira vez a experiência parental revelam uma maior 

capacidade de lidar com a aparência e com o comportamento do bebé, do que os pais 

que já têm filhos, porque estes últimos podem estabelecer comparações entre o filho 

prematuro e o(s) outro(s) . A verdade é que os pais que já tiveram filhos têm uma 

diferente visão dos pais que nunca tiveram filhos, por terem tido um contacto direto com 

um bebé e com o seu desenvolvimento. O facto de se verem perante uma realidade 

distinta da que já conheceram, pode levar a um maior nível de stress perante a perceção 

visual percebida. Para os pais que experienciam pela primeira vez a paternidade, esta, só 

por si, é já uma novidade, podendo não ser a imagem e o comportamento do bebé o que 

é visto como o mais stressante. 

No presente estudo verificamos que são os pais com maior rendimento familiar, que 

apresentam maior stress perante os sons e os equipamentos da UCIN, em face da 

impossibilidade de alimentar e proteger o seu bebé, bem como perante a situação de 

separação física deste. Perante este resultado questionamo-nos se estes pais 

percecionam estas circunstâncias como mais stressantes porque a resolução destes 

problemas não dependem de maior, ou menor, disponibilidade económica. 

Relativamente à terceira questão de investigação, podemos concluir que os 

participantes utilizaram como principais estratégias de coping a procura de suporte social, 

a resolução planeada de problemas e a reavaliação positiva da situação considerada 

stressante. Por outro lado, utilizaram menos vezes estratégias de coping do tipo fuga-
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evitamento e distanciamento, recebendo as estratégias de coping confrontativo valores 

também baixos. 

Para Sloan e colaboradores (2008), os pais cujos filhos ainda se encontram 

internados quando a recolha de dados é efetuada, revelam maiores níveis de stress, 

assim como uma maior necessidade de suporte. No presente estudo a recolha ocorreu 

quando o bebé ainda se encontrava internado e uma das principais estratégias de coping 

utilizadas pelos pais foi a procura de suporte social, o que corrobora o que é referido por 

estes autores. Ainda segundo os mesmos autores, os pais de bebés prematuros utilizam 

como principal estratégia de coping a acomodação, que diz respeito à 

necessidade/desejo de conhecer melhor a situação stressante, sendo que a estratégia 

menos utilizada é referida por estes autores como sendo a mudança da própria situação 

que, face à problemática do estudo, é difícil de ser utilizada. Esta acomodação 

direcionada para uma maior exploração do problema, referida no estudo destes autores, 

pode ser comparada com a reavaliação positiva do problema e a resolução planeada do 

problema stressante, resultados verificados no presente estudo. Na verdade, ao conhecer 

melhor o problema, mais facilmente os pais poderão encontrar soluções e explicações 

mais positivas para o que lhes aconteceu. 

O presente estudo demonstrou que os pais com maior nível de escolaridade 

revelaram uma associação com estratégias de coping relacionadas com o autocontrolo e 

com a resolução de problemas. Relativamente às estratégias de coping relacionadas com 

a procura de suporte social, a aceitação de responsabilidade e a reavaliação positiva 

verificamos que as associações, apesar de não serem estatisticamente significativas, 

apresentam uma associação de efeito moderado com a escolaridade dos pais. Assim 

sendo, os pais que possuem maior grau académico, enfrentaram, possivelmente, maiores 

desafios académicos e desenvolveram competências que lhes permitem avaliar os 

problemas de uma forma menos negativa no sentido do confronto ou da fuga e do 

evitamento dos problemas. 

Importa referir que os pais que responderam, neste estudo, ao Questionário de 

Estratégias de Coping (Ribeiro & Santos, 2001), necessitavam pensar numa situação 

recente stressante e, no final do questionário, deveriam mencionar quais as situações 

pensadas. Para este estudo, importavam situações específicas do nascimento prematuro, 

todavia, nem todos os pais referiram algo relacionado com a prematuridade, sendo 

focados também aspetos financeiros o que pode estar relacionado com o atual estado do 

país e com as dificuldades por que muitos portugueses estão a passar. De igual modo, 

problemas a nível profissional foram também mencionados, o que pode revelar que os 

pais se encontravam com situações difíceis de lidar, podendo até estar em risco perder 

os empregos. 
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Relacionando o stress parental com as estratégias de coping, os pais que vêem a 

aparência e o comportamento do bebé como stressante, tendem a usar estratégias de 

coping de cariz mais confrontativo, a procurar mais suporte social, a planear como 

resolver os seus problemas e a fugir/evitá-los. Refletindo sobre este resultado, 

poderemos relacionar o facto dos pais percecionarem a imagem do seu filho de modo 

mais stressante, com uma reação mais repentina, na medida em que poderá haver um 

confronto perante a figura pequena e frágil do seu bebé. Face a esta situação poderão ter 

surgido questões de revolta ou de culpa face à prematuridade do seu filho. 

Por fim, no que diz respeito à última questão de investigação relacionada com a 

perceção do pai a todo o processo que envolve um nascimento prematuro, bem como os 

principais sentimentos associados, a discussão dividir-se-á nos quatro principais 

momentos mencionados ao longo da entrevista pelo participante: (a) a gravidez, (b) o 

parto, (c) o internamento do bebé e (d) o pós-alta hospitalar. 

Para o participante que respondeu à entrevista deste estudo, a gravidez focou-se 

maioritariamente no facto de ser uma gravidez gemelar e de um dos gémeos ter 

problemas. Como tal, este foi um período intenso, preenchido de preocupação e muita 

ansiedade. Este foi o segundo filho deste pai. Desta forma, não houve a expectativa 

inicial de se tornar pai, de ir assumindo ao longo da gestação essa transição para a 

paternidade (Parke, 1996). 

Quanto ao parto, surge a rapidez com que ocorreu. Garcês (2011), no seu estudo 

sobre as vivências da figura paterna no trabalho de parto e no nascimento tendo em 

conta o processo de transição para a parentalidade, verificou, ainda que apesar dos 

bebés terem nascido a termo, os pais, durante o trabalho de parto, revelaram 

sentimentos de medo, desespero, impotência, nervosismo, ansiedade e angústia, muito 

devido ao sofrimento da companheira no momento do parto. Neste estudo, o pai revelou 

que o parto foi vivido com alegria e muita adrenalina devido à rapidez com que 

aconteceu. Importa aqui referir que, neste estudo, apenas se tem o depoimento de um 

pai cuja esposa teve um parto rápido. Esta entrevista revela a necessidade de serem 

estudadas as perceções dos pais com mais rigor e mais detalhe de modo a que se 

consiga extrapolar mais informações para uma exploração mais detalhada. No presente 

estudo, a alegria demonstrada pelo pai pode ter sido sentida por esta ter sido uma 

gravidez problemática e o facto de saber que o filho nasceu bem e se encontrava fora de 

perigo possa ter sido, em si mesmo, um factor muito importante. Neste estudo o pai não 

assiste ao trabalho de parto, sendo assim, não vivencia de perto a dor da companheira 

neste momento específico. Talvez por isso o relato não tenha focado aspectos como a 

angústia ou a impotência. 
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Face ao internamento do bebé na UCIN, Santos, Silva, Santana e Santos (2012), 

num estudo sobre as vivências paternas durante a hospitalização de um bebé pré-termo 

numa UCIN, revelam que os pais percecionam estas unidades como um espaço 

hospitalar perigoso, sendo este conceito associado ao possível risco iminente de morte 

do bebé. Desta forma, surgem sentimentos de angústia, insegurança e ansiedade. Estas 

autoras referem que, com o passar do tempo na UCIN, estes sentimentos podem vir a 

intensificar-se por causa da tomada de consciência de que o seu filho terá de ficar na 

UCIN durante um longo período de tempo. Neste estudo, o pai revela uma desilusão 

inicial quando compreendeu que o seu filho teria que ficar internado devido à imaturidade 

de um pulmão. Todavia, para este pai a questão da insegurança não se colocou, uma vez 

que depositou grande confiança nos profissionais de saúde que diariamente 

acompanharam o seu filho. Durante este período de tempo a gestão familiar ficou a cargo 

deste pai que continuou a trabalhar. A ideia do pai como provedor da família é encarada 

pela figura masculina como uma obrigação (Santos et al., 2012). Assim sendo, o pai vê a 

continuação das suas atividades profissionais, como a segurança financeira de que 

precisa. Por outro lado, sente-se culpado por não passar mais tempo com o seu filho. 

Neste caso, a preocupação do pai durante o período de internamento focou-se na gestão 

da dinâmica familiar e todos os dias foram vividos com muita intensidade. Apesar de este 

pai não passar muito tempo com o seu filho, faz menção ao facto de estar sempre a 

pensar e preocupado com ele.  

O contacto com os outros pais na UCIN tanto pode ser visto como uma experiência 

positiva como negativa. Neste estudo, o pai considera que o contacto com outros pais foi 

bom uma vez que permitiu comparar a evolução do seu filho com a de outros bebés. 

Tendo em conta que o seu filho estava a evoluir mais rapidamente, a comparação foi um 

factor positivo. Porém, ao se refletir sobre a situação oposta, esta questão pode ser bem 

negativa. Considerando que os bebés evoluem cada um a seu ritmo os pais podem 

verificar que o próprio filho está a ter mais dificuldades, levando-os a sentirem-se mais 

frágeis, preocupados, angustiados, já que a principal a sua preocupação enquanto os 

seus filhos se encontram na UCIN é compreender se o bebé vai ou não recuperar 

(Souza, 2009). 

Quando o momento de levar o seu filho prematuro para casa chega, este tanto 

pode ser vivido com muita alegria, como pode ser visto como um momento assustador 

para os pais (Thomas et al., 2004). Podem surgir novas preocupações por terem de 

cuidar do seu bebé sem ajuda de qualquer profissional (Diaz, 2012). Neste estudo, o pai 

não referiu medo em levar o seu filho para casa por já ter tido uma filha antes deste 

nascimento. Porém, mencionou a seu preocupação perante possíveis infecções e pelo 

desenvolvimento do bebé. O nascimento de um filho pode levar a uma reorganização 
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familiar, surge a necessidade de uma adaptação face à nova situação que toda a família 

está a viver. 

 De acordo com o modelo proposto por Bronfenbrenner (1979, 2005) indicamos na 

Figura 2 as variáveis específicas a cada sistema, estudadas direta ou indiretamente, no 

presente estudo. Como se pode ver, ao longo da nossa discussão analisamos 

essencialmente variáveis do micro e do mesossistema, uma vez que foram as de mais 

fácil acesso na recolha de dados. Contudo, estão assinaladas algumas variáveis a nível 

do exo e do macrossistema que indiretamente foram analisadas e que provavelmente 

contribuem para a compreensão global destes fenómenos. 

A nível do microssistema salientamos a importância atribuída, principalmente, à 

companheira como fonte de suporte, ainda que a família e aos amigos também sejam 

bastante valorizados. Verificaram-se também resultados distintos face aos rendimentos 

dos vários agregados familiares, o que pode estar relacionado com o nível 

socioeconómico. 

Já a nível mesossistémico salientamos a relação entre a maternidade-família e a 

relação trabalho-família. Ainda que de forma casuística o pai que entrevistamos salienta o 

apoio da instituição (Maternidade), prestado pelos profissionais de saúde, que direta e 

indiretamente terá influência na interacção pai-bebé. Já este mesmo pai, testemunha a 

possibilidade de calendarizar as suas férias para uma data imprevisível, o momento da 

alta do bebé. Para além disso, refere ainda todo o apoio que a família alargada forneceu 

durante o internamento do bebé na UCIN, principalmente com a sua filha mais velha 

(relação família-família). 

  

Figura 2: Modelo ecológico de organização de variáveis – ecologia da figura paterna do bebé 
prematuro (adaptado de Bronfenbrenner, 1979) 
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7. Conclusões, limitações do estudo e sugestões 

 
 

No que concerne ao presente trabalho, considera-se que os objetivos deste estudo 

foram atingidos, ainda que possam ter ocorrido alguns constrangimentos que limitaram a 

possibilidade de aprofundar o envolvimento paterno na prematuridade. 

Assim sendo e perante os resultados, é possível concluir que os pais consideram 

ter um bom suporte social nas figuras de amigos, da família e, principalmente, da 

companheira. Esta procura de suporte foi uma das estratégias de coping mais utilizadas 

pelas figuras paternas como forma de lidar com as situações stressantes, assim como a 

resolução planeada de problemas e a reavaliação positiva da situação stressante. 

A primeira limitação surge com o Questionário de Estratégias de Coping (Ribeiro & 

Santos, 2001) e com a sua questão aberta que não delimita a problemática que se está a 

estudar. Assim surgiram outras categorias de análise, como situações financeiras e 

profissionais. Desta forma, este instrumento devia estar direcionado para a questão do 

nascimento prematuro em vez de ser pedido aos pais que pensassem na situação mais 

stressante vivida recentemente. 

Falando de stress, concluiu-se que os pais apresentam um nível de stress geral 

moderado perante o internamento do seu bebé na UCIN e revelaram valores mais 

elevados de stress face aos seus papéis parentais e à dificuldade de lidarem com a 

separação física e com a dor do seu filho. Ainda na UCIN, estes pais revelaram 

necessidades específicas de informação, segurança e proximidade, concluindo-se, 

também com isto, que a figura paterna se envolve em todo o processo que abrange a 

gravidez, o parto, o internamento e a alta hospitalar do bebé que nasceu pré-termo. O pai 

do bebé prematuro fornece suporte, principalmente emocional, à companheira ao longo 

de todo o desenvolvimento deste processo, revela desilusão no que diz respeito ao 

internamento do bebé numa UCIN, mas demonstra grande confiança e segurança nos 

profissionais de saúde e nos cuidados que têm com o seu filho. A alta hospitalar do bebé 

é um momento de alegria, mas acarreta também várias preocupações, como possíveis 

infeções ou dificuldades desenvolvimentais do bebé. 

Refletindo sobre tudo o que envolveu este estudo, podemos concluir que o tamanho 

da amostra foi bastante reduzido (14 participantes), o que revela que, apesar da 

presença dos pais nas UCIN, estes ainda não se encontram com muita disponibilidade 

para aceitarem participar num estudo que ocupa uma hora, podendo impedi-los de estar 

esse tempo com o seu bebé. Sendo que muitos dos pais continuam a trabalhar enquanto 

os seus filhos estão internados, esta hora pode significar muito para estes pais. Também 

o facto desta amostra ser pequena pode ter condicionado a análise estatística dos dados 
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e impossibilita a generalização dos resultados. Assim, o pai e o seu envolvimento no 

nascimento prematuro devem ser alvo de investigação e este estudo pode servir de apoio 

a novas e mais aprofundadas explorações. Entre estes participantes estão pais com e 

sem experiência de paternidade. Perante este facto, parece importante estudar 

separadamente estes indivíduos, já que, possivelmente, as vivências serão diferentes 

face à realidade da prematuridade. Para além disso, a recolha de dados aconteceu 

apenas após o 8º dia de internamento do bebé. As perceções vivenciadas nos primeiros 

dias de internamento podem não ser já as valorizadas do 8º ao 12º dia. O mesmo pode 

ocorrer relativamente à alta do bebé e ao tempo já passado em casa, momento em que 

foi realizada a entrevista. Assim sendo, parece importante realizar uma comparação entre 

perceções iniciais e as tidas já no domicílio. 

Relativamente ao momento de entrevista, apenas temos o depoimento de um pai. 

Sendo este um estudo de caráter exploratório, sugere a necessidade de alargar a outros 

pais de forma a confirmar as categorias e subcategorias que emergiram da análise de 

conteúdo. Assim poder-se-á aprofundar esta temática compreender melhor quais as 

perceções da figura paterna e analisar com mais minúcia a prematuridade vista pelo olhar 

paterno.  

Por fim, importa referir que esta é uma temática que merece maior atenção por 

parte dos investigadores, muito devido à evolução do papel paterno ao longo dos tempos. 

A escassez de trabalhos sobre a prematuridade efetuados com a figura paterna dificultou 

o suporte teórico, porém, levou a uma maior exigência e permitiu um maior 

enriquecimento acerca deste tema. O êxito deste trabalho deve-se também a todos os 

profissionais de saúde que revelaram disponibilidade e interesse aquando da presença 

da investigadora na UCIN e a todos os casais que aceitaram participar neste estudo. Esta 

é uma temática que envolve perceções, sentimentos e comportamentos e que deve ser 

trabalhada de forma clara e sabendo que estaremos a lidar com pais ainda frágeis 

emotivamente mas com grande força e esperança na sobrevivência dos seus bebés. 

Pensando nas teorias desenvolvimentais, compreende-se que a forma como cada 

indivíduo passa pelos acontecimentos poderá influenciar todo o processo que envolve 

esta temática, bem como os significados que são atribuídos a cada experiência diferente. 

As considerações que são apresentadas neste estudo têm em conta a interpretação de 

uma realidade que foi experienciada e que sofreu influências dos vários contextos que 

estiveram, de alguma forma, envolvidos nos percursos de cada um dos indivíduos que 

fizeram parte deste estudo. E, sendo relatadas na primeira pessoa, as vivências e 

informações aqui retidas, podem ser uma base de apoio aos profissionais de saúde que 

estão diariamente em contacto com esta realidade. 
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Anexo 1: Dimensões da Escala de Avaliação do Suporte Social 

 

Dimensões Itens 

Companheira 

1. Existe uma pessoa especial que está por perto quando precisa 

2. Existe uma pessoa especial com quem pode partilhar as suas alegrias e tristezas 

5. Tem uma pessoa especial que é uma fonte de conforto para si 

10. Existe uma pessoa na sua vida que se preocupa com os seus sentimentos 

Família 

3. A sua família tenta ajudá-lo verdadeiramente 

4. Tem a ajuda emocional que precisa da sua família 

8. Pode falar dos seus problemas com a sua família 

11. A sua família está disposta a ajudá-lo a tomar decisões 

Amigos 

6. Os seus amigos tentam ajudá-lo verdadeiramente 

7. Pode contar com os seus amigos quando as coisas correm mal 

9. Tem amigos com quem pode partilhar as suas alegrias e tristezas 

12. Pode falar sobre os seus problemas com os seus amigos 
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Anexo 2: Escala de Avaliação do Suporte Social 

 

De seguida encontra uma lista de afirmações acerca da sua relação com outras pessoas. 
Por favor leia cuidadosamente cada afirmação e assinale uma alternativa em cada. 

 

  
Discorda 

totalmente 
Discorda 
bastante 

Discorda 

Nem 
concorda 

nem 
discorda 

Concorda 
Concorda 
bastante 

Concorda 
totalmente 

1. Existe uma pessoa especial que 
está por perto quando precisa 

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

2. Existe uma pessoa especial 
com quem pode partilhar as suas 
alegrias e tristezas 

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

3. A sua família tenta ajudá-lo 
verdadeiramente 

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

4. Tem a ajuda emocional que 
precisa da sua família 

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

5. Tem uma pessoa especial que 
é uma fonte de conforto para si 

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

6. Os seus amigos tentam ajudá-
lo verdadeiramente 

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

7. Pode contar com os seus 
amigos quando as coisas correm 
mal 

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

8. Pode falar dos seus problemas 
com a sua família  

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

9. Tem amigos com quem pode 
partilhar as suas alegrias e 
tristezas 

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

10. Existe uma pessoa na sua vida 
que se preocupa com os seus 
sentimentos  

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

11. A sua família está disposta a 
ajudá-lo a tomar decisões 

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 

12. Pode falar sobre os seus 
problemas com os seus amigos 

 

             1 

 

2 

 

             3 

 

4 

 

             5 

 

             6 

 

7 
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Anexo 3: Inventário de Necessidades da Família na UCIN 

 

 

Inventário de Necessidades da Família na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) 

 

Por favor assinale (X) quão IMPORTANTE é, para si, cada uma das seguintes 

necessidades. 

 Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Importante Muito 
importante 

Não se 
aplica 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
1 – Conhecer o prognóstico esperado 
para o meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

2 – Ser informado acerca do ambiente da 
Unidade de Cuidados Intensivos 
Neonatais (UCIN) antes da primeira vez 
que lá entrei. ________ ________ ________ ________ _____ 

3 – Poder entrar na unidade em qualquer 
altura. ________ ________ ________ ________ _____ 

4 – Falar com o médico responsável pelo 
meu bebé todos os dias. ________ ________ ________ ________ _____ 

5 – Obter respostas honestas às 
questões sobre o meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

6 – Sentir que há esperança. ________ ________ ________ ________ _____ 

7 – Ter amigos ou familiares por perto 
para dar apoio. ________ ________ ________ ________ _____ 

8 – Ter uma sala de espera na unidade. ________ ________ ________ ________ _____ 

9 – Ter alguém que ajude nas 
deslocações. ________ ________ ________ ________ _____ 

10 – Darem-me orientações sobre como 
cuidar do meu bebé na UCIN. ________ ________ ________ ________ _____ 

11 – Saber quem são os profissionais que 
me podem dar informações sobre a 
saúde e bem-estar do meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

12 – Partilhar os meus sentimentos 
acerca do que se passou. ________ ________ ________ ________ _____ 

13 – Ter um profissional específico a 
quem telefonar no hospital quando não 
posso visitar o meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

14 – Ter a certeza de que o meu bebé 
está a receber os melhores cuidados 
possíveis. ________ ________ ________ ________ _____ 

15 – Estar disponível um grupo de apoio 
constituído por outras famílias. ________ ________ ________ ________ _____ 

16 – Ter aulas sobre bebés prematuros e 
as suas necessidades de cuidados 

________ ________ ________ ________ _____ 
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especiais. 

17 – Ter um espaço privado para 
amamentar ou utilizar a bomba de 
extração de leite. ________ ________ ________ ________ _____ 

18 – Ajudar a tomar decisões quanto ao 
plano de cuidados do meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

19 – Ter outra pessoa comigo quando 
visito a UCIN. ________ ________ ________ ________ _____ 

20 – Saber exatamente o que está a ser 
feito pelo meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

21 – Ter móveis confortáveis na sala de 
espera. ________ ________ ________ ________ _____ 

22 – Receber a visita de um padre, pastor 
ou outra pessoa da minha comunidade 
religiosa. ________ ________ ________ ________ _____ 

23 – Ter a certeza de que não há 
problema em sair do hospital por algum 
tempo. ________ ________ ________ ________ _____ 

24 – Ter um telefone perto da sala de 
espera. ________ ________ ________ ________ _____ 

25 – Sentir que sou aceite pelos 
profissionais do hospital. ________ ________ ________ ________ _____ 

26 – Sentir que não há problema em 
chorar. ________ ________ ________ ________ _____ 

27 – Darem-me informação acerca de 
pessoas que possam ajudar a lidar com 
problemas relacionados com a minha 
situação. ________ ________ ________ ________ _____ 

28 – Ter alguém que se preocupa com a 
minha saúde. ________ ________ ________ ________ _____ 

29 – Falar com o/a mesmo/a enfermeiro/a 
na maioria das vezes. ________ ________ ________ ________ _____ 

30 – Ter uma casa de banho perto da 
sala de espera. ________ ________ ________ ________ _____ 

31 – Falar acerca da possibilidade do 
meu bebé morrer. 

 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

_____ 
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32 – Ter cadeiras confortáveis ao lado do 
berço ou incubadora do meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

33 – Darem-me material para ler sobre a 
situação médica do meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

34 – Explicarem-me as coisas de tal 
forma a que eu as compreenda. ________ ________ ________ ________ _____ 

35 – Sentir que os profissionais do 
hospital cuidam do meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

36 – Permitirem-me ajudar nos cuidados 
físicos prestados ao meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

37 – Ser informado dos planos de 
transferência enquanto estão a ser feitos. ________ ________ ________ ________ _____ 

38 – Receber informação sobre o meu 
bebé pelo menos uma vez por dia. ________ ________ ________ ________ _____ 

39 – Ver o meu bebé frequentemente. ________ ________ ________ ________ _____ 

40 – Ser informado sobre aspetos 
específicos relativos ao progresso do meu 
bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

41 – Ter uma sala de espera perto da 
UCIN. ________ ________ ________ ________ _____ 

42 – Ser reconhecido como importante na 
recuperação do meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

43 – Receber ajuda para responder às 
reações dos irmãos do meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

44 – Poder conversar com outros pais 
cujo bebé esteja na UCIN ou que tenham 
passado por uma situação semelhante. ________ ________ ________ ________ _____ 

45 – Ser permitida a visita dos irmãos do 
meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

46 – Ter a liberdade de escolher ficar ou 
sair durante a realização de 
procedimentos dolorosos ao meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

47 – Ter um espaço para dormir perto da 
UCIN. ________ ________ ________ ________ _____ 

48 – Saber porque é que fizeram algo ao 
meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

49 – Ligarem-me para casa quando há 
mudanças importantes na situação clínica 
do meu bebé. ________ ________ ________ ________ _____ 

50 – Saber que o meu bebé está a 
receber medicação para a dor. ________ ________ ________ ________ _____ 
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51 – Ter um espaço para estar sozinho 
enquanto estou no hospital. ________ ________ ________ ________ _____ 

52 – Saber que o meu bebé está a ser 
cuidadosamente tratado pelos 
profissionais de saúde. ________ ________ ________ ________ _____ 

53 – Saber como é que o meu bebé está 
a ser tratado em termos médicos.  ________ ________ ________ ________ _____ 

54 - Ter um ambiente calmo na UCIN e 
apagar as luzes em intervalos regulares 
para permitir que o meu bebé descanse. ________ ________ ________ ________ _____ 

55 – Pegar no meu bebé ao colo e tê-lo 
em contacto com a minha pele o mais 
cedo possível.  ________ ________ ________ ________ _____ 

56 – Ver que os profissionais da UCIN 
proporcionam conforto ao meu bebé, 
dando-lhe chupeta, utilizando cobertores 
para aconchegar o seu corpo e 
conversando suavemente com ele. ________ ________ ________ ________ _____ 

57 – Outra:________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ ________ ________ ________ ________ _____ 
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Anexo 4: Dimensões do Inventário de Necessidades da Família da UCIN 

 

Dimensões Itens 

Suporte 15/17/19/22/27/28/31/43/44/45/47/51/54 

Informação 4/11/13/16/18/20/26/33/36/48/53 

Conforto 8/21/24/25/30/32/56 

Segurança 1/5/6/14/23/34/35/40/42/46/50/56 

Proximidade 3/29/37/38/39/41/49/55 
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Anexo 5: Escala de Stress Parental: UCIN 

 

Escala de Stress Parental: Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) 

 

Enfermeiros e outros profissionais que trabalham na UCIN estão interessados em perceber de que 

modo a experiência de ter um bebé internado na UCIN afeta os pais destas crianças. Gostaríamos 

de saber que aspetos da sua experiência parental são stressantes para si. Considerámos como 

stressantes todas as experiências que lhe causam ansiedade, tristeza ou tensão. Este 

questionário apresenta várias experiências que alguns pais referiram ser stressantes. Por favor 

indique quão stressante tem sido para si cada um dos itens apresentados em baixo, de acordo 

com a seguinte escala: 

1 = Nada stressante: a experiência não o perturbou, não o fez ficar tenso nem ansioso 

2 = Um pouco stressante 

3 = Moderadamente stressante 

4 = Muito stressante 

5 = Extremamente stressante: a experiência perturbou-o, causando-lhe bastante ansiedade ou 

tensão. 

Se não passou por alguma das situações descritas, por favor assinale a opção NA (não se aplica), 

o que significa que esta não experienciou essa situação na UCIN. 

Agora, vamos tomar um item como exemplo: As luzes intensas da UCIN. 

Se, por exemplo, achar que as luzes intensas da UCIN são extremamente stressante para si, 

circule o número 5: 

NA 1 2 3 4 5 

Se achar que as luzes não eram nada stressantes para si, circule o número 1: 

NA 1 2 3 4 5 

Se as luzes intensas não estavam ligadas quando esteve na UCIN, circule a opção N/A indicando 

“não se aplica”: 

NA 1 2 3 4 5 
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Comece agora – Em baixo apresenta-se uma lista de várias IMAGENS E SONS 

frequentemente experienciados numa UCIN. Estamos interessados em saber a sua 

opinião sobre quão stressantes estas imagens e sons são para si. Circule o número que 

melhor representa o seu nível de stress.  

 

IMAGENS E SONS 

1. A presença de monitores e equipamentos NA 1 2 3 4 5 

2. Os barulhos constantes de monitores e equipamentos NA 1 2 3 4 5 

3. Os barulhos repentinos dos alarmes dos monitores NA 1 2 3 4 5 

4. Os outros bebés doentes na sala NA 1 2 3 4 5 

5. O grande número de pessoas que trabalham na unidade NA 1 2 3 4 5 

6. Ver uma máquina (ventilador) respirar pelo meu bebé NA 1 2 3 4 5 
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Em baixo apresenta-se uma lista de vários itens que podem descrever a APARÊNCIA E 

O COMPORTAMENTO DO SEU BEBÈ na UCIN, bem como alguns dos TRATAMENTOS 

que viu serem realizados ao seu bebé. Nem todos os bebés tiveram estas experiências 

ou têm esta aparência. Circule NA se não passou pela experiência ou não observou o 

item em questão. Se o item reflete algo que já experienciou, indique quão stressante ou 

perturbadora essa experiência foi para si, circulando o número apropriado. 

 

APARÊNCIA E COMPORTAMENTO DO BEBÉ 

1. Tubos e equipamentos no meu bebé ou perto dele NA 1 2 3 4 5  

2. Nódoas negras, cortes ou incisões no meu bebé NA 1 2 3 4 5  

3. A cor anormal do meu bebé (por exemplo: pálido ou 
amarelado) 

NA 1 2 3 4 5  

4. Respiração pouco usual ou anormal do meu bebé NA 1 2 3 4 5  

5. O tamanho pequeno do meu bebé NA 1 2 3 4 5  

6. A aparência enrugada do meu bebé NA 1 2 3 4 5  

7. Ver agulhas e tubos colocados no meu bebé NA 1 2 3 4 5  

8. O meu bebé ser alimentado por uma sonda ou tubo 
intravenoso 

NA 1 2 3 4 5  

9. Quando o meu bebé parece estar em sofrimento NA 1 2 3 4 5  

10. Quando o meu bebé parece estar triste NA 1 2 3 4 5  

11. A aparência flácida e frágil do meu bebé NA 1 2 3 4 5  

12. Movimentos bruscos ou inquietos do meu bebé NA 1 2 3 4 5  

13. O meu bebé não ser capaz de chorar como os outros bebés NA 1 2 3 4 5  
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A última área sobre a qual desejámos fazer perguntas diz respeito a como se sente 

quanto à sua RELAÇÂO com o bebé e ao seu PAPEL ENQUANTO PAI. Se já 

experienciou as seguintes situações ou sentimentos, indique quão stressantes eles foram 

para si, circulando o número apropriado. Mais uma vez, circule NA se não tiver 

experienciado alguma das situações apresentadas.  

 

PAPEÍS PARENTAIS 

1. Estar separado do meu bebé NA 1 2 3 4 5 

2. Não ser eu a alimentar o meu bebé NA 1 2 3 4 5 

3. Não ser capaz de cuidar do meu bebé (por exemplo, mudar 
a fralda, dar banho) 

NA 1 2 3 4 5 

4. Não poder pegar no meu bebé ao colo quando quero NA 1 2 3 4 5 

5. Sentir-me impotente ou incapaz de proteger o meu bebé da 
dor e de procedimentos dolorosos.  

NA 1 2 3 4 5 

6. Sentir-me impotente quanto a como ajudar o meu bebé 
durante este período de tempo 

NA 1 2 3 4 5 

7. Não ter tempo para estar sozinho com o meu bebé NA 1 2 3 4 5 

       

 

Usando a mesma escala indique quão stressante tem sido para si, no geral, a experiência de ter o 

seu bebé hospitalizado na UCIN: 

1 = Nada stressante: a experiência não o perturbou, não o fez ficar tenso nem ansioso 

2 = Um pouco stressante 

3 = Moderadamente stressante 

4 = Muito stressante 

5 = Extremamente stressante: a experiência perturbou-o, causando-lhe bastante ansiedade ou 

tensão. 
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Anexo 6: Questionário de Estratégias de Coping 

 

Questionário de Estratégias de Coping 

 

 Por uns momentos concentre-se e pense na situação de maior stress que 

experienciou recentemente na sua vida. Por situação “stressante” entende-se qualquer 

situação que foi difícil ou problemática para si, quer porque se sentiu angustiado pelo facto 

de a situação ter acontecido, quer porque se esforçou consideravelmente para lidar a 

mesma. 

 De seguida irá encontrar um conjunto de afirmações que se referem a várias 

estratégias utilizadas para lidar com situações de stress. Pensando na forma como lidou 

com a situação de stress que viveu, assinale a frequência com que utilizou cada uma das 

estratégias indicadas, de acordo com a seguinte escala: 

0 – Nunca usei 

1 – Usei de alguma forma 

2 – Usei algumas vezes 

3 – Usei muitas vezes 

 

1 – Concentrei-me apenas naquilo que ia fazer a seguir (no próximo passo). 0 1 2 3 

2 – Fiz algo que pensei que não iria resultar, mas pelo menos fiz alguma 

coisa.  

0 1 2 3 

3 – Tentei encontrar a pessoa responsável para mudar a sua opinião. 0 1 2 3 

4 – Falei com alguém para saber mais sobre a situação. 0 1 2 3 

5 – Critiquei-me ou analisei-me a mim próprio. 0 1 2 3 

6 – Tentei não me fechar sobre o problema, mas deixar as coisas abertas de 

alguma forma. 

0 1 2 3 

7 – Esperei que acontecesse um milagre. 0 1 2 3 

8 – Deixei-me andar como se nada tivesse acontecido. 0 1 2 3 

9 – Tentei guardar para mim próprio o que estava a sentir. 0 1 2 3 

10 – Tentei olhar para os pontos mais favoráveis do problema. 0 1 2 3 

11 – Exprimi a minha zanga à(s) pessoa(s) que me causou(aram) o problema. 0 1 2 3 

12 – Aceitei que fossem simpáticos e compreensivos comigo. 0 1 2 3 
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13 – Eu estava inspirado em fazer algo criativo. 0 1 2 3 

14 – Tentei esquecer tudo. 0 1 2 3 

15 – Procurei ajuda de um profissional. 0 1 2 3 

16 – Mudei ou cresci como pessoa de forma positiva. 0 1 2 3 

17 – Pedi desculpa ou fiz algo para compor a situação. 0 1 2 3 

18 – Construí um plano de ação e segui-o. 0 1 2 3 

19 – Consegui mostrar o que sentia. 0 1 2 3 

20 – Percebi que o problema estava agora nas minhas mãos. 0 1 2 3 

21 – Saí desta experiência melhor do que estava antes. 0 1 2 3 

22 – Falei com alguém que poderia fazer alguma coisa concreta em relação 

ao problema. 

0 1 2 3 

23 – Tentei sentir-me melhor comendo, bebendo, fumando, usando drogas 

ou medicamentos, etc. 

0 1 2 3 

24 – Fiz algo muito arriscado. 0 1 2 3 

25 – Tentei não agir depressa demais nem seguir o meu primeiro impulso. 0 1 2 3 

26 – Encontrei nova esperança. 0 1 2 3 

27 – Redescobri o que é importante na vida. 0 1 2 3 

28 – Mudei algo para que as coisas corressem bem. 0 1 2 3 

29 – Evitei estar com as pessoas em geral. 0 1 2 3 

30 – Não deixei que a situação me afetasse; recusei-me a pensar demasiado 

sobre o problema. 

0 1 2 3 

31 – Pedi conselhos a um familiar ou amigo que respeito. 0 1 2 3 

32 – Evitei que os outros se apercebessem da gravidade da situação. 0 1 2 3 

33 – Tornei a situação mais leve, recusando-me a levar as coisas muito a 

sério. 

0 1 2 3 

34 – Falei com alguém sobre como me estava a sentir. 0 1 2 3 

35 – Mantive a minha posição e lutei pelo que queria. 0 1 2 3 

36 – Passei o problema para os outros. 0 1 2 3 

37 – Aproveitei as minhas experiências passadas; já estive envolvido em 

situações semelhantes. 

0 1 2 3 

38 – Eu sabia o que devia ser feito, por isso, redobrei os meus esforços para 

que as coisas corressem bem. 

0 1 2 3 

39 – Recusei acreditar que a situação tinha acontecido. 0 1 2 3 
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40 – Prometi a mim próprio que as coisas para a próxima seriam diferentes. 0 1 2 3 

41 – Criei várias soluções diferentes para o problema. 0 1 2 3 

42 – Tentei evitar que os meus sentimentos interferissem demasiado noutras 

coisas. 

0 1 2 3 

43 – Mudei alguma coisa em mim próprio. 0 1 2 3 

44 – Desejei que a situação desaparecesse ou que, de alguma forma, 

terminasse. 

0 1 2 3 

45 – Desejei que as coisas voltassem atrás. 0 1 2 3 

46 – Rezei. 0 1 2 3 

47 – Pensei para mim próprio naquilo que iria dizer ou fazer. 0 1 2 3 

48 – Pensei na forma como uma pessoa que eu admiro iria lidar com a 

situação e usei-a como modelo. 

0 1 2 3 

 

 

 Descreva brevemente a situação stressante em que pensou ao responder a este 

questionário, quem estava envolvido, o que é que aconteceu e o que é que tornou a situação 

stressante. Essa descrição será útil para a interpretação do questionário. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo 7: Dimensões do Questionário de Estratégias de Coping 

 

Dimensões Itens 

Coping confrontativo 2/3/11/19/24/35 

Auto-controlo 6/9/25/32/42/47/48 

Procura de suporte social 4/12/15/20/22/31/34 

Aceitar e responsabilidade 5/17/40 

Resolução planeada do problema 1/18/28/37/38/41 

Distanciamento 8/10/14/30/33 

Fuga-evitamento 7/23/29/36/39/44/45 

Reavaliação positiva 13/16/21/26/27/43/46 
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Anexo 8: Guião da entrevista 

 

Guião da Entrevista 

 

1º Momento – Gravidez 

 Como decorreu a gravidez? (Possíveis problemas associados) 

 Que emoções e sentimentos associa a este período? 

 Ao longo da gravidez, que mudanças foram ocorrendo? 

 Qual foi a preparação no decorrer desta etapa? (Tanto aos níveis material e pessoal, 

como ao nível formativo) 

 Quais os recursos e apoios de que disponibilizaram no decurso da gravidez? 

 

2º Momento – Parto prematuro/internamento na UCIN 

 Como decorreu este momento? (impactos associados) 

 Que emoções e sentimentos associa a este acontecimento? 

 Quais as mudanças que ocorreram? 

 Houve necessidade de algum tipo de reorganização? (tanto aos níveis pessoal e 

familiar, como ao nível material) 

 Quais os recursos/suportes/apoios de que dispõe atualmente? 
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Anexo 9: Estatística descritiva dos itens por dimensão da Escala de Avaliação do 
Suporte Social 

 

Família M DP 

A sua família tenta ajudá-lo verdadeiramente 6.14 1.10 

Tem a ajuda emocional que precisa da sua 

família 

6.43 .76 

Pode falar dos seus problemas com a sua 

família  

6.07 .10 

A sua família está disposta a ajudá-lo a tomar 

decisões 

5.86 1.10 

 

 

Amigos M DP 

Os seus amigos tentam ajudá-lo 

verdadeiramente 

5.71 1.07 

Pode contar com os seus amigos quando as 

coisas correm mal 

5.86 1.10 

Tem amigos com quem pode partilhar as suas 

alegrias e tristezas 

5.93 1.07 

Pode falar sobre os seus problemas com os seus 

amigos 

5.64 .93 

 

 

Companheira M DP 

Existe uma pessoa especial que está por perto 

quando precisa 

6.29 .91 

Existe uma pessoa especial com quem pode 

partilhar as suas alegrias e tristezas 

6.36 .84 

Tem uma pessoa especial que é uma fonte de 

conforto para si 

6.5 .76 

. Existe uma pessoa na sua vida que se 

preocupa com os seus sentimentos  

6.57 .76 
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Anexo 10: Estatística descritiva dos itens por dimensão da Escala de Stress 
Parental – UCIN  

 

Imagens e sons N Mín. Máx. M DP 

1. A presença de monitores e equipamentos 14 1 5 2.21 1.37 

2. Os barulhos constantes de monitores e equipamentos 14 1 5 2.79 1.42 

3. Os barulhos repentinos dos alarmes dos monitores 14 1 5 3.14 1.46 

4. Os outros bebés doentes na sala 14 0 3 1.79 .89 

5. O grande número de pessoas que trabalham na 

unidade 

13 0 4 1.54 1.05 

6. Ver uma máquina (ventilador) respirar pelo meu bebé 14 0 5 2.57 1.4 

 

Aparência e comportamento do bebé N Mín. Máx. M DP 

1. Tubos e equipamentos no meu bebé ou perto dele 14 1 4 2.86 1.03 

2. Nódoas negras, cortes ou incisões no meu bebé 14 0 4 2.50 1.61 

3. A cor anormal do meu bebé (por exemplo: pálido ou 

amarelado) 

14 0 4 2.43 1.56 

4. Respiração pouco usual ou anormal do meu bebé 14 0 5 3.00 1.67 

5. O tamanho pequeno do meu bebé 14 1 4 2.79 .89 

6. A aparência enrugada do meu bebé 14 1 5 2.50 1.29 

7. Ver agulhas e tubos colocados no meu bebé 14 1 5 3.21 1.25 

8. O meu bebé ser alimentado por uma sonda ou tubo 

intravenoso 

14 1 4 2.79 1.12 

9. Quando o meu bebé parece estar em sofrimento 14 1 5 3.86 1.23 

10. Quando o meu bebé parece estar triste 14 1 5 3.43 1.22 

11. A aparência flácida e frágil do meu bebé 14 1 4 3.29 .99 

12. Movimentos bruscos ou inquietos do meu bebé 14 1 5 2.79 1.25 

13. O meu bebé não ser capaz de chorar como os 

outros bebés 

14 0 4 2.00 1.62 
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Papéis Parentais N Mín. Máx. M DP 

1. Estar separado do meu bebé 14 2 5 3.71 .91 

2. Não ser eu a alimentar o meu bebé 14 0 4 2.50 1.29 

3. Não ser capaz de cuidar do meu bebé (por 

exemplo, mudar a fralda, dar banho) 

14 0 4 2.21 1.48 

4. Não poder pegar no meu bebé ao colo 

quando quero 

14 0 5 2.71 1.38 

5. Sentir-me impotente ou incapaz de proteger 

o meu bebé da dor e de procedimentos 

dolorosos. 

14 1 5 3.57 1.28 

6. Sentir-me impotente quanto a como ajudar o 

meu bebé durante este período de tempo 

14 1 5 3.43 1.22 

7. Não ter tempo para estar sozinho com o meu 

bebé 

14 0 5 2.71 1.27 
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Anexo 11: Categorias de análise de conteúdo da entrevista 

 
 

Categorias Subcategorias Exemplos 

Gravidez 

Segunda gravidez  “Em comparação com a outra gravidez, esta foi muito mais complicada”  

Gravidez gemelar 
“Esta foi muito mais complicada, (…) por ser uma gravidez gemelar e o outro gémeo ter 
problemas.” 

Expectativas da família 
nuclear 

“Ela sempre quis ter um irmão”;  

Sentimentos associados 
“a gravidez foi com muita ansiedade do início ao fim. Foi até percebermos que íamos 
conseguir chegar ao fim da gravidez, porque estávamos com muito receio que não fosse 
possível chegar ao fim” 

Parto 

Hospital Privado 
“nós tínhamos a preferência de fazer no privado, como tinha sido com a S., por uma 
questão de conforto” 

Hospital Público 
“não sabíamos se ia ser possível irmos para uma privada porque se o parto fosse antes 
das 40 semanas teríamos que ir para a maternidade. E foi o que aconteceu” 

Parto natural Vs cesariana 
“nós nunca tínhamos tido parto natural”; “a minha mulher tinha pedido, gostava que 
fosse cesariana para não ter que passar pelo trabalho de parto, ainda por cima seriam 
dois partos e um de um bebé que não iria sobreviver.” 

Sentimentos associados 
“adrenalina e alegria. Não chegamos a estar preocupados nem a pensar nos riscos, se 
correr mal… não deu tempo para pensar em nada.” 

Internamento 

Reação inicial “Foi um sentimento de desilusão” 

Evolução do bebé 
“Também não era nenhum drama e ainda bem que tivemos essa sorte. O Jorge evoluiu 
muito rápido.” 

Contacto com os outros pais 
na unidade 

“No nosso caso se calhar foi bom porque comparamos as experiências e os casos e 
como o nosso evoluiu melhor, a gente ficava contente.” 

Gestão familiar 
“Então quando ela veio para casa, eu ia trabalhar de manhã, depois ia busca-la a casa e 
levá-la à maternidade, depois tinha que ir buscar a Sofia… era um dia-a-dia muito cheio.” 

Apoio dos profissionais de 
saúde 

“o facto de ele lá estar não nos inspirava grandes preocupações porque ele estava lá 
acompanhado e o serviço é espectacular, as pessoas são sempre muito competentes” 

Pós-alta 

Medos iniciais “a preocupação maior era o risco de infeções” 

Medidas de cuidados 
adoptadas 

“não convidamos logo os amigos e a família para ver para o resguardar um bocadinho” 

Adaptação ao novo membro 
da família 

“. E realmente ficamos aquela semana os quatro em casa e permitiu que a coisa 
normalizasse.” 

Apoios/Suporte 

Família alargada “Eles deram-nos muito apoio” 

Profissionais de saúde “Depois temos o pediatra que é também o da S., mas não foi preciso grande coisa.” 

Nível profissional “consegui tirar uns dias, tenho alguma facilidade de horários e correu tudo muito bem” 
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