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RESUMO

Para reduzir o alto índice de mortalidade, tanto neonatal quanto infantil, é necessário maior esclarecimento e atenção à saúde do recém-nato 
(RN) e a realização de cuidados adequados a ele. O enfermeiro tem um importante papel na formação do vínculo, na promoção de saúde e 
qualidade de vida da família. Objetivou-se neste estudo identificar a função do enfermeiro na promoção de saúde e de vínculo entre pais e recém-
nascido. Trata-se de uma revisão conceitual de artigos, com abordagem qualitativa e de cunho descritivo, que teve como base de busca eletrônica 
a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os descritores utilizados foram saúde da criança, recém nascido, pais e cuidados de enfermagem. A seleção foi 
feita pelos critérios de inclusão, sendo eles: textos completos disponíveis, em português e em formato de artigo com recorte temporal de 5 anos 
(2012-2016). Já os critérios de exclusão foi: publicações anteriores a 2012, em outro idioma ou formato e duplicidade. Através da aplicação dos 
critérios foram identificados 23 artigos. Após a leitura, obteve-se a criação das seguintes categorias temáticas: Classificação do RN, Cuidados de 
Enfermagem ao RN e a família, Assistência Imediata ao RN e Métodos para promoção do vínculo entre pais e RN. A junção dos cuidados por parte 
da enfermagem e dos responsáveis pelo recém-nascido é essencial para garantir atendimento integral e promover saúde. Logo, torna-se mais 
garantida a promoção e a prevenção da saúde do neonato e, também, de sua família. Concluiu-se, portanto, que o enfermeiro é o principal 
responsável pela garantia dos cuidados adequados ao RN e é também, o elo fundamental entre os neonatos e sua família, sendo o profissional 
que possibilita uma melhor interação e promoção de vínculos entre eles. Com isso, cabe como função da equipe de enfermagem orientar, 
aconselhar e auxiliar a família antes, durante e após a chegada de um filho. E para isso, o profissional precisa estar capacitado prática e 
teoricamente para ser um educador, ensinando, orientando e sanando as dúvidas relacionadas desde a preparação da família para a vinda do 
novo membro, até os cuidados que são pertinentes a essa criança em todas as etapas de sua vida.
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