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ERRATA
Correção nome de autor

RBR Volume 49, número 4, julho/agosto 2009
No artigo "Hematoma perirrenal e envolvimento da artéria temporal em 
paciente com poliarterite nodosa" o nome correto da autora é Daniela 
Terumi Akishino.




