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Ressalta-se  que  o  instrumento  é  de  propriedade  intelectual
exclusiva da  HealthActCHQ  e  foi  totalmente  protegido  pelos
o  artigo  de  revisão  ‘‘Instrumentos  utilizados  na  avaliação
a qualidade  de  vida  de  crianças  brasileiras’’Rev  Paul  Pedi-
tr 2014;32(2):272-8],  na  p.  274,  tabela  1,  sexta  coluna
‘‘Disponibilidade do  instrumento’’)  na  segunda  linha  

a tabela,  onde  se  lê:
‘‘Gratuito/disponível em:  HealthActCHQ  (www.health

ct.com/chq.php); Morales26’’
Leia-se:
‘‘Necessita  de  permissão.  Propriedade  intelectual  exclu-

iva da  HACHQ  e  protegido  pelas  leis  internacionais  de
opyright (http://www.healthactchq.com/)’’
Na  p.  276,  primeira  coluna,  segundo  parágrafo,  onde  se
ê:

‘‘Mais informações  sobre  o  instrumento  e  para  quais
diomas já  foi  traduzido,  bem  como  uma  de  suas  versões
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a  íntegra,  podem  ser  obtidas  via  internet  pelo  portal
o HealthActCHQ  (http://www.healthact.com/chq.php).
essalta-se  que  alguns  trabalhos,  como  o  de  Morales,26 apre-
entam a  versão  integral  do  instrumento  em  português,
ssim como  orientações  para  aplicação  e  análise.’’

Leia-se:
‘‘Mais  informações  sobre  o  instrumento  e  para  quais  idi-

mas já  foi  traduzido  podem  ser  obtidas  via  internet  pelo
ortal do  HealthActCHQ  (http://www.healthactchq.com/).
UA e  pelas  leis  internacionais  de  copyright.  O  CHQ  não  pode
er usado  sem  a  permissão  do  HACHQ.’’
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