
errata

No número anterior dos "Arquivos" (volume 43, número 2, Abril
1999) ocorreram três incorreções que são agora apontadas e corrigidas:

1) Tanto no Editorial "Importância do Iodo Radioativo no Trata-
mento da Doença de Graves", de Hans Graf (páginas 73-75), como no
artigo original a que este editorial se refere, "Análise Retrospectiva do
Resultado do Tratamento com Iodo Radioativo em 120 Pacientes Tirotó-
xicos por Doença de Basedow-Graves", de Fernanda B. DiNinno e cola-
boradores (páginas 86-95), todas as vezes em que é mencionada a dose
terapêutica de 131I por grama de tecido a unidade deve ser mCi, e não
mCi como saiu publicado;

2) Na Discussão Aberta da seção: Caso Especial "Uso do Análogo
de Ação Prolongada da Somatostatina no Tratamento do Gigantismo e da
Acromegalia", de Mirta Knoepfelmacher (páginas 134-145), a titulação
correta da Dra. Berenice Bilharinho de Mendonça é: Professora Livre-
Docente de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, e não Professora Titular, como
saiu publicado;

3) Na seção de Cartas ao Editor (páginas 148-150), na segunda
carta publicada: "Homepage: A Dieta do Diabético", do Prof. Procópio do
Valle, o endereço eletrônico para acesso a esta Homepage foi divulgado
com uma imperfeição: o correto é:

http://sites.uol.com.br/diabetes_alimen/, devendo-se prestar
atenção ao travessão subscrito entre diabetes e alimen, que não saiu publi-
cado anteriormente.

À pedido das Dras. Maria Inês Schmidt e Angela J. Reichelt publi-
camos, também, a seguinte Errata, referente ao Consenso sobre Diabetes
Gestacional e Pré-Gestacional, publicado nos "Arquivos" em Fevereiro de
1999 (vol. 43, no. 1, págs: 14-20)

Pg. 14: No Resumo, leia-se: "Esse teste deve ser interpretado de
acordo com o critério da Organização Mundial da Saúde para o ponto de
corte de 2 horas (140mg/dl), e sugerindo-se, para o jejum, o valor de
110mg/dl".

No Abstract, leia-se: "The diagnostic cut point suggested by the
World Health Organization for the 2nd hour is endorsed and the value of
110mg/dl is suggested as the fasting cut point."

Pg. 15: Diagrama do Rastreamento do Diabetes Gestacional:
Onde se lê: *A glicemia de jejum ... (consulte o texto para expli-

cações gestacionais), leia-se: *A glicemia de jejum ... (consulte o texto para
explicações).




