
Tese de Doutoramento em Ciências Sociais de Hélder Raposo - Entre padronização e discricionariedade: 
Reconfigurações do conhecimento médico na Medicina Geral e Familiar 

 

 

ERRATA 

 

Secção Página Alteração 
Agradecimentos III 

 
 
 
 
 

IV 

Onde se lê: Prof. José Luís Garcia, leia-se: Prof. Doutor José Luís 
Garcia 
Onde se lê: Prof. António Vaz Carneiro, leia-se: Prof. Doutor António 
Vaz Carneiro 
Onde se lê: das Drª Paula Broeiro, leia-se: da Drª Paula Broeiro 
 
Onde se lê: Vítor Goddoi, leia-se: Vítor Godoi 
 

Abstract 
(Keywords) 

VI Onde se lê: discretionary General Practice and Family Practice , leia-
se: discretionary; General Practice and Family Practice 
 

Índice geral VII PARTE II, Capítulo III 
 
Onde se lê: pp. 64, leia-se: pp.65 
Onde se lê: pp. 70, leia-se: pp.71 
Onde se lê: pp. 77, leia-se: pp.78 
Onde se lê: pp. 87, leia-se: pp.88 
Onde se lê: pp. 92, leia-se: pp.93 
Onde se lê: pp. 98, leia-se: pp.99 
Onde se lê: pp. 103, leia-se: pp.104 
Onde se lê: pp. 117, leia-se: pp.118 
Onde se lê: pp. 122, leia-se: pp.123 
Onde se lê: Sobre a institucionalização da MBE em Portugal: 
elementos para um enquadramento panorâmico, leia-se: Sobre a 
institucionalização da MBE em Portugal: elementos para um breve 
enquadramento panorâmico 
 
PARTE II, Capítulo IV 
 
Onde se lê: pp. 130, leia-se: pp.129 
Onde se lê: pp. 154, leia-se: pp.153 
 

Índice de 
tabelas 

IX Onde se lê: pp. 98, leia-se: pp.101 
Onde se lê: pp. 108, leia-se: pp.109 
 

Índice de 
quadros 

X Onde se lê: pp. 99, leia-se: pp.100 

Introdução 1 Suprimir nota 2 

 

6 
(1º parágrafo) 

 
(3º parágrafo) 

 
 
 
 

(6º parágrafo) 
 
 
 
 

Onde se lê: (…) estruturadas a actores-chave, leia-se: (…) 
estruturadas de carácter exploratório a actores-chave 
 
Onde se lê: (…) nos seus contextos organizacionais específicos, leia-
se: (…) nos contextos organizacionais específicos que foram 
seleccionados 
 
Onde se lê: (…) assim como as entrevistas semi-estruturadas, 
sobretudo na fase de recolha exploratória, leia-se: (…) assim como a 
entrevistas semi-estruturadas, sobretudo na fase de recolha 
exploratória de informações e de documentação para suporte empírico 
da pesquisa 



Tese de Doutoramento em Ciências Sociais de Hélder Raposo - Entre padronização e discricionariedade: 
Reconfigurações do conhecimento médico na Medicina Geral e Familiar 

 

 
7 

(1º parágrafo) 
 
 

(2º parágrafo) 

 
Onde se lê: (…) debates que tem suscitado, leia-se: (…) debates que 
esta tem suscitado 
 
Onde se lê: (…) procede-se á caracterização, leia-se: (…) procede-se 
à caracterização 
 

Capítulo II 59 
(Tabela 2) 

Onde se lê na primeira coluna o Código E (de 01 a 10), leia-se o 
Código Ent. (de 01 a 10) 
Onde no “Perfil” se lê Membro CPBPC, leia-se Membro CCBPC 
 

Capítulo III 65 
Título 

 
 
 

93 
(Título) 

Onde se lê: As reconfigurações epistemológicas do conhecimento 
médico – a procura de uma ciência clínica, leia-se: As reconfigurações 
epistemológicas do conhecimento médico – na senda de uma ciência 
clínica 
 
Onde se lê: Caracterização e contextualização da Medicina Baseada 

na Evidência, leia-se: Caracterização e contextualização da Medicina 

Baseada na Evidência (MBE) 
 

Capítulo IV 131-165 
 
 

153-165 

Todos os excertos e citações em destaque de letra tamanho 12, para 
letra tamanho 11 
 
Todos os excertos de entrevistas em vez do Código E, substituir pelo 
código Ent. 
 

Capítulo VI 283 
Nota 208 

Onde se lê: CPBPC, leia-se: CCBPC 

Bibliografia 321 Introduzir – Abraham, John (2010), “The Sociological Concomitants 
of the Pharmaceutical Industry and Medications”, in Chloe Bird, Peter 
Conrad, Allen Fremont, Stefan Timmermans (Eds.), Handbook of 

Medical Sociology, Nashville: Vanderbilt University Press, pp. 290-
308. 
 

Anexo II 353 Suprimir referências a Tabela x e Tabela y 
 

 


