ESCALA DE APEGO MATERNO-FETAL (ANEXO A)
Por favor, responda às perguntas seguintes sobre você e o bebê que você está esperando. Não existem
respostas certas ou erradas. Sua primeira impressão é que melhor mostra seus sentimentos. Marque
apenas uma resposta por pergunta.
Eu penso ou faço o seguinte
1. Eu converso com o meu bebê na barriga
2. Eu acho que apesar de toda dificuldade, a
gravidez vale a pena
3. Eu gosto de ver minha barriga se mexer quando o
bebê chuta
4. Eu me imagino alimentando o bebê
5. Eu realmente estou ansiosa para ver como vai ser
o meu bebê
6. Eu me pergunto se o bebê se sente apertado lá
dentro
7. Eu chamo o meu bebê por um apelido
8. Eu me imagino cuidando do bebê
9. Eu quase posso adivinhar qual vai ser a
personalidade do meu bebê pelo modo como ele
se mexe
10. Eu já decidi que nome eu vou dar se for uma
menina
11. Eu faço coisas para manter a saúde que eu não
faria se não estivesse grávida
12. Eu imagino se o bebê pode ouvir, dentro de mim
13. Eu já decidi que nome eu vou dar se for um
menino
14. Eu imagino se o bebê pensa e sente “coisas”
dentro de mim
15. Eu procuro comer o melhor que eu posso para o
meu bebê ter uma boa dieta
16. Parece que o meu bebê chuta e se mexe para me
dizer que é hora de comer
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17. Eu cutuco meu bebê para que ele me cutuque de
volta
18. Eu mal posso esperar para segurar o bebê
19. Eu tento imaginar como o bebê vai se parecer
20. Eu acaricio minha barriga para acalmar o bebê
quando ele chuta muito
21. Eu posso dizer quando o bebê tem soluço
22. Eu sinto que meu corpo está feio
23. Eu deixo de fazer certas coisas, para o bem do
meu bebê
24. Eu tento pegar o pé do meu bebê para brincar
com ele

