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ErrataErrataErrataErrataErrata
Nos Arq Bras Oftalmol. 2004;67(5):749-53, artigo intitulado “Acuidade visual e função de bastonetes em pacientes com retinose

pigmentária”, a cor correta da legenda da figura 1 (pequeno quadrado na parte inferior do gráfico) é vermelho para Voluntário normal
e preto para RP ligada ao X (paciente com retinose pigmentária ligada ao cromossomo X), conforme gráfico abaixo.

Estamos todos de parabéns e também, institucionalmente,
o Conselho Brasileiro de Oftalmologia que soube e tem sabido
dar o apoio e estímulos necessários aos Arquivos Brasileiros
de Oftalmologia, mantendo-o dentro do ambiente economica-
mente protegido e politicamente respeitado, evitando intro-
missão em áreas que são exclusivas da Editoria Científica.

Mais uma vez quero expressar meu orgulho como Oftalmo-
logista ex-editor dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia em
ver a Editoria Científica tão bem representada e constituída.

Os desafios continuam e a responsabilidade é cada vez maior.
Agora, temos de continuar a prestigiar os Arquivos Brasi-

leiros de Oftalmologia e exigir de todos nós um nível de artigos
que leve a impacto significativo e número grande de citações.

Cordialmente,

Prof. Dr. Rubens Belfort Jr
Prof. Titular de Oftalmologia – Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Presidente – World Ophthalmology Congress

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2004

Prof. Harley Amaral Bicas
Editor dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Oftalmolo-
gia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais deseja parabenizá-lo pelo reconhecimento inter-

nacional do elevado nível científico dos Arquivos Brasileiros
de Oftalmologia.

Queira por gentileza estender os nossos cumprimentos
aos Editores Associados, Conselho Administrativo e Conse-
lho Editorial, bem como aos Editores que o precederam.

Seu trabalho profícuo foi decisivo para esta histórica con-
quista da Oftalmologia Brasileira.

Atenciosamente,

Prof. Márcio Nehemy
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Oftalmologia da FM/UFMG

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2004.

Prof. Harley Amaral Bicas
Editor dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia

O Prof. Fernando Oréfice vem se associar com o Departa-
mento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Fonoaudiolo-
gia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais no sentido de parabenizá-lo pela grande con-
quista obtida por V.Sa. nos Arquivos Brasileiros indexados.

Atenciosamente,

Prof. Joel Edmur Boteon
Chefe do Depto. de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia da Faculdade
de Medicina da UFMG.
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