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ERRATA 
 

 
Pág. / 
Parág 

 Onde se lê:  Deverá ler-se: 

1 / 1  (…) bactéria gram positivo (…)  (…) bactéria Gram positivo (…) 

4 / 1  Ayfille et al. (2000) reforça (…)  Ayliffe et al. (2000) reforçam (…) 

6 / 1  (…) coco gram positivo (…)  (…) coco Gram positivo (…) 

9 / 6  Coia et al. (2006: S32) refere (…)  Coia et al. (2006: S32) referem (…) 

14 / 3  Scanvic et al (2001) (…) encontrou(…)  Scanvic et al (2001)(…) encontraram (…) 

14 / 3  Já Sanford et al. (1994 citado por 
Huang e Platt, 2003) estimou (…) 

 Já Sanford et al. (1994 citado por Huang e 
Platt, 2003) estimaram (…) 

14 / 4  Por sua vez, Eveillard et al. (2004) 
(…) detecta (…) 

 Por sua vez, Eveillard et al. (2004) (…) 
detectam (…) 

16 / 3  Huang e Platt (2003), ao realizar (…)  Huang e Platt (2003), ao realizarem (…) 

29 / 3  (…) apoiada por evidência científica 
(…), facilidade (…) 

 (…) apoiada por evidência científica (…), 
pela sua facilidade (…) 

34 / 2  Hartstein et al. (2004: p.483), 
baseado num estudo de Grundmann 
et al. (2002), concluiu (…) 

 Hartstein et al. (2004: p.483), baseados 
num estudo de Grundmann et al. (2002), 
concluíram (…) 

41 / 4  (…) utilizar a vancomicina como 
profilaxia pré-cirúrgica. 

 (…) utilizar a vancomicina como profilaxia 
cirúrgica. 

42 / 2  Já Manian et al. (2002) (…) refere (…)  Já Manian et al. (2002) (…) referem (…) 

59 / 1  Siegel et al. (2006) faz referência (…)   Siegel et al. (2006) fazem referência (…) 

69 / 1  (…) coloração de gram (…)  (…) coloração de Gram (…) 

69 / 2  Um CIM igual ou superior a 4 μg foi 
(…) 

 Um CIM igual ou superior a 4 μg de 
oxacilina foi (…) 

85 / 1  (…)estavam associados a utilização(…)  (…) estavam associados à utilização (…) 

93 / 2  Conforme alerta Siegel et al.(…)  Conforme alertam Siegel et al. (…) 
 
 
NOTA: relativamente à Tabela 4.6 (Distribuição dos produtos onde foi detectado o MRSA), 
se bem que todos os produtos do tracto respiratório provêm da parte inferior, optou-se por 
utilizar a designação “tracto respiratório superior/ inferior” de modo a agrupar os produtos, 
considerando a sua susceptibilidade a possíveis contaminações. Mesmo dentro de cada grupo 
este factor (ligado a possíveis contaminações) é bastante variável.  
 
 

Tabela 4.7 (pág. 74) - Relação entre a proveniência do doente e detecção do MRSA 
Detecção do MRSA  [N (%)] Proveniência do doente 
≤48 horas > 48 horas 

TOTAL 
N (%) 

Comunidade 21 (24,4) 65 (75,6) 86 (100) 
Outros Hospitais 6 (35,3) 11 (64,7) 17 (100) 
Lar 4 (50,0) 4(50,0) 8 (100) 
TOTAL 31 (27,9) 80 (72,1) 111 (100) 

 


