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RESUMO
Para preservar o crescimento e o desenvolvimento da criança, os Cuidados de
Enfermagem devem ser prestados em forma de proteção, estímulo e amor, e que por
isso, os pais são os melhores cuidadores da criança, ao mesmo tempo que são quem
melhor a conhece. O Modelo tem como pressuposto, que os pais são os melhores
cuidadores efetivos para proporcionar o melhor bem-estar à criança.
Estabelece distinção entre cuidados familiares e cuidados de enfermagem,
contudo não delimita fronteiras rígidas.
Os cuidados familiares são prestados pelos pais para ajudar a criança a satisfazer
as suas necessidades, contudo, em caso de ausência e incapacidade podem ser
realizados pelos enfermeiros. Por sua vez os cuidados de enfermagem são
especializados, podendo ser transmitidos à família mediante apoio, ensino e orientação.

Neste sentido consideramos importante propor um modelo que efetive a relação
de parceria enfermeiros – família (criança e jovem), tendo por base a centralidade dos
cuidados, o agente de autocuidados, o desenvolvimento da criança e o seu bem-estar e
a realidade portuguesa.
Abstract
To preserve the growth and development of the child, Nursing Care should be
provided in the form of protection, encouragement and love, and that is why parents
are the best caregivers of the child, at the same time they know best. The model
assumes that parents are the best effective caregivers to provide the best child
welfare. It distinguishes between family care and nursing care, however it does not
delimit rigid boundaries.
Family care is provided by the parents to help the child to meet their needs, however,
in case of absence and disability can be performed by nurses. In turn, nursing care is
specialized and can be transmitted to the family through support, teaching and
guidance.
In this sense, we consider it important to propose a model that makes effective the
relationship of nurses - family (child and youth), based on the centrality of care, self
care agent, child development and wellbeing and Portuguese reality.
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