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PREFÁCIO
Prefaciar um livro não é uma acção comum, nem necessariamente fácil, decorrendo habitualmente da amizade pessoal e por vezes da
cumplicidade científica ou metodológica entre o autor e a quem este convida para um acto, que neste caso pretende reconhecer a importância
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do conhecimento a disponibilizar ao mundo.
Um livro é sempre uma obra da responsabilidade do seu autor, que decorre do amor e da paixão que o mesmo coloca na organização, na
escrita e no sentido mais global com que pretende comunicar aos outros, o que ele próprio aprendeu e que no caso concreto, partilha de forma
plena e desinteressada.
O autor no seu dia-a-dia situa - se na proximidade do relacionamento e do conhecimento humano, sempre disponível para partilhar com os
pares uma atitude de cidadania activa, o que o caracteriza como enfermeiro, como professor e como pessoa, que valoriza o conceito de SER
HUMANO, essencial ao reconhecimento de um estatuto de centralidade ao sujeito do seu cuidado, seja o estudante ou o cidadão que
necessita de cuidados de enfermagem.
É nesta matriz de estar no mundo, que surge o estudo de uma problemática quotidiana, científica e profissional que se constituiu numa tese de
mestrado, que tive o privilégio de apoiar na elaboração. No livro que agora é apresentado, os profissionais de saúde têm a oportunidade de
aceder ao conhecimento actualizado sobre a adesão ao regime terapêutico, por parte de seres humanos com os quais lidamos diariamente,
organizado numa perspectiva onde ao cidadão doente ou saudável é atribuído um estatuto de participante activo no processo de tomada de
decisão, quanto ao regime terapêutico em que se integra, apelando sempre à oportunidade a dar ao ser humano, para que seja ele a construir
o ambiente mais favorável, de suporte à sua decisão.
É uma obra que se dirige também aos estudantes da área da saúde e em especial da enfermagem, na medida em que integra de forma muito
consistente e congruente, a matriz teórica para a compreensão do fenómeno, mediada por um esquema concreto de o olhar, transferível para o
quotidiano da enfermagem, nos diferentes domínios de intervenção: o processo de cuidados, a investigação, o ensino e a consultoria.
Este livro cria-nos a expectativa de estarmos no início de um ciclo que se quer longo, sólido e fundamental para a consolidação de uma
enfermagem moderna, cada vez mais útil à sociedade e consolidando a confiança que esta (sociedade) lhe reconhece como disciplina e
profissão.
Do percurso fazes vida
Da vida, conhecimento
Que o mundo te sorria
Sempre e, em cada momento.

José A.migo
Prof. Dr. José Amendoeira
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