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CORRESPONDÊNCIA

PALATAL MYOCLONUS

Recentemente, o nosso grupo de distúrbios do movimento do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Paraná publicou nesta revista um artigo sobre mioclonia palatal 1. Apesar
da extensa revisão bibliográfica realizada, foi involuntariamente omitido o artigo do Professor
James Pitágoras de Mattos e colaboradores que foi publicado nesta mesma revista 2.

Este último artigo constitui-se na primeira publicação nacional sobre o tema em questão e eu
gostaria de fazer este registro.
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RESPOSTA

Senhor Editor

A iniciativa do grupo de trabalho em Distúrbios do Movimento de Curitiba em reconhecer a
omissão involuntária do nosso trabalho de 1992, nas referências bibliográficas, demonstra o alto
grau de seriedade profissional e de integridade do pensamento científico dos autores.

Gostaríamos de parabenizar o referido grupo pelo interessante artigo e pela iniciativa do
registro em carta ao editor de Arquivos de Neuro-Psiquiatria.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2000.
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CORRESPONDÊNCIA. Esta seção de Arquivos de Neuro-Psiquiatria divulga opiniões e observações construtivas acerca de
artigos publicados em seus últimos números. São aceitas cartas assinadas, sucintas e desprovidas de caráter pessoal, abordando
aspectos objetivos dos artigos e utilizando até cinco referências bibliográficas.

Enviar sua contribuição em uma via acompanhada do respectivo disquete. Utilizar o endereço: Arquivos de Neuro-Psiquiatria
Correspondência, Praça Amadeu Amaral 47 / 33, 01327-010 São Paulo SP.


