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RESUMO 

 

Introdução. O apego humano consiste nos processos por meio dos quais as pessoas 

estruturam, desenvolvem e mantêm laços afetivos ao longo do ciclo vital. A relação de 

ligação e afeto parece iniciar-se desde o útero, ainda na forma embrionária, uma vez que a 

energia psicológica da gestante estaria emocionalmente investida no feto. Assim, emerge o 

Apego Materno-Fetal (AMF): a intensidade com que a gestante manifesta comportamentos 

que representam filiação e integração com o feto. O AMF é a primeira parte de um continuum 

de apego, que começa durante a gravidez e se estende no relacionamento entre a mãe e o bebê 

no período pós-natal. Tal construto pode ser relacionado a aspectos psicossociais, como 

sintomas depressivos, estresse, rede de apoio social e familiar. As pesquisas sobre o assunto, 

embora necessárias e relevantes, são incipientes, especialmente no cenário latino-americano e 

brasileiro. Elas podem contribuir para a identificação de fatores comprometedores e a redução 

do impacto negativo que estes têm sobre a interação da díade e o desenvolvimento infantil, 

principalmente quando são de base populacional com o uso de instrumentos validados. 

Objetivos do trabalho. Este estudo teve como objetivo analisar a relação do apego materno-

fetal com apoio social, apgar familiar, estresse percebido e sintomas depressivos entre 

gestantes acompanhadas por equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).  Metodologia. O 

presente trabalho, epidemiológico transversal e de cunho correlacional, deriva da linha de 

base do “Estudo ALGE – Avaliação das Condições de Saúde das Gestantes de Montes Claros 

- MG: estudo longitudinal”. A cidade cenário está situada na região Norte do estado de Minas 

Gerais – Brasil. A amostra, probabilística, foi calculada em 1.180 gestantes cadastradas nos 

polos da Saúde da Família da zona urbana. Neste estudo incluíram-se somente as participantes 

do 2º e 3º trimestres da fase gravídica (937), segundo especificidades do instrumento aplicado 

para mensuração do AMF. Foram incluídas as gestantes que estavam cadastradas em uma 

equipe de saúde da família, em qualquer idade gestacional. Foram excluídas as mulheres que 

estavam grávidas de gemelares e as que apresentavam comprometimento cognitivo, conforme 

informação do familiar e/ou da equipe da ESF. A coleta de dados se deu face a face, nas 

unidades da saúde da família e nos domicílios. A coleta da linha de base ocorreu entre 

outubro de 2018 a novembro de 2019. O AMF foi investigado mediante a Escala de Apego 

Materno-Fetal (EAMF), traduzida, adaptada e validada no Brasil. Também se aplicaram 

instrumentos validados para os demais construtos: Escala de Apoio Social, Escala de APGAR 

Familiar, Escala de Estresse Percebido e Escala de Rastreamento Populacional para 



Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos dos Estados Unidos da América (EUA). 

Por intermédio do Teste de Correlação de Spearman, foram calculadas as correlações do 

escore total de apego com as variáveis apoio social, apgar familiar, estresse percebido e 

sintomas depressivos. As análises ocorreram no software IBM SPSS Statistics versão 22.0 

para Windows®. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos, sob o protocolo nº. 2.483.623/2018. Resultados. Foi observado 

o escore médio total de AMF de 92,56, com desvio padrão (DP) de ±15,32. O nível de apego 

médio foi o predominante, em 575 (61,4%) das participantes. Os escores das subescalas 

variaram de 16,17 (DP ±3,35), na subescala diferenciando-se do feto, a 21,35 (DP ±5,13), na 

subescala atribuindo características ao feto. Registraram-se correlações lineares positivas do 

apego materno-fetal com o apoio social (r=0,22) e o apgar familiar (r=0,23). Houve 

correlações negativas com o estresse (r=-0,12) e os sintomas depressivos (r=-0,17). Esses os 

resultados alcançaram significância estatística (p<0,01). Conclusões. No atual estudo foi 

possível analisar o AMF entre gestantes que recebem atenção pré-natal por equipes de saúde 

da família. Houve predomínio do nível médio de apego. As subescalas “atribuindo 

características ao feto” e “entregando-se ao feto” foram as que apresentaram maiores escores 

médios, por ou lado as subescalas “diferenciação do feto” e “interagindo com o feto” foram as 

que apresentaram menores escores médios. O Apgar familiar e o apoio social tiveram uma 

relação positiva com o apego. Por outro lado, o estresse e os sintomas depressivos se 

comportaram como construtos relacionados negativamente ao AMF. Especial cuidado deve 

ser prestado às mulheres com condições socioafetivas e psíquicas comprometidas. É 

importante que os profissionais de saúde, sobretudo os que atuam na ESF, forneçam apoio 

emocional à mulher e contribuam no processo adaptativo durante a gravidez, auxiliando no 

estabelecimento da saudável relação mãe-bebê ainda antes do seu nascimento. 
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