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ERRATA 

 

Abstract, 1ª linha, onde se lê In T. cruzi databases, aproximately 3.750 

ESTs of amastigotes and trypomastigotes, sequenced from the 3´ or 5´ ends 

cDNA clones can be found in T. cruzi databases. substituir por In T. cruzi 

databases, approximately 3,750 ESTs of amastigotes and 

trypomastigotes, sequenced from the 3´ or 5´ ends of cDNA clones can 

be found. 

Abstract, 6ª linha, onde se lê The methodology was standardized with 

epimastigotes of the CL Brener  strain (ECL), monitoring in the mRNA 

population DNA contamination and the integrity of the transcripts. cDNA 

populations were… substituir por The methodology was standardized 

with epimastigotes of the CL Brener strain (ECL), monitoring DNA 

contamination and the integrity of the transcripts in the mRNA 

population. cDNAs were… 

Pág. 1, último parágrafo, 2ª linha - onde se lê recrudescimento substituir por 

arrefecimento. 

Pág. 3, 2º parágrafo, 8ª linha. Incluir a frase: Formas epimastigotas-símile 

foram evidenciadas no hospedeiro vertebrado e em monocamadas 

infectadas. Estas formas intermediárias aparecem transitoriamente na 

diferenciação dos amastigotas para tripomastigotas (Almeida-de-Faria 

et al., 1999 e referências citadas).   

Pág. 4, figura 1, onde se lê tiatomíneo substituir por triatomíneo; onde se lê 

tipomastigotas, substituir por tripomastigotas. 

Pág. 6, 1º parágrafo, penúltima linha, onde se lê hibridização, substituir por 

eventos de recombinação.  

Pág. 10, Legenda da figura 3, onde se lê direção da transcrição substituir 

por sentido da transcrição. 
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Pág. 11, 1º parágrafo, 2ª linha, onde se lê codificam para proteínas 

substituir por codificam proteínas. 

Pág. 16, 2º parágrafo, 2ª linha onde se lê mas não nos transcritos de alfa-

tubulina substituir por mas não nos transcritos de beta-tubulina. 

Pág. 33, item 4.10.5. e em todos os lugares onde se lê fator de elongação 

substituir por fator de alongamento. 

Pág. 40, onde se lê E-value for maior de 10-5 substituir por E-value for 

menor que 10-5. 

Pág. 47, Figura 9, Substituir a Figura pela que segue: 
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Pág. 56, 2º parágrafo, 1ª linha, onde se lê apresentam-se, substituir por 

apresenta-se. 

Na página 72, 1º parágrafo, 2ª linha, onde se lê 10-1 fg de DNA substituir por 

10-1 pg de DNA. 

Pág. 85, 1º parágrafo, 4ª linha, onde se lê predominância de proteínas 

ribossômicas, substituir por predominância de seqüências que codificam 

proteínas ribossômicas. 

Pág. 86, 1º parágrafo, 4ª linha, onde se lê anotação do, substituir por 

anotação dos. 

Na página 88, 2º parágrafo, 4ª linha, onde se lê contaminação pelo RNA 

abundante do satélite substituir por contaminação pelo DNA abundante 

do satélite. 

Pág. 92, 9ª linha, incluir referência 

Almeida-de-Faria, M., Freymüller, E., Colli, W., and Alves, M.J.M. (1999).                      
Trypanosoma cruzi: characterization of an intracellular 
epimastigote-like form. Exp Parasitol, 92: 263–274.  

 
Na página 109, 3º parágrafo, 7ª linha, onde se lê detection limit is 10-1 fg 

DNA substituir por detection limit is 10-1 pg DNA. 

 

 

 

 

 

 


