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ABSTRACT
Objective: to map the factors associated with nurses’ positive attitudes toward the
families of patients cared for in different healthcare settings reported by studies adopting
the Families’ Importance in Nursing Care ‐ Nurses’ Attitudes and/or Family Nursing
Practice Scale. Method: scoping review protocol developed according to the guidelines
provided by the Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses
extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) and the steps proposed by the Joanna
Briggs Institute (JBI). Three independent reviewers will identify the documents in the
following databases: PUBMED/Medline, LILACS, BVS, PsycInfo, Academic Google,
SCOPUS, and CINAHL, using the instruments’ titles and/or their acronyms located in the
documents’ titles and/or abstracts. The primary studies’ references will also be
consulted. After applying eligibility criteria, relevant information will be systematically
recorded and analyzed. Finally, the results will be described and tabulated to meet the
objective proposed.
DESCRIPTORS: Review; Family Nursing; Nursing Care.
RESUMO
Objetivo: mapear, em estudos que utilizaram o Families' Importance in Nursing Care ‐
Nurses' Attitudes e/ou o Family Nursing Practice Scale, os fatores associados à atitude
positiva dos enfermeiros em relação às famílias dos pacientes, em distintos cenários do
cuidado. Método: protocolo de scoping review, elaborado conforme as recomendações
do Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for
Scoping Reviews (PRISMA-ScR), que seguirá as etapas preconizadas pelo Joanna Briggs
Institute (JBI). Os documentos serão identificados, por três revisores independentes,
nas bases de dados: PUBMED/Medline; LILACS; BVS; PsycInfo; Google Acadêmico;
SCOPUS e CINAHL, utilizando-se os títulos dos instrumentos e suas siglas, que serão
localizados no título e/ou resumo dos artigos. As referências dos estudos primários
incluídos também serão consultadas. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, as
informações pertinentes serão sistematicamente registradas e analisadas, sendo os
dados apresentados de forma narrativa e tabular, de modo que atendam ao objetivo
proposto.
DESCRITORES: Revisão; Enfermagem Familiar; Cuidados de Enfermagem.
RESUMEN
Objetivo: mapear, en estudios que utilizaron el Families' Importance in Nursing Care ‐
Nurses' Attitudes y/o el Family Nursing Practice Scale, los factores asociados a la actitud
positiva de los enfermeros en relación a las familias de los pacientes, en distintos
escenarios del cuidado. Método: protocolo de scoping review, elaborado conforme a las
recomendaciones del Preferred Reporting Items for Systematic reviews and MetaAnalyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR), que seguirá las etapas
preconizadas por el Joanna Briggs Institute (JBI). Los documentos serán identificados,
por tres revisores independientes, en las bases de datos: PUBMED/Medline; LILACS;
BVS; PsycInfo; Google Académico; SCOPUS y CINAHL, utilizando los títulos de los
instrumentos y sus siglas, que serán localizados por el título y/o resumen de los artículos.
Las referencias, de los estudios primarios incluidos, también serán consultadas. Después
de la aplicación de los criterios de elegibilidad, las informaciones pertinentes serán
sistemáticamente registradas y analizadas; los datos serán presentados de forma
narrativa y tabular, de modo que atiendan al objetivo propuesto.
DESCRIPTORES: Revisión; Enfermería de la Familia; Atención de Enfermería.
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INTRODUÇÃO

A atitude dos enfermeiros face às famílias nos

Evidências científicas recentes mostram que a

cuidados tem sido evidenciada, não só no

doença, de natureza aguda ou crônica, afeta

desenvolvimento da literatura de enfermagem,

não apenas a pessoa, mas também seu sistema

mas também no estabelecimento de políticas

familiar

de

públicas de saúde(9). Entende-se que o termo

vulnerabilidade influenciam no funcionamento,

“atitude” é composto por “aspectos afetivos,

na

de

cognitivos e comportamentais” e configura

enfrentamento familiar e no modo como cada

resposta a um estímulo. A presença da família

membro

nos serviços de saúde é um estímulo que

(1,2)

.

Isto

dinâmica

porque

e

percebe,

adversidades

(3,4)

.

nas

situações
estratégias

convive

e

enfrenta

as

Nesse sentido, envolver as

desencadeia

em

quais

baseiam-se

em

pacientes e familiares, tendo em vista a

sentimentos e emoções (aspecto afetivo),

necessidade de reconhecer-se os desafios que

pensamentos e crenças (aspecto cognitivo) e

a doença representa para o sistema familiar,

tendências

incluindo

comportamental)(10).

formas

de

as

enfermeiros

relação

relações,

ela,

nos

famílias no tratamento em saúde é valioso para

suas

a

atitudes

de

ação

(aspecto

enfrentamento e entendimento(5).

Estudos demonstraram que as atitudes dos

Entre as principais mudanças que ocorrem nas

enfermeiros face às famílias condicionam o

famílias

doenças,

processo de cuidados de enfermagem(7,11).

destacam-se:

Devido à crescente ênfase em conhecer e

ao

conviverem

especialmente
alterações

as

de

com

crônicas,

papeis;

nas

melhorar a relação enfermeiro-família, diversos

relações e redes de apoio social; diminuição da

instrumentos tem sido construídos, refinados,

renda

traduzidos,

familiar

e

modificações

demandas

financeiras

adaptados

e

validados

para

inesperadas; assim como sentimentos de luto,

identificar atitudes, crenças e práticas dos

impotência,

e

enfermeiros face às famílias dos pacientes nos

preocupação(6). Isto reverbera no bem-estar

cenários e contextos de produção do cuidado.

familiar, na coesão interna de seus membros e

Revisão da literatura que analisou cinco desses

nos relacionamentos interpessoais(7). Portanto,

instrumentos

é

demonstrem

Importance in Nursing Care ‐ Nurses' Attitudes

atitudes positivas em relação aos indivíduos e

(FINC-NA) e o Family Nursing Practice Scale

suas famílias, pois isto reflete no tipo de

(FNPS)

relacionamento que se estabelecerá entre as

psicométricas e, portanto, parecem constituir

partes(8). Manter atitudes empáticas e de apoio

as medidas mais adequadas das atitudes dos

constitui

enfermeiros quanto às famílias dos pacientes

relevante

incerteza,

que

sofrimento

enfermeiros

pré-requisito

indispensável

para

constatou

obtiveram

que

melhores

o

Families'

avaliações

convidar e engajar famílias no cuidado, e tais

no cuidado(8).

comportamentos

Esses instrumentos tem sido utilizados nos

podem

estimular

a

coparticipação entre enfermeiros e famílias(6).

ONLINE BRAZILIAN JOURNAL OF NURSING, 21 Suppl 1:e20226524

mais variados cenários de prestação de cuidado

Page | 2

https://doi.org/10.17665/1676-4285.20226524

Barreto MS, Marquete VF, Camparoto CW, Furlan MCR, Garcia-Vivar C, Marcon SS.

desde a Atenção Primária à Saúde(9) até a

Para responder essa questão delineou-se este

atenção hospitalar(3), incluindo Unidades de

estudo com o objetivo de mapear, em estudos

Terapia Intensiva

que

especialidades
mental

(11)

sejam

(12)

; e abordado diferentes

como

Families'

Importance

in

Nursing Care ‐ Nurses' Attitudes e/ou o Family

. E, para além, caso seus resultados

Nursing Practice Scale, os fatores associados à

com

variáveis

e

o

saúde

cruzados

pediatria(10)

utilizaram

pessoais,

atitude positiva dos enfermeiros em relação às

sociodemográficas, educacionais e laborais são

famílias dos pacientes, em distintos cenários do

capazes de identificar fatores que se associam

cuidado.

com atitudes positivas em relação às famílias,
sendo que a compilação desses resultados, por

MÉTODO

meio de uma revisão, pode ser útil para

Será desenvolvida uma scoping review. Este

demonstrar

em

tipo de revisão configura-se como forma de

distintos contextos de cuidado e realidades

sintetizar evidências, selecionada para este

sociais, que é mais favorável ao envolvimento

estudo, devido ao caráter específico do objeto

das famílias na prática clínica.

que será investigado. Diferentemente de uma

Uma busca prévia por outras revisões foi

revisão sistemática, a scoping review visa

realizada,

nenhum

mapear conceitos básicos, permitindo síntese

estudo bibliométrico que mapeasse publicações

da evidência e identificação de lacunas na

acerca do perfil dos enfermeiros atuantes no

pesquisa e/ou política atinentes a um campo

cuidado/assistência associado às atitudes mais

definido(13). Assim, elas mapeiam a literatura e

positivas em relação às famílias dos pacientes.

fornecem uma visão geral dos estudos em um

Isto, per se, justifica a realização de uma

determinada área, apontando prioridades de

revisão de escopo.

pesquisa com vistas ao avanço científico(14).

Ainda, ao se trazer luz sobre essa questão será

Para o desenvolvimento da revisão serão

possível identificar lacunas sobre a temática e

seguidas

também prever uma nova revisão sistemática

Joanna Briggs Institute (JBI)

para

alinhando o objetivo e a questão de pesquisa;

o

não

entender

variáveis

perfil

de

sendo

qual

enfermeiros,

identificado

a

“importantes”

efetividade

estabelecidas
(15)

pelo

: 1) definindo e

2) desenvolvendo e alinhando os critérios de

construir um modelo explicativo que identifique

inclusão com o objetivo e a questão de

a relação do perfil do enfermeiro quanto às

pesquisa;

suas atitudes positivas face às famílias dos

planejada para busca de evidências, seleção,

pacientes.

extração

Diante do exposto, questiona-se: quais os

evidências; 4) procurando pelas evidências; 5)

fatores

dos

selecionando as evidências; 6) extraindo a

enfermeiros em relação à inclusão das famílias

evidência; 7) analisando as evidências; 8)

dos pacientes no cuidado de enfermagem, em

apresentando os resultados; e 9) resumindo as

estudos que utilizaram o FINC-NA e/ou o FNPS?

evidências em relação ao objetivo da revisão e

à

desfecho

etapas

e/ou

associados

no

dessas

nove

atitude

positiva
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observando as implicações das descobertas.

Para a elaboração da questão da revisão

Destaca-se que a abordagem JBI para scoping

utilizou-se

review

Conceito e Contexto), conforme Figura 1.

expande

o

trabalho

de

Arksey

e

a

estratégia

PCC

(População;

O'Malley(16) e Levac et al(17).
Questão: Quais os fatores associados à atitude positiva dos enfermeiros em relação à inclusão das famílias
dos pacientes no cuidado de enfermagem, em estudos que utilizaram o FINC-NA e/ou o FNPS?
População

Serão considerados estudos realizados com enfermeiros, independentemente do nível de
formação, que atuem na prática clínica.

Conceito

Serão considerados estudos que exploram fatores associados à atitude dos enfermeiros
face às famílias no cuidado de enfermagem, avaliada por meio dos instrumentos FINC-NA
e/ou FNPS;

Contexto

Serão considerados estudos realizados em configurações assistenciais variadas (i.e.:
hospitais; unidades básicas de saúde; clínicas; ambulatórios; escolas; etc) nas quais
enfermeiros foram entrevistados por meio do FINC-NA e/ou FNPS, acrescido de
questionários sociodemográfico, de perfil laboral e/ou educacional.

Figura 1 - Apresentação da estratégia PCC aplicada na scoping review
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Protocolo e registro
Para

garantir

rigor,

FINC-NA e/ou FNPS. O protocolo foi registrado
a

elaboração

deste

na

protocolo foi pautada nos princípios constantes

plataforma

Figshare

(DOI:

10.6084/m9.figshare.14374502).

no Preferred Reporting Items for Systematic
reviews

and

Meta-Analyses

Scoping

Reviews

extension

(PRISMA-ScR)(18),

for

Critérios de elegibilidade

sendo

Os critérios de elegibilidade e análise racional

revisado pela equipe de pesquisa e por três

para inclusão e exclusão dos estudos estão

avaliadores externos, especialistas em estudos

sumarizados na Figura 2.

de revisão da literatura e/ou nos instrumentos
Critério

Análise racional

Estudos de pesquisa quantitativos ou de

Permite atender ao objetivo da revisão.

métodos mistos, realizados com enfermeiros
(população)

atuantes

nos

mais

variados

campos, por exemplo: hospitais, unidades
básicas

de

saúde,

clínicas,

ambulatórios,

escolas, etc. (contexto), que empregaram o
Critérios
inclusão

de

FINC-NA

e/ou

o

FNPS,

acrescido

de

questionários sociodemográfico e de perfil
laboral e/ou educacional, que contenha análise
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estatística para identificar fatores associados
ao desfecho (conceito);
Artigos publicados a partir de 2006 para o

2006 e 2008 são os anos de publicação dos

FNPS e partir de 2008 para o FINC-NA, até

instrumentos(19-20). A avaliação por pares

junho de 2021, em revistas avaliadas por

configura prévia verificação da qualidade do

pares;

estudo.

Publicações nos idiomas: português, inglês

Essas são algumas das línguas utilizadas no

ou espanhol;

cenário

acadêmico

da

enfermagem

e

os

pesquisadores possuem domínio desses idiomas.
Disponíveis eletronicamente na íntegra (não

Isto permite análise ampla e profunda dos

serão

resultados dos estudos.

selecionados

resumos

de

congresso/conferências).
Estudos

realizados

com

enfermeiros

As funções exercidas por estes enfermeiros

docentes ou estudantes de enfermagem que

docentes podem influenciar sobre os fatores

não se encontram envolvidos diretamente

associados as atitudes face às famílias. Os

com cuidado ao paciente e sua família;

instrumentos foram construídos para avaliar a
atitude de enfermeiros graduados.

Critérios
exclusão

de

Estudos

de

apenas

as

intervenção
mudanças

que
na

avaliaram

atitude

dos

Os

resultados

dos

instrumentos

estarão

correlacionados com o incremento de atitudes

enfermeiros face às famílias no pré e pós

positivas

face

teste;

relacioná-los

às
as

famílias,

ao

invés

características

de
dos

enfermeiros.
Estudos

metodológicos

apresentação,

acerca

refinamento,

da

tradução,

adaptação ou validação dos instrumentos.

Nestes casos são apresentados apenas os
dados

das

avaliações

psicométricas

dos

instrumentos.

Figura 2 - Apresentação dos critérios de elegibilidade e análise racional para seleção dos estudos
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Fontes de informação
Para

a

identificação

LILACS; Biblioteca Virtual em Saúde; PsycInfo;
dos

documentos

Google

Acadêmico;

SCOPUS

e

CINAHL,

importantes a busca ocorrerá em três etapas.

utilizando todas as palavras-chave e termos de

Na primeira etapa, já realizada, foi conduzida

índice identificados anteriormente. Destaca-se

uma busca inicial limitada em três bancos de

que após discussão com o grupo de pesquisa e

dados on-line PUBMED/Medline, CINAHL e

consultoria com bibliotecário, definiu-se pela

Scopus. Essa busca foi seguida por uma análise

utilização dos títulos e/ou siglas dos dois

das palavras dispostas no título e resumo dos

instrumentos (FINC-NA e FNPS), devido ao

artigos identificados e dos termos utilizados no

objetivo desta revisão de escopo ser o de

índice.

mapear as publicações que utilizaram esses

Na segunda etapa foi realizada uma busca em

dois instrumentos específicos. E, ao serem

todos os bancos de dados: PUBMED/Medline;

empregados descritores, palavras-chaves e

ONLINE BRAZILIAN JOURNAL OF NURSING, 21 Suppl 1:e20226524
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índices

muito

abrangentes

enfermagem

de

(por

famílias;

exemplo:

consultadas para identificar-se outros estudos

atitudes;

potenciais e adicionais.

enfermeiros; cuidado de enfermagem), não foi

A busca será conduzida ao final do primeiro

possível localizar os estudos que utilizaram

semestre de 2021, de forma independente, por

especificamente

em

três membros da equipe de pesquisadores, os

investigação. Dessa forma, a busca ocorrerá

quais se reunirão para discutir os estudos

utilizando-se o título do instrumento e/ou sua

identificados,

sigla unidos pelo booleano “OR”, da seguinte

inclusão e exclusão. Inconsistências na seleção

forma: ((“Families' Importance in Nursing Care

dos

‐ Nurses' Attitudes”) or (“FINC-NA”) or (“Family

pesquisadoras sênior do grupo, com vista ao

Nursing Pratice Scale”)) localizados no título

alcance do consenso.

os

instrumentos

aplicando-se

estudos

serão

os

critérios

discutidas

com

de

duas

e/ou resumo dos documentos. A estratégia de
pesquisa final para PUBMED/Medline pode ser

Pesquisa

observada no quadro 3.

A Figura 3, apresenta a estratégia de busca

Por sua vez, na terceira etapa, as listas de

eletrônica completa para a base de dados

referências

PUBMED/Medline.

dos

artigos

incluídos

Base de dados

serão

Estratégias de busca

PUBMED/Medline

Detalhes adicionais

((Families' Importance in Nursing Care ‐

A

Nurses' Attitudes [Title/Abstract]) OR (FINC-

independente, por três membros do

NA[Title/Abstract]))

grupo de pesquisa e por um bibliotecário

OR

(Family

Nursing

consulta

foi

realizada,

de

forma

e os resultados foram discutidos pelo

Pratice Scale[Title/Abstract])

grupo.
Figura 3 - Estratégia de busca completa realizada para o banco de dados principal
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Seleção de fontes de evidências e itens de

investigadores

dados

consultados para discussão e consenso.

Após

inclusão

realizada
conduzida

dos

leitura
a

estudos

atentiva

extração

procedimento

será

originais
do

dos

realizado

será

material
dados.
de

e

sênior

do

grupo

O instrumento para

extração

variáveis

à

referentes

serão

contemplará

caracterização

da

Este

publicação (ano de publicação; agência de

forma

fomento; periódico; e formação dos autores);

independente por três membros da equipe de

caracterização

pesquisadores. Após as duas primeiras análises

desenvolvimento da pesquisa; e contexto de

estes pesquisadores se reunirão para discutir o

trabalho dos enfermeiros – Atenção Primária,

instrumento de

ambulatório;

extração,

a

qualidade da

contextual

clinica;

âmbito

(país

de

hospitalar,

revisão e possíveis divergências. Havendo

emergências; área de especialidade – saúde

inconsistências

mental, pediatria, oncologia, materno-infantil,

na

extração

dos

dados,

ONLINE BRAZILIAN JOURNAL OF NURSING, 21 Suppl 1:e20226524
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entre

outros);

(amostra

de

caracterização
entrevistados;

representatividade
estatísticos
desfecho

da

realizados);

para

Processo de elaboração de gráficos de

aspectos

dados

amostra;

testes

caracterização

extração

do

Os

dados

dos

apresentados

estudos
em

elegíveis

formato

serão

narrativo,

acompanhado de recursos para representação

(principais fatores associados com a atitude dos

visual dos dados compilados, incluindo tabelas

enfermeiros face às famílias, tais como: sexo;

e um diagrama explicativo dos

estado

fatores associados ao desfecho.

realização

de

dos

de

resultados

civil;

a

metodológica

cursos

sobre

principais

enfermagem familiar; tempo de experiência;
formação

acadêmica

complementar,

entre

Considerações éticas

outros). Destaca-se que este instrumento não

Esta

scoping

review

buscará

identificar,

é cristalizado, pois a partir de discussões dos

analisar e resumir os resultados de estudos de

pesquisadores, ele pode ser atualizado em um

pesquisa primários relevantes para o tópico de

processo interativo de extração de dados.

interesse já publicados. Assim, não há questões
éticas de preocupação, dispensando a análise
de comitê de ética.
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