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1911.

Livro 3/Book 3

Magalhães, Octavio.
Nova micose humana.

Estudo sobre a
morfologia e biologia

do “Oidum
brasiliense”, n. sp.,

agente etiológico de
uma nova moléstia

do homem.
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Livro 1
Primeiros trabalhos: Alemanha, Suíça e Brasil (1878-1883)

1878
Beobachtungen über die Cladoceren der Umgegend von Leipzig, p.255-60
Observações sobre os cladóceros dos arredores de Leipzig, p.261-65
[Observations on Cladocera on the Outskirts of Leipzig]

Observações
Publicado originalmente em Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu
Leipzig, v.5, n.4-9, p.36-41.

Resumo/Abstract
Comunicação apresentada à Sociedade de Ciências Naturais de Leipzig. Relata as
conclusões de investigação incompleta realizada nos meses de outubro e novembro
de 1877 e no decorrer do verão de 1878. Inclui relação das espécies de cladóceros
observadas, suas variedades e os locais onde foram encontradas. Em alguns casos,
menciona a época de aparecimento dos machos.

Communication presented to Leipzig’s Natural Sciences Society. It displays the
conclusions of the investigation that took place in October-November 1877 and in the
summer of 1878. It also lists the Cladocera species that were observed, their
varieties and the locations where they were found. In some cases, it mentions the
period when males show up to mate.

1879
Untersuchungen über die Cladoceren der Umgebung von Bern, p.269-77
Investigações sobre os cladóceros da região de Berna, p.279-88
[Investigating Cladocera in the city of Bern and outskirts]

Observações
Publicado originalmente em Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in
Bern. p.38-54.

Resumo/Abstract
Comunicação apresentada à Sociedade de Ciências Naturais de Berna. Relaciona
as 42 espécies de cladóceros observadas e as localidades onde foram encontradas,
destacando as variações de forma não descritas em trabalhos anteriores. Conclui
que, de maneira geral, a fauna investigada apresentava grande similitude com as
de outras regiões, estando inserida numa grande área zoológica que cobria toda a
Europa Central e Ocidental.
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Communication presented to Bern’s Natural Science Society. It lists 42 Cladocera
species and the locations where they were found, emphasizing form varieties that
had not been described before. It comes to the conclusion that the fauna under
investigation shows great similarity with that found in other regions, as part of a
quite large zoological area that spread throughout Central and Western Europe.

1880
Ein Fall von acuter fibrinöser Bronchitis, p.293-96
Um caso de bronquite fibrinosa aguda, p.297-300
[A Case of Acute Fibronous Bronchitis]

Observações
Publicado originalmente em Correspondenz-Blatt für schweizer Aerzte, v.10, n.15,
p.488-91.

Resumo/Abstract
Relatório escrito por Lutz na qualidade de médico assistente do Hospital Cantonal
de St. Gallen. Descreve a evolução clínica de um caso de bronquite fibrinosa aguda,
analisando o quadro clínico anterior da paciente e o primeiro diagnóstico:
bronquite crupal ou alguma doença diftérica primária das vias aéreas. Lutz avalia
o tratamento adotado e sugere como melhor terapêutica preparados à base de
quebracho e o estímulo à expectoração através de substância emética.

Report written by Lutz as assistant doctor at St. Gallen Canton Hospital. It
describes the clinical evolution of a case of acute fibronous bronchitis and analyzes
the previous general health reports on the patient and the first diagnosis: croup-
associated bronchitis or a kind of primary diphtheria. Lutz analyzes the procedures
taken and suggests a more efficient treatment, prepared with quebracho (a South
American plant), as well as the use of emetic substances to help expectoration.

1880-1881
Ueber die therapeutische Wirkung der Quebrachopräparate, p.305-50
Sobre o efeito terapêutico do quebracho-colorado, p.351-75
[On the Therapeutic Effect of Quebracho Colorado]

Observações
Tese submetida à Faculdade de Medicina da Universidade de Berna, em 28 de
julho de 1880 (Bern, Buchdruckerei von K. J. Wyss, 48p.) e traduzida por iniciativa
de Adolpho Lutz para validar seu diploma junto à Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro: G. Leuzinger & Filhos, [1880]. 35p.

Resumo/Abstract
Apresenta os resultados de estudo sobre as propriedades terapêuticas do
quebracho-colorado. Descreve as experiências feitas com uma preparação extraída
da planta, analisando sua influência sobre a freqüência respiratória, a freqüência
do pulso e a temperatura de indivíduos sãos ou acometidos de qualquer forma de
dispnéia. Examina o emprego do quebracho-colorado no tratamento de vários tipos
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de doenças respiratórias observados na clínica médica da Universidade de Berna e
no Hospital Cantonal de St. Gallen. Tal como Francisco Penzoldt havia observado
para o quebracho-branco, conclui que as drogas à base de quebracho-colorado
também poderiam ser utilizadas com sucesso nos mais variados tipos de dispnéia,
sugerindo que os princípios ativos de ambas as matérias deveriam ser idênticos ou
bastante similares. Ao final do trabalho, apresenta, por exigência da instituição
carioca, seis aforismos de Hipócrates e uma proposição geral sobre cada uma das
disciplinas ministradas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Lutz’s thesis on the study of quebracho-colorado and its therapeutic properties. It
describes the experiments with the plant extract and analyzes its influence on
breathing frequency, pulse and body temperature of healthy individuals and of
dyspnea patients. It also analyzes the use of quebracho-colorado in the treatment of
several kinds of respiratory diseases at Bern University clinic and at St. Gallen
Canton Hospital. As Francisco Penzoldt had observed in relation to quebracho-
branco, Lutz came to the conclusion that quebracho-colorado-based drugs could also
be successfully used in several types of dyspnea, suggesting that the active
compounds of both plants should be either identical or quite similar. At the end of
the paper, as required by the Brazilian institution, there are six aphorisms by
Hypocrates and a general proposition on each one of the subjects taught at Rio de
Janeiro Medical School.

1881-1883
Cantonale Correspondenzen. Quebracho colorado, p.381-2
Correspondência Cantonal. Quebracho-colorado, p.383-4
[Cantonal Correspondence. Quebacho Colorado]

Observações
Publicado originalmente em Correspondenz-Blatt für schweizer Aerzte, Basel,
[s.n.]. v.11, n.21, p.697-8.

Resumo/Abstract
Exposição sintética sobre a utilização terapêutica do quebracho-colorado,
destacando seu efeito atenuante das diversas formas de dispnéia. Inclui
observações sobre o uso de preparados obtidos da planta, e lista os resultados
auferidos pelo autor no tratamento de várias enfermidades respiratórias.

Summary of Lutz’s thesis on the therapeutic use of quebracho-colorado, emphasizing
its relieving effects in many kinds of dyspnea. It also comprehends observations on
the medical use of the plant and a list of results observed by the author in the
treatment of several breathing diseases.

Cantonale Correspondenzen. Brasilien, p.385-9
Correspondência Cantonal. Brasil, p.391-6
[Cantonal Correspondence. Brazil]

Observações
Publicado originalmente em Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte, v.12, n.7,
p.210-4.
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Resumo/Abstract
Artigo sobre a situação da medicina no Brasil. Direcionado aos médicos suíços,
descreve a organização do ensino médico e os requisitos para o exercício da
profissão no país, destacando os que se aplicavam aos médicos com formação no
exterior. Analisa a reforma do sistema de ensino recém-iniciada, e aponta vários
obstáculos ao desenvolvimento das escolas brasileiras. Relata, ainda, o trâmite
seguido pelo autor para validar seu diploma na Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e faz considerações sobre as perspectivas de exercício da profissão nas
capitais e nas cidades do interior.

Article on Medicine in Brazil. Addressed to Swiss doctors, it describes how medical
schools are organized, as well as the requirements for professional medical activity
in the country, emphasizing those demanded of doctors who had their degrees
abroad. It also analyzes the education reform started a while before and lists many
of the obstacles to the development of Brazilian schools. Moreover, it narrates all the
paper work the author went through in order to validate his diploma according to
Rio de Janeiro Medical School requirements and comments on professional
perspectives in capital cities and in the interior of the country.

Cantonale Correspondenzen. Ausland. Brasilien, p.397
Correspondência Cantonal. Exterior. Brasil, p.399
[Cantonal Correspondence. Foreign. Brazil]

Observações
Publicado originalmente em Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte. Basel:
[s.n.]. v.13, n.1, p.30.

Resumo/Abstract
Trecho de uma carta de Lutz, então radicado em Limeira (SP), à redação do
periódico. Manifesta interesse em enviar informações sobre sua prática. Promete
remeter material sobre geografia médica, malária e parasitas, especialmente o
Ankylostomum duodenale. Diz também que está reunindo observações acerca das
influências do clima e da raça humana sobre diversas doenças.

Part of a letter Lutz wrote to the editors of Boletim de Correspondência para
Médicos Suíços when he was living in Limeira (SP). He offers to send them
scientific information on topics he dealt with in his everyday practice. He promises
to send them data on medical geography, malaria and parasites, mainly
Ankylostomum duodenale. He also says he is gathering information on the
influence of climate and races on several diseases.
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1886
Zur Morphologie des Mikroorganismus der Lepra , p.209-32
On the Morphology of the Microorganism of Leprosy, p.233-45
Sobre a morfologia do microrganismo da lepra, p.247-60

Observações
Publicado originalmente em Dermatologische Studien, Hamburgo e Leipzig:
Editora Leopold Voss, 1886. 1o caderno. p.1-24.
Publicado também em Monatshefte für Praktische Dermatologie, 1886. p.77-100.

Resenhas
por Baumgarten, P. em Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den
pathogenen Microorganismen. Braunschweig: Harald Bruhn, v.2. p.250-1. 1887.
Friedländer’s Fortschritte der Medizin (Kokkothrix leprae). 1886.
Vierteljahresschrift Derm. Syph.. n.18, p.331-4. 1886.
por Carl Hochsinger em Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie, v.7,
p.425-7. [1886].

Resumo/Abstract
Estudo sobre a estrutura e biologia dos microrganismos da lepra e da tuberculose.
Descreve em detalhe a morfologia dos germes, ressaltando seu aspecto granular.
Contesta a classificação destes no gênero Bacillus e propõe a adoção de nova
categoria chamada Coccothrix, nome posteriormente suplantado pela inclusão dos
microrganismos no gênero Mycobacterium. Inclui figuras e nota introdutória
provavelmente redigida por Gualter Adolpho Lutz.

Study of the structure and biology of leprosy and tuberculosis microorganisms.
It thoroughly describes the morphology of germs, emphasizing their granular aspect.
It contests their classification as Bacilli and proposes a new category called
Coccothrix, which was later dropped due to the inclusion of those micro-organisms
in the genus Mycobacterium. It also contains illustrations and an introduction
probably written by Gualter Adolpho Lutz.

Ueber die Beziehungen zwischen Stäbchen und Coccen, p.263-7
Sobre as relações entre bastonetes e cocos, p.269-72
[On the Relations Between Rod-formed Bacillus and Coccus]

Observações
Publicado originalmente em Fortschritte der Medicin unter Mitwirkung
Hervorragender Fachmänner herausgegeben. Berlin: Fischer´s medicinischer

Livro 2
Trabalhos sobre hanseníase
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Buchhandlung, v.4, n.10, p.327-31. 1886.
Resenha publicada em Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den
pathogenen Mikroorganismen, v.2, p.366. 1886.

Resumo/Abstract
Analisa as características distintivas dos bacilos e micrococos. Sustenta a
existência de muitas formas intermediárias entre as duas configurações, não
cabendo, portanto, classificá-las em ordens totalmente distintas. Apresenta
descrição das diversas formas assumidas pelos micrococos e relaciona as
dificuldades para identificação de algumas delas à utilização de métodos de
preparação inadequados. Para esses casos, sugere a utilização de novo método
derivado do método de Gram. As formas observadas por meio desse novo método
levam o autor a propor a inclusão dos microrganismos da lepra e da tuberculose no
gênero Coccothrix.

It analyzes the distinctiv e characteristics of bacilli and micro-coccus. It affirms the
existence of several intermediate forms between the two of them, which leads to the
impossibility of classifying them as totally different orders. It describes different
forms that micro-coccus can take and attributes the difficulties in identifying some
of them to the use of inappropriate methods. In these cases, it suggests the use of a
new method derived from Gram’s. The observed forms lead the author to propose the
inclusion of leprosy and tuberculosis microorganisms in the genus Coccothrix.

1887
Mitteilungen über Lepra. Nach in Brasilien gemachten, p.257-312
Beobachtungen von Dr. Adolph Lutz in Limeira (Brasilien)
Estudos sobre a lepra segundo observações realizadas no Brasil, p.313-37
pelo Dr. Adolpho Lutz, de Limeira (Brasil)
Études sur la lèpre au Brésil par A. Lutz, p.339-48
[Studies on Leprosy according to Dr. Adolpho Lutz’s observations
in Limeira, Brazil]

Observações
Publicado originalmente em Monatshefte für Praktische Dermatologie. Hamburgo:
Leopold Voss, v.6, n.9, p.387-93; 504-20; 546-60. 1887.
Doyon, A. Études sur la lèpre au Brésil, par A. Lutz. Annales de Dermatologie et de
Syphiligraphie, v.8, p.569-70; 576-82; 784; 796-801. 1887. Versão resumida em
francês.

Resumo/Abstract
Examina vários aspectos da lepra à luz dos estudos existentes, destacando,
sempre que possível, suas manifestações no Brasil. Relata a incidência e
distribuição da doença no país e analisa sua possível conexão com fatores étnicos,
sexuais ou etários. Rejeita uma série de concepções sobre sua etiologia e
transmissão, refutando, por falta de comprovação, a hipótese da hereditariedade
da doença e a possibilidade do contágio direto. Considera, assim, o confinamento
dos doentes em leprosários uma medida, não só desumana, mas ineficaz.
Analisando as peculiaridades da transmissão indireta, formula, pela primeira vez,
em caráter ainda hipotético, a teoria de a lepra ser transmitida por um inseto



    17 SUMÁRIO –  GLOSSÁRIO – ÍNDICES

sugador de sangue, teoria que defenderia até o fim de sua vida. Analisa ainda as
diversas formas da lepra, sua evolução e quadro sintomático. Também examina a
terapêutica utilizada então, descrevendo experiências feitas pelo autor com vários
medicamentos manipulados.

Analysis of several aspects of leprosy according to the information existing at the
time, emphasizing their occurrence in Brazil. It shows the occurrence of the disease
according to Brazilian regions and analyzes its possible relation with race, gender
and age factors. In this text, Lutz rejects a series of concepts on the etiology and
transmission of the disease and, due to the lack of evidence, refuses the hypothesis of
inheritance and contagion through direct contact. Thus, he considers the
confinement of the diseased in leprosaria a cruel and ineffective procedure.
Analyzing the peculiarities of indirect contagion, for the first time and still
hypothetically, Lutz formulates the theory that leprosy is transmitted by a
bloodsucking insect, which he would defend to the end of his life. He still analyzes
the different types of leprosy, its evolution and symptoms. The author also analyzes
therapeutic procedures used at the time and describes experiments he carried out
with several medicinal preparations.

Relatório do Dr. Lutz comunicado ao Dr. Azevedo Lima, p.349-52
[Dr. Lutz’s report addressed to Dr. Azevedo Lima]

Observações
Publicado originalmente por LIMA, José Jerônimo de Azevedo. Relatório do
Hospital dos Lázaros do Rio de Janeiro, 1887: Trabalho do Dr. Adolpho Lutz
comunicado do Dr. Azevedo Lima. In: SOUZA ARAÚJO, Heráclides Cesar de.
História da Lepra no Brasil. Períodos Colonial e Monárquico (1500-1889).
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946. v.I. p.491-3. Relatório escrito no
Rio de Janeiro em 4 de julho de 1887. p.24-32.

Resumo/Abstract
Relatório apresentado ao Dr. José Jeronymo de Azevedo Lima, diretor do
Hospital dos Lázaros do Rio de Janeiro. Sintetiza os resultados até então obtidos
nos trabalhos sobre a histologia da lepra. Analisa os mais importantes processos
de coloração utilizados no estudo do microrganismo causador da doença,
descrevendo o método desenvolvido pelo autor e os de Ehrlich, Gram e Gottstein.
Também examina o modo de distribuição do Bacillus leprae sobre os órgãos
afetados e as diversas formas apresentadas pelo micróbio.

Report presented to dr. Jeronymo de Azevedo Lima, the head director of Hospital
dos Lázaros in Rio de Janeiro at the time. It summarizes all the results obtained
through his researches on the histology of leprosy. It analyzes the most important
coloring processes used in the study of the microorganism that causes the disease
and describes the method the author developed, as well as Ehrlich’s, Gram’s and
Gottstein’s methods. It also discusses the distribution of Bacillus leprae over the
affected organs and several of the forms the microbe can take.
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1890-1892
Havaí, arquipélago distante, p.355-66
[Hawaii, distant archipelago]

Observações
Conferência realizada em São Paulo, sem data. Trabalho inédito. Originais
datilografados e revistos por Gualter Adolpho Lutz. BR. MN. Arquivo. Fundo
Adolpho Lutz.

Resumo/Abstract
Descreve minuciosamente as características humanas e naturais das diversas ilhas
que compunham o arquipélago do Havaí. Considera aspectos hidrográficos e
geológicos, ressaltando a presença de erupções vulcânicas ativas e inativas, e
climáticos. Relata também as atividades agrícolas das regiões e o fluxo comercial
entre elas.

The text thoroughly describes natural and human characteristics on several islands
of the Hawaiian archipelago. It includes geological and hydrographic aspects, with
emphasis on the presence of active and inactive volcanoes and on the climate. It also
describes farming activities in each region and the commercial activities that
connect all the regions one to another.

Report of Dr. A. Lutz to Dr. J. H. Kimball, President of , p.369-75
the Board of Health

Observações
Relatório incluído em Biennial Report of the President of Board of Health to the
Legislature of the Hawaiian Kingdom, session of 1890. Honolulu: Hawaiian
Gazette, 1890. p.69-83.

Resumo/Abstract
Relatório enviado ao diretor do Conselho de Saúde do Havaí. Relata atividades
realizadas na Receiving Station de Kalihi. Descreve o estado dos doentes levados
ao leprosário e as dificuldades para iniciar a terapêutica, uma vez que a estação
não possuía a infra-estrutura necessária a um hospital. Cita, em seguida, os
resultados do tratamento e faz várias observações sobre os remédios empregados:
óleo de chalmugra, salol, salicilato de sódio, nitrato de prata, ácido arsênico, entre
outros. Na parte final do relatório, faz algumas considerações gerais sobre a lepra.

Report sent to the head of Hawaii Health Council. It describes the activities carried
out at Kalihi Receiving Station. It describes the patients’ conditions when they were
taken in and the difficulties to start treatment in a station that lacked the necessary
infrastructure. Moreover, it shows the results they achieved and several
observations on the remedies used. At the end of the report, there are general
considerations on leprosy.

Manuscritos inéditos: esboço de um tratado, p.377-461
sobre lepra (1891-92)
Unpublished manuscripts: draft of a treatise on Leprosy (1891-92)

Observações
Manuscritos não publicados. BR. MN. Arquivo. Fundo Adolpho Lutz, caixa 21, pasta 254.
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Resumo/Abstract
Originais inéditos e incompletos de um tratado sobre lepra que Lutz pretendeu
escrever durante sua permanência no Havaí e na Califórnia. Compõe-se de cinco
fragmentos extraídos de um conjunto de textos em estágios diferentes de
elaboração e acabamento. O primeiro fragmento é constituído pelo índice do
programa de trabalho que o autor pretendia realizar. No segundo, estão incluídos
o prefácio e a introdução à obra, além de uma discussão sobre o conceito de lepra e
seus sinônimos. Traz ainda o histórico da doença e sua distribuição geográfica
pelos diversos continentes. No terceiro fragmento, Lutz retoma a história e a
geografia da lepra e desenvolve mais alguns itens do projeto. Examina as
manifestações clínicas, a etiologia e a anatomia patológica da doença, as tentativas
de transmissão experimental e as técnicas de cultivo do bacilo. O quarto
fragmento, aparentemente o esboço de um prefácio, anuncia a intenção do autor de
apresentar um quadro exaustivo da terapêutica da lepra, examinando as
conquistas já obtidas e as perspectivas para o futuro. No quinto e último
fragmento, são apresentadas as respostas de vários especialistas a consulta feita
pelo governo do Havaí, observações que provavelmente serviriam de base para o
trabalho anunciado no fragmento anterior.

Unpublished drafts for a treatise on leprosy that Lutz intended to write during his
stay in Hawaii and in California. The manuscripts here published consist of five
fragments extracted from a group of drafts in different stages of composition and
editing. The first fragment is the table of contents for the text he intended to write.
The second one consists of the preface and the introduction to the treatise, as well as
a discussion of leprosy as a concept and its synonyms. It also contains the history of
the disease and its geographic distribution over the continents. In the third
fragment, once more Lutz goes over the history and the geography of leprosy and
develops some items of his project. He analyzes the clinical manifestations of the
disease, its etiology and its anatomy, as well as transmission experiments and the
cultivation of the bacillus. In the fourth fragment, apparently a draft for the preface,
he declares his intention to present an exhaustive chart of leprosy treatment
procedures, analyzing achievements and future perspectives. In the fifth and last
fragment, he presents the answers given by several specialists to a questionnaire
issued by the Hawaiian government. These were probably the observations on which
Lutz would base the text announced in the previous fragment.

Leprophobia, p.463-5
Leprofobia, p.467-9

Observações
Publicado originalmente em Journal of Cutaneous and Genito-Urinary Diseases,
New York, v.10, n.12, p.477-9. Versão em português publicada em Revista Médica
de São Paulo, v.1, n.9, p.165-6, out. 1898.
Resenha publicada em Monatshefte für Praktische Dermatologie, v.19, p.648. 1892.

Resumo/Abstract
Artigo escrito com a finalidade de combater a difusão da “leprofobia”, termo criado
pelo autor para caracterizar indivíduos com predisposição hipocondríaca que
manifestavam medo infundado de contrair a lepra. Cita como fatores responsáveis
pelo surgimento do fenômeno a crença na contagiosidade da doença, a aceitação,
não comprovada, da possibilidade de uma longa incubação e a falta de
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conhecimentos seguros sobre a forma e o período das primeiras manifestações da
enfermidade. Também relaciona a leprofobia ao modo sensacionalista com que
órgãos da imprensa vinham tratando a doença. Como contraponto às opiniões
alarmantes, salienta que a hereditariedade da lepra não estava comprovada e que
o perigo de contágio era bastante limitado, especialmente nas famílias cujo modo
de vida era conforme às normas higiênicas que qualifica de civilizadas.

Article written in order to fight the spreading of ‘leprophobia’, a term created by the
author to name individuals with a tendency to hypochondria and to unreasonable
fear of being contaminated by leprosy. He attributes the existence of the phenomenon
to the belief that the disease is contagious and that incubation period can be very
long – which was not proved. He also points out to the lack of safe information on the
forms and the period the first manifestations of the disease begin. He also relates
leprophobia to the sensationalist way the press dealt with the issue. As a
counterpoint to alarming news, he emphasizes that it had not been proved that
leprosy was inherited and that the risk of contagion was quite small, mainly in
families whose life standards imply civilized hygiene habits.

1915
Transmission of Leprosy, p.473-6
Transmissibilidade da lepra, p.477-81

Observações
Conferência na Comissão de Profilaxia da Lepra, nov. 1915. Publicada também com
o título “A lepra” no Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, nov. 1915. Reimpresso
no Diário Official do Estado da Bahia, Bahia, v.1, n.36. p.902-6, dez. 1915; e
também em SOUZA ARAÚJO, Heráclides Cesar. História da lepra no Brasil:
Período Republicano (1890-1952). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1956. v.III,
p.124-8.
Resenha publicada no Boletim da Associação Médica Cirúrgica do Rio de Janeiro,
v.1, n.5, p.96-9, dez. 1915

Resumo/Abstract
Comunicação apresentada por Lutz em sessão da Comissão de Profilaxia da Lepra,
à qual compareceu o ministro da Justiça e Negócios Interiores, Dr. Carlos
Maximiliano. Aborda questões referentes à forma de transmissão da doença.
Refuta a tese segundo a qual seria hereditária. Refuta também a suposta
contagiosidade da doença, lembrando que haviam fracassado todas as tentativas de
replicar o bacilo de Hansen, bem como as experiências de inoculação, indicando
que os microrganismos eliminados das mucosas e da pele de indivíduos
contaminados morriam ou perdiam a capacidade de contaminação no meio
externo. Formula, então, a hipótese de que a lepra fosse transmitida por algum
sugador de sangue. De acordo com observações feitas pelo autor no Havaí, seria
provavelmente o Stegomyia fasciata ou o Culex fatigans, principalmente este
último. Critica, assim, o confinamento puro e simples dos leprosos como método
profilático, propondo a utilização de mosquiteiros e telas para evitar o contato dos
doentes com o mosquito.
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Oral communication delivered by Lutz at Comissão de Profilaxia da Lepra session,
which was attended by the Minister of Justice and National Affairs, dr. Carlos
Maximiliano. He discusses some issues related to the transmission of the disease
and denies that leprosy is inherited or that one can be contaminated by the diseased.
He also stresses out that all the attempts to replicate Hansen’s bacillus had failed,
as well as inoculation experiments, which indicates that, out of their environment,
the microorganisms found in contaminated individuals’ mucous membrane and skin
either died out or lost their contamination capacity. Lutz then explains the facts that
led him to formulate his hypothesis that leprosy was transmitted by some kind of
bloodsuckers. Moreover, he explains that, according to his observation in Hawaii, he
believed that either Stegomyia fasciata or, more likely Culex fatigans would be the
bloodsucking mosquito that transmitted the leprosy bacillus. Due to all these
reasons, he criticizes confinement as a prophylactic method and proposes the use of
mosquito nets in order to avoid mosquitoes to have contact with the sick.

Prophylaxis of Leprosy , p.483-6
Profilaxia da lepra, p.487-90

Observações
Conferência na Comissão de Profilaxia da Lepra, dez. 1915. Publicada no Jornal do
Commercio, dez. 1915. Reimpresso no Diário Official do Estado da Bahia,
Salvador, v.1, n.36, p.901-2, dez. 1915 e em SOUZA ARAÚJO, Heráclides Cesar de.
História da Lepra no Brasil: Período Republicano (1890-1952). Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1956. v.III, p.129-31.

Resumo/Abstract
Texto que complementa a conferência de 5 de novembro de 1915, também
apresentada pelo autor na Comissão de Profilaxia da Lepra. Reforça com novos
argumentos a hipótese da transmissibilidade da lepra por dípteros hematófagos e
contesta objeções feitas a seu trabalho. Sustenta que aquela hipótese era a única
que podia explicar a facilidade de propagação da doença em alguns lugares e sua
ausência ou pequena disseminação em outros. Do fato de não ter sido ainda
demonstrada a multiplicação do Bacillus leprae no mosquito, deduz que a
transmissão era pouco freqüente, condição que explicaria a inexistência de
epidemias agudas e as dificuldades para se encontrar mosquitos com poder
infectante. Afirma ainda que, na fase inicial da doença, as lesões freqüentemente
surgiam primeiro no dorso dos pés, na parte superior das mãos ou no rosto, locais
condizentes com a transmissão pelos mosquitos.

Complementary text to the lecture delivered by the author to Comissão de Profilaxia
da Lepra on November 5th 1915. With new arguments, he reinforces the hypothesis of
leprosy transmission by bloodsucking dipterae and counter argues some objections
to his work. He sustains that his transmission hypothesis was the only one that
could explain the quick spreading of the disease in some places and no
dissemination at all in other ones. Starting from the fact the multiplication of the
Bacillus leprae in mosquitoes had not been achieved, he infers transmission is quite
unusual, which would explain the fact there are no leprosy epidemics and the
difficulty to find contaminating mosquitoes. He states that at the beginning of the
disease lesions frequently show on the patients’ feet, hands and face, parts of the
body mostly bitten by mosquitoes.
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1921- 1922
Problemas que se ligan al estúdio de la lepra, p.495-9
Problemas que se ligam ao estudo da lepra, p.501-6
[Problems Related to the Study of Leprosy]

Observações
Comunicação apresentada ao 2º Congresso Sul-americano de Dermatologia e
Syphiligrafia realizado em outubro de 1921, em Montevidéu, e à Conferência
Americana de Lepra realizada no Rio de Janeiro, em outubro de 1922. Versão em
espanhol publicada na Revista del Círculo Médico Argentino y Centro de
Estudiantes de Medicina, Buenos Aires, Federación Universitaria de Buenos
Aires, v.22, n.255. p.2142-8, nov. 1922.

Resumo/Abstract
Expõe resumidamente as conclusões do autor sobre diversas questões ligadas ao
estudo da lepra. Analisa os aspectos etiológicos e o modo de transmissão,
rejeitando as concepções tradicionais que vinculavam a doença à pobreza, ao
contato sexual ou a determinados hábitos alimentares. Também contesta sua
suposta transmissão por hereditariedade ou por contágio direto. O transmissor da
lepra devia ser procurado entre as espécies de dípteros hematófagos, e, na opinião
do autor, os únicos que seriam provavelmente encontrados em todos os focos da
doença eram o Culex pipines e o Culex fatigans. Não excluía, no entanto, o
Stegomyia fasciata e outras espécies de culicídeos mais ou menos domésticas.
Conclui que a opção pelo confinamento dos leprosos devia vir sempre
acompanhada da profilaxia contra os mosquitos.

It summarizes the author’s conclusions about several issues related to the study of
leprosy. It analyzes etiological aspects of the disease and how its transmission takes
place, rejecting traditional ideas that used to relate leprosy to poverty, sexual
contact or some eating habits. It also contests the current idea that leprosy was
either inherited or transmitted through direct contagion. Lutz insists that the
transmitter of leprosy should be looked for among the bloodsucking dipterae and
that the only ones that could be found in all focuses of the disease were Culex
pipines and Culex fatigans. However, he admitted that Stegomyia fasciata and
other dipterae found in homes could also be responsible for contagion. At the end, he
declares that confinement of the diseased should be accompanied by prophylaxis
against mosquitoes.

1932
Transmissão e profilaxia da lepra, p.509-10
[Transmission and Prophylaxis of Leprosy]

Observações
Publicado em Boletim da Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a
Lepra, São Paulo, v.4, n.36, p.15, mar. 1932.

Resumo/Abstract
Conferência realizada a convite da Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa
contra a Lepra. Reitera argumentos contrários ao isolamento dos leprosos como
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medida capaz de erradicar a enfermidade. Afirma que ela, sem ser diretamente
contagiosa, podia se propagar nos lugares que eram considerados focos,
identificando entre os dípteros da classe dos culicídeos os principais responsáveis
por isso. Salienta que a transmissão ocorria principalmente nos momentos de
febre, quando os micróbios entravam na circulação sangüínea. Em vista disso,
defende que os casos com períodos febris fossem tratados em quartos separados,
completamente protegidos contra os mosquitos. No caso do tratamento em
leprosários, sugere que estes fossem construídos em locais isolados, livres de
culicídeos e com portas e janelas protegidas contra eles. Também observa a
necessidade de inspeções periódicas para evitar a formação de criadouros.

Lecture delivered at Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra.
Once more, he emphasizes his arguments against the isolation of the diseased as a
means to eradicate the disease. He states that, without being directly contagious,
leprosy can spread within the area of a focus and, among dipterae, he identifies
culicidea as the main agent of dissemination. He emphasizes that transmission took
place mainly when patients’ body temperature was high, that is, when microbes
came into blood circulation. Therefore, he recommends that patients with fever be
placed and treated in separate rooms, absolutely protected against mosquitoes. As
for leprosaria, he recommends they are built in isolated free-of-mosquito areas and
have doors and windows protected with mosquito nets. He also points out to the
importance of having regular inspections to avoid reproduction foci.

1933
Transmission of Leprosy by Mosquitoes, p.513-4
A transmissão da lepra pelos mosquitos, p.515-6

Observações
Comunicação apresentada à conferência realizada no Rio de Janeiro, em setembro-
outubro de 1933. A comunicação de Lutz foi publicada em 1.10.1933, na edição de
domingo de dois importantes jornais cariocas: Jornal do Commercio (“Conferência
para Uniformização da Campanha contra a Lepra. A sessão de ontem. A
transmissão pelos mosquitos. O programa de hoje”) e Jornal do Brasil
(“Conferência de Unificação da Campanha contra a Lepra. A transmissão da lepra
pelos mosquitos”).

Resumo/Abstract
Comunicação apresentada à Conferência para Uniformização da Campanha contra
a Lepra, realizada nos meses de setembro e outubro de 1933, à qual estiveram
presentes autoridades do governo e representantes de diversas entidades
estaduais de combate à lepra. Ratifica tese de que a doença era transmitida por
sugadores de sangue, especialmente por culicídeos. Destaca o aumento do número
de doenças humanas e animais para as quais se comprovara a transmissão
exclusiva por insetos hematófagos. Chama atenção para a antiguidade da teoria,
mas constata que poucos leprólogos haviam compreendido a relevância do assunto.
Sustenta que a profilaxia contra os mosquitos era, naquele momento, a principal
questão a ser enfrentada pelos especialistas. Na parte final do trabalho, lista os
principais fatores que impediam a demonstração da transmissão do Bacillus
leprae, o que, segundo Lutz, tornava indispensável a experiência adquirida no
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trato de outras doenças igualmente infecciosas como a malária, a febre amarela e a
dengue.

Communication presented at Conferência para Uniformização da Campanha contra
a Lepra (Conference for a Uniform Campaign against Leprosy), which took place in
September and October 1933 and which was attended by government authorities
and representatives from several state institutions engaged in the campaign. It
stresses the theory that the disease is transmitted by bloodsuckers, specially
culicidae. It points out to the increase of human and animal diseases exclusively
transmitted by blood-sucking insects. It emphasizes that although this theory is
quite old, few leprologists have realized its relevance. It stresses that prophylaxis
against mosquitoes was the main issue specialists should concentrate on at the time.
At the end of the paper, there is a list of the main factors that keep the Bacillus
leprae transmission from being demonstrated, which, according to Lutz, leads to the
study of the knowledge acquired through the experience in treating other equally
contagious diseases, like malaria, yellow fever and dengue fever.

1936
Entstehung, Ausbreitung und Bekämpfung der Lepra, p.521-59
Surgimento, propagação e combate à lepra, p.561-87
[Leprosy – beginning, spreading and treatment]

Observações
Publicado nos Annaes da Academia Brasileira de Sciencias, v.8, n.2, p.87-125, jun.
1936. Versão mais extensa deste texto foi publicada nas Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz, v.31, n.2, p.373-90, maio 1936. Em português,
“A transmissão da lepra e suas indicações profiláticas” (p.373-81), e em inglês,
“Transmission of Leprosy and Prophylactic Indications” (p.383-90).

Resumo/Abstract
Revisão crítica dos estudos mais recentes sobre a lepra. Oferece uma visão geral e
minuciosa sobre o tema, em especial das discussões sobre sua possível transmissão
por mosquitos. Analisa a história e a distribuição geográfica da doença, seus
aspectos clínicos, etiológicos e anatomopatológicos, bem como a morfologia do
bacilo de Hansen e as técnicas de coloração e cultivo empregadas em seu estudo.
Examina, além disso, as tentativas de transmissão experimental e as
manifestações similares à lepra observadas em ratos, peixes e outros animais.
Descreve, ainda, os principais procedimentos terapêuticos, as técnicas de
diagnóstico e os métodos profiláticos empregados no combate à doença. Destaca os
argumentos favoráveis à teoria culicidiana e a profilaxia dela decorrente. Inclui
bibliografia com as principais fontes consultadas.

Critical review of the most recent studies of leprosy. It offers a general and detailed
view on the topic, mainly on the controversial debates on its transmission by
mosquitoes. It analyzes the history and the geographic distribution of the disease, its
clinical, etiological and anatomic aspects, as well as the morphology of Hansen’s
bacillus, and coloring and cultivation techniques used at the time. Besides, it
analyzes transmission experiments and manifestations similar to those of leprosy as
observed in rats, fish and other animals. It also describes the main treatment
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procedures, diagnosis techniques and prophylaxis methods used against the
disease. It emphasizes arguments for the Culicidae theory and for Culicidae-related
prophylaxis. It contains a bibliography with main sources.

Transmission of Leprosy and Prophylactic Indications, p.589-94
A transmissão da lepra e suas indicações profiláticas, p.595-601

Observações
Publicado em Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v.31, n.2, p.373-90, maio 1936.
Em português, “A transmissão da lepra e suas indicações profiláticas” (p.373-81), e
em inglês, “Transmission of leprosy and prophylactic” (p.383-90). Existe a
informação de que o artigo foi recebido para publicação em 13 de abril de 1936, e
de que é uma versão resumida de “Entstehung, Ausbreitung und Bekämpfung der
Lepra”, Annaes da Academia Brasileira de Sciencias, v.8, n.2, p.87-125, 1936. Na
presente edição das obras de Lutz, publicamos este último texto em alemão e sua
versão em português, sob o título “Surgimento, propagação e combate à lepra”.

Resumo/Abstract
Resume o artigo “Surgimento, propagação e combate à lepra”, publicado nos
Annaes da Academia Brasileira de Sciencias. Apresenta argumentos contrários às
doutrinas da hereditariedade e do contágio direto e defende a teoria culicidiana
para explicar a transmissão da doença. Relaciona as principais medidas a serem
empregadas no combate ao mosquito.

It summarizes the article “Surgimento, propagação e combate à lepra”, published in
Annaes da Academia Brasileira de Sciencias. It presents arguments against the
belief leprosy was inherited and that transmission took place through direct
contagion, as well as arguments for the theory that stated that the disease was
transmitted by Culicidae. It lists the main measures to be taken against the
mosquito.

1938-1939
No Control of Leprosy without Anti-Mosquito Campaigns, p.605-8

Observações
Comunicação apresentada na International Leprosy Conference, realizada no Cairo
no período de 21-28 de março de 1938 (BR. MN. Arquivo. Fundo Adolpho Lutz,
caixa 21, pasta 254). Texto não publicado.

Resumo/Abstract
Analisa a transmissão e o combate à lepra a partir da perspectiva culicidiana.
Traça breve histórico das possíveis causas da transmissão da doença,
apresentando argumentos contrários à tese da hereditariedade e do contágio
direto. Propõe sete medidas preventivas centradas no combate geral e regular ao
suposto mosquito transmissor.
It analyzes leprosy transmission and combat according to the culicidae perspective.
It contains a short history of the disease that points out to possible causes of
transmission, with arguments against inheritance and direct contagion. It also
suggests several prevention measures focused on a large and regular fight against
the mosquito supposed to be the transmitter of leprosy.
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The Transmission of Leprosy by Mosquitoes and its Prophylaxis, p.611-7
A transmissão da lepra pelos mosquitos e a sua profilaxia, p.619-26

Observações
Publicado nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v.34, n.4, p.475-93, nov. 1939.
Em português, “A Transmissão da lepra pelos mosquitos e a sua profillaxia”
(p.475-84), e em inglês, “The transmission of leprosy by mosquitos and its
prophylaxis” (p.485-93). Existe a informação de que o artigo foi recebido para
publicação a 20 de junho de 1939 e dado à publicidade em novembro de 1939.

Resumo/Abstract
Trabalho enviado ao VII Congresso da Pan-American Medical Association, evento
realizado em Havana, em janeiro de 1938. Menciona os estudos pioneiros que
haviam demonstrado a transmissão de doenças humanas por mosquitos
hematófagos. Cita, em seguida, os principais argumentos em favor da teoria
culicidiana da transmissão da lepra e as regras indispensáveis a sua profilaxia.
Indica, ainda, os procedimentos a serem observados nas experiências destinadas a
comprovar a transmissão da doença pelos mosquitos. Inclui bibliografia.

Paper sent to the VII Pan-American Medical Association Congress, held in Havana
in January 1938, about the pioneer studies that demonstrated that blood-sucking
insects are responsible for the transmission of leprosy. It lists the main arguments
for the culicidae theory and basic prophylactic rules. It also focuses on procedures
that should be followed by those that attempted to prove that the disease was
transmitted by mosquitoes. It includes bibliography.

Combate à lepra. Regras indispensáveis de profilaxia,  p.627-8
anticulicidiana, sugeridas ao Serviço Sanitário do Estado de São Paulo
[Fight against Leprosy. Essential Rules of Antimosquitoe Prophylaxis proposed
to the Sanitary Service of São Paulo State]

Observações
Texto não publicado, datado de março de 1939 (BR. MN. Arquivo. Fundo Adolpho
Lutz, caixa 21, pasta 254).

Resumo/Abstract
Apresenta um conjunto de normas profiláticas derivadas da teoria culicidiana
sobre a transmissão da lepra.
It presents a set of prophylactic rules according to the culicidae approach to the
transmission of leprosy.

Resenhas/Reviews
1887
An Abstract of Lectures on Lepra, by J. L. Bidenkap, p.631-48

Observações
Resenha do livro: BIDENKAP, J. L. Lectures on Lepra. London: Williams & Norgate,
1886. Publicada em Monatshefte für Praktische Dermatologie, Hamburgo, v.6, p.653-61.
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Resumo/Abstract
Resenha do livro Lectures on Lepra, de J. L. Bidenkap. Analisa o emprego do
termo lepra e a história da doença; suas formas de manifestação, sintomas,
etiologia, profilaxia e terapêutica; as possíveis relações da lepra com outras
enfermidades e com fatores étnicos, sociais, sexuais e etários. A resenha destaca a
concordância essencial entre as observações do autor e as do próprio Lutz.

Review of Lectures on Lepra by J. L. Bidenkap. It analyzes the use of the word
‘leprosy’ and the history of the disease, as well as its different manifestations,
symptoms, etiology, prophylaxis and therapies, its possible relations with other
diseases and with ethnical, social, gender and age factors. It emphasizes the
essential points in which the author’s observations are similar to dr. Lutz’s.

Report on Leprosy in Trinidad, by Beaven Rake, p.649-52

Observações
Resenha do Relatório do Leprosário de Trindade escrito por Beaven Rake, Port of
Spain, 1886. Publicada em Monatshefte für Praktische Dermatologie, v.6, n.12,
p.968-9, 1887.

Resumo/Abstract
Resume relatório das atividades do leprosário de Mucurapo (Trinidad e Tobago)
no período 1877-1885. Inclui informações sobre o local de origem e o total de
doentes recebidos pelo estabelecimento, a idade média do início da doença e sua
duração, bem como a freqüência de suas diversas formas. Destaca a extirpação dos
nódulos de alguns pacientes e apresenta os resultados de 42 experimentos de
transmissão da lepra em animais.

It summarizes the report on the activities at Mucurapo leprosarium in Trinidad and
Tobago from 1877 to 1885. It contains information on the total number of patients
received by the institution and where they came from, the average age at the
beginning of the treatment, its duration and the frequency of the disease’s many
forms. It emphasizes the extirpation of nodules from some patients and shows the
results of 42 experiments in which leprosy was transmitted to animals.

Anexo/Annex
1915
Lepra e imigração – pelos Drs. Adolpho Lutz e, p.655-6
Henrique de Beaurepaire Aragão
[Leprosy and immigration – by Drs. Adolpho Lutz and Henrique de Beaurepaire
Aragão]

Observações
Publicado em LUTZ, Adolpho; ARAGÃO, Henrique de Beaurepaire. Lepra e
imigração. In: SOUZA ARAÚJO, Heráclides Cesar de. História da lepra no Brasil:
Período Republicano (1890-1952). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1956. v.III,
cap. II, p.151-2. Parecer elaborado para a Comissão de Profilaxia da Lepra, em 1915.
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Resumo/Abstract
Os autores propõem medidas para evitar a importação de casos de lepra no Brasil.
Distinguem a imigração espontânea e aquela patrocinada pelo Estado. Para a
primeira, recomendam que não fossem adotadas medidas excepcionais, advogando
a inclusão da lepra no rol de doenças agudas ou crônicas para as quais também
não havia tratamento sanitário adequado. Entre as razões para a não adoção de
medidas restritivas contra os estrangeiros, citam a diminuição da importação de
novos casos, as exigências do comércio e do tráfego livre e a possibilidade de
represálias da parte de outros países. Quanto à imigração subsidiada pelo Estado,
defendem o direito e dever que teria este de exercer uma fiscalização e excluir
pessoas cujos antecedentes pudessem indicar alguma doença contagiosa.

The authors propose some measures that should be taken to avoid leprosy cases
coming into Brazil from abroad. They make a distinction between spontaneous
immigration and that organized by the government. For the first case, they do not
recommend any special measures, due to the fact leprosy was considered a chronic
disease, against which there was no adequate sanitary treatment. Some of their
reasons for not advising restrictive measures against foreigners are the decrease of
new cases coming from abroad, the needs of trading and free coming and going and
the possibility of conflicts with foreign countries. As for the immigration that was
supported by the government, they defend the right and the duty of the State to check
and exclude people who might have any contagious disease.
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1886
Über eine neue, in Brasilien beobachtete Krankheit , p.267-8
Sobre uma nova doença observada no Brasil, p.269-70
[On a New Disease Observed in Brazil]

Observações
Publicado originalmente em Monastshefte für Praktische Dermatologie. Hamburgo:
Leopold Voss, 1886. v.5, n.1, p.32-3. O trabalho de Lutz foi publicado, junto com
outros trabalhos, na seção intitulada “58. Versammlung deutscher Naturforscher
und Ärtze in Straßburg 1885” (58a Reunião de Naturalistas e Médicos Alemães em
Estrasburgo, 1885).

Resumo/Abstract
Comunica a ocorrência, nos arredores de Limeira (SP), de 23 casos de uma
enfermidade ainda não identificada. Descreve os sintomas, a evolução da doença e
especula sobre sua provável etiologia. Sustenta a hipótese de que a enfermidade –
observada apenas em crianças – fosse causada por alguma carência alimentar.
Aponta semelhanças com a pelagra, o Erythema epidemicum e a acrodinia.

Report on 23 cases of an unidentified disease on the outskirts of Limeira, São Paulo.
It describes its symptoms and evolution, and explores its probable etiology. It
suggests that the disease, observed only in children, may be caused by the lack of
some kind of food. It points to aspects that are similar to those of pellagra, Erythema
epidemicum and acrodynia.

Über einen sprosspilzartigen Epiphyten der menschlichen Haut, p.271-2
(Mikrosporon anomoeon Vidal)
Sobre um epífito esquizomiceto da pele humana, p.273
(Mikrosporum anomoeon Vidal)
[On Schizomycete Epiphyte of Human Skin (Mikrosporon anomoeon Vidal)]

Observações
Publicado originalmente em Monatshefte für Praktische Dermatologie. Hamburgo:
Leopold Voss, 1886. v.5, n.2, p.72-3.

Resumo/Abstract
Apresenta as observações realizadas pelo autor no laboratório do dermatologista
alemão Paul Gerson Unna sobre o fungo Mikrosporum anomoeon Vidal. Analisa a
estrutura celular do organismo e seu desenvolvimento em variados meios de
cultura, sob diferentes condições de temperatura. Salienta a identidade do fungo

Livro 3
Trabalhos sobre dermatologia e micologia
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com a forma maior descrita por Primo Ferrari em seu trabalho sobre a pitiríase.
Relata ainda duas tentativas de vacinação praticadas pelo autor em si próprio,
ambas com resultados negativos, o que colocava em dúvida as supostas
propriedades patogênicas do organismo.

Report on the investigation of fungus Mikrosporum anomoeon Vidal, carried out by
the author at German dermatologist Paul Gerson Unna’s laboratory. He analyzes
its cell structure and its development in several kinds of cultures and different
temperature conditions. He emphasizes the similarity between this fungus and that
described by Primo Ferrari in his work on pytiriasis. Furthermore, he describes two
unsuccessful vaccination experiments, in which he inoculated himself. As they came
to no results, he doubts the pathogenic characteristics of the fungus, as it had been
suggested.

1887
Ein Fall von Lichen ruber obtusus et planus,  p.277-81
Um caso de líquen rubro obtuso e plano, p.283-5
[A Case of Lichen Ruber Obtusus et Planus]

Observações
Publicado originalmente em Monatshefte für Praktsche Dermatologie. Hamburgo:
Leopold Voss, 1887. v.6, p.592-6. Trabalho realizado em São Paulo.

Resumo/Abstract
Estudo clínico de um caso de líquen rubro observado pelo autor em São Paulo.
Relata a evolução clínica da doença, o diagnóstico realizado e o tratamento
prescrito. Observa que parte das erupções apresentava características do líquen
plano e, outra parte, as do líquen obtuso, conforme a descrição feita por Paul
Gerson Unna e confirmada por von Boeck. Destaca as possíveis relações da doença
com as cardialgias; a possibilidade, ainda que temporária, de cura espontânea; e a
localização do líquen plano na palma da mão, novidade até mesmo para Unna.
Ressalta o ineditismo do caso no Brasil e na América do Sul.

Report on a clinical case of lichen ruber observed by Lutz in São Paulo. It describes
the clinical evolution of the disease, diagnosis and prescribed treatment. He
observes that a part of the rashes presented lichen planus whereas the other
presented lichen obtusus characteristics, as described by Paul Gerson Unna and
confirmed by von Boeck. He emphasizes the fact the disease seems to be related to
cardialgia and may be spontaneously and temporarily cured. He registers the
presence of lichen planus on the palm of the hand, which was a new fact even to
Unna. The report emphasizes the novelties of the case in Brazil and in South America.
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1889
Congrès International de Dermatologie et de, Siphiligraphie, 1889.
Discours de M. le Dr. Lutz (de Saint-Paul, Brésil) au banquet d’adieu
réunissant les membres du Congrès, p.289-90
[International Congress of Dermatology and Syphilography. Speech by Dr. Lutz
(from São Paulo, Brazil) delivered at the closing banquet before the members of
the Congress]

Observações
Congrès International de Dermatologie et de Siphiligraphie, 1889, Paris.
Paris: G. Masson, 1890. p.870-1.

Resumo/Abstract
O discurso de Adolpho Lutz, como representante do Brasil, foi feito no banquete
de encerramento do congresso, no sábado, 10 de outubro de 1889. Suas curtas
intervenções nos debates foram reproduzidas no texto de apresentação do livro 3.

As the Brazilian representative, Adolpho Lutz delivered this speech at the Congress
closing cerimony, on Saturday, October 10th 1889. His short interventions during the
debates have been quoted in the introduction to Book 3.

1890
Zur Kasuistik des Rhinoskleroms, p.293-5
Sobre a casuística do rinoscleroma, p.297-8
[On the Casuistry of Rhinoscleroma]

Observações
Publicado originalmente de Monatshefte für Praktische Dermatologie. Hamburgo:
Leopold Voss, 1890. v.11, n.2, p.49-51.

Resumo/Abstract
Analisa as manifestações clínicas de um rinoscleroma que acometera um paciente
de cor negra em São Paulo. Justifica a importância do artigo, chamando a atenção
para o local de observação da doença e a etnia do indivíduo afetado. Descreve os
diagnósticos feitos por outros médicos, a evolução do quadro sintomático e a
terapêutica utilizada pelo autor desde que assumiu o tratamento do paciente.
Conclui que, embora a pesquisa anatômica e etiológica sobre o rinoscleroma
estivesse praticamente concluída, seu tratamento ainda não apresentava
resultados seguros e favoráveis.

Analysis of clinical manifestations of a form of rhinoscleroma in a black-colored
patient in São Paulo. The author justifies the relevance of the analysis by calling
attention to the region where the disease occurred and to the patient’s racial group.
It contains a description of diagnosis by other doctors, the evolution of the symptoms
and the therapeutic procedures the author used since the moment he took up the
patient’s treatment. He comes to the conclusion that, although the research on the
anatomy and etiology of rhinoscleroma was quite finalized, its treatment still lacked
safe and positive results.
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1891-1892
Zur Behandlung der Atherome, p.301-2
Sobre o tratamento dos ateromas, p.303
[On the Treatment of Atheroma]

Observações
Publicado originalmente em Dermatologische Wochenschrift, p.505-6. 1891.

Resumo/Abstract
Artigo sobre o tratamento cirúrgico dos ateromas. Recomenda a substituição da
extirpação pela incisão nos casos de quistos pequenos com paredes finas e
naqueles acompanhados de processos inflamatórios. Relata casos em que a técnica
foi empregada com sucesso pelo autor.

Article on the surgical treatment of atheroma. He recommends that small thin-
walled cysts and those associated to inflammation should be cut open rather than
extirpated. The author reports several cases in which the technique was
successfully used by himself.

Korrespondenz aus Honolulu, p.305-40
Correspondência de Honolulu, p.341-61
[Correspondence from Honolulu]

Observações
Correspondência publicada originalmente em Monatshefte für Praktische
Dermatologie, v.13, p.389-92, p.488-90, set. 1891; v.14, p.30-4, p.152-5, set. 1891;
p.275-7, p.307-11, nov. 1891; v.15, p.382-9, ago. 1892. A tradução dos textos foi
realizada, provavelmente, por Gualter Adolpho Lutz, na década de 1950, à época
em que se comemorava o centenário de nascimento de seu pai.

Resumo/Abstract
Relata observações médicas feitas por Lutz durante sua passagem pelo Havaí e
por São Francisco, na Califórnia. Analisa as doenças infecciosas e crônicas
verificadas no arquipélago, com destaque para a hanseníase e as enfermidades da
pele. Descreve diversos casos de dermatomicoses parasitárias, ente elas a
pitiríase versicolor, o Erythema marginatum, a Tinea imbricata e a escabiose.
Também examina tumores de pele e casos de urticárias, edema de Quincke e
eritema multiforme. Na parte final do trabalho, avalia a influência do calor sobre
as afecções cutâneas e sobre os domínios físico e psíquico dos indivíduos. Investiga
ainda as relações entre o clima e o grau de morbidade das regiões tropicais. O
artigo traz muitas informações sobre o perfil censitário, étnico e sociocultural da
população do arquipélago. Inclui fotografias de alguns dos casos analisados.

Lutz medical diary during his stay in Hawaii and San Francisco, California. He
analyzes infectious and chronic diseases he observed in the archipelago,
emphasizing Hansen’s disease and skin diseases. He also describes several cases of
parasite-associated skin mycosis, such as multicolor-pytiriasis, Erythema
marginatum, Tinea imbricata and scabies, as well as discusses skin tumors, hives,
Quincke’s edema and multiform erythema. Finally, he evaluates the influence of
heat on skin diseases, as well as on the individuals’ physical and psychological
conditions. Moreover, he discusses the relation between climate and morbidity in
tropical regions. The article comprehends a great deal of data on the racial, social
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and educational characteristics of the archipelago’s population, as well as some
photographs of some of the cases studied by the author.

1907-1908
Ueber eine bei Menschen und Ratten beobachtete Mykose.
Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Sporotrichosen, p.367-98
Sopra una micosi osservata in uomini e topi. Contribuzione alla
conoscenza delle cosi dette sporitricosi, p.399-428
Sobre uma micose observada em homens e ratos: contribuição
para o conhecimento das assim chamadas esporotricoses, p.429-54
[On a Mycosis Observed in Men and Mice: Contribution to the Knowledge of the
so called Sporotrichosis]

Observações
Publicado em Revista Médica de São Paulo. Jornal Prático de Medicina, Cirurgia e
Higiene, v.10, n.21, p.443-50. Ils. nov. 1907. Trabalho apresentado ao Sexto
Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado em São Paulo, em
setembro de 1907. Versão em italiano publicada em Annali d’Igiene Sperimentale
(Nuova Serie), v.17, n.4, p.581-606, 1907. Ils. Versão em alemão publicada em
Centralblatt Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, v.45, p.631-
7, 1907. Ils. v.46, n.1, p.21-30; n.2, p.97-104, 1908. A ‘Parte Geral’ que inicia as
versões em italiano e português não figura na versão em alemão do mesmo artigo.

Resumo/Abstract
Apresenta os resultados de estudo sobre doença infecciosa causada por fungos da
espécie Sporotrichum Linck (Mucedinea). A primeira parte do trabalho, redigida
por Lutz, expõe resumidamente as experiências realizadas e confronta as
conclusões dos autores com a literatura sobre o tema. A segunda parte, escrita por
Splendore, detalha as fases da investigação, descrevendo a evolução clínica dos
casos observados, as formas assumidas pelas lesões – tanto nos homens quanto nos
ratos –, a morfologia do agente etiológico, os diversos meios usados para cultura e
isolamento do fungo e as experiências de infecção em animais. Ilustrado com
fotografias e desenhos.
Results of the study on the infectious disease caused by fungi of the Sporotrichum
Linck (Mucedinea) species. The first part of the report, written by Lutz, thoroughly
describes experiments and confronts some authors’ statements with the medical
texts on the topic. The second part, written by Splendore, is a complete description of
the investigation stages, the clinical evolution of the cases, lesion forms – on men as
on rats –, the morphology of the etiologic agent, several ways to cultivate and isolate
the fungus and experiments with infected animals. Illustrated with photos and
sketches.
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1908
Coccidioides __ Infektion mit Lokalisation in der
Mundschleimhaut. Erste in Südamerika beobachtete Fälle.
Beitrag zur Geschichte der Hyphoblastomycosis americana, p.461-77
A Pseudococcidic Mycosis Localized in the Mouth and
Observed in Brazil. A Contribution to the Knowledge of American
Hyphoblastomycoses (Summary), p.479-81
Uma micose pseudococcídica localizada na boca e observada no Brasil.
Contribuição ao conhecimento das hifoblastomicoses americanas, p.483-94

Observações
Publicado originalmente em O Brazil-Medico, Revista Semanal de Medicina e
Cirurgia, v.22, n.13, p.121-4; n.15, p.141-4, 1908. Saiu, também, sob a forma de
opúsculo, com o mesmo título, como Publicações do Brazil-Medico. Rio de Janeiro:
Besnard Frères, 1908. 27p. Publicado novamente nos Anais Brasileiros de
Dermatologia e Sifilografia, v.20, n.2, p.131-53, 1945, com sumário em inglês.
Excetuando-se o parágrafo de introdução, acrescentado na versão em alemão, e
dois parágrafos do texto em português, suprimidos nesta, os artigos mencionados
acima são idênticos a Coccidioides __ Infektion mit Lokalisation in der
Mundschleimhaut. Erste in Südamerika beobachtete Fälle. Beitrag zur Geschichte
der Hyphoblastomycosis americana. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v.28, n.4,
p.585-601, 1934.

Resumo/Abstract
Analisa novo tipo de blastomicose causado por espécies de parasitas ainda não
incluídas na classificação usual dos fungos. Relata o trabalho pioneiro de A.
Posadas e R. Wernicke, que descreveram clínica e anatomicamente a doença, e
obtiveram sua transmissão experimental. Menciona a descoberta, por Ophüls e
Moffit, do organismo causador da doença, erroneamente identificado com coccídios
por Posadas e Wernicke. Lutz propõe a criação do grupo dos hifoblastomicetos
para abrigar espécies que se multiplicavam tanto por gemação (blastomicetos)
como por hífens (hifomicetos). Sugere denominar a nova doença “hifoblastomicose
americana”, já que todos os casos observados até então provinham do continente
americano. O autor descreve a seguir dois casos que havia observado em São
Paulo. Diferentemente da maioria das ocorrências citadas pela literatura, as
lesões tinham localização primitiva na cavidade bucal, constituindo, segundo Lutz,
um novo grupo de casos. Pelo pioneirismo de seu trabalho, a enfermidade foi mais
tarde batizada como “doença de Lutz”.

Analysis of a new type of blastomycosis caused by species of parasites not yet
included in the usual classification of fungi. It focuses on the work of pioneers A.
Posadas and R. Wernicke, who described the disease in clinical and anatomic
points of view and who achieved experimental transmission. It discusses Ophüls
and Moffit’s discovery of the agent of the disease, erroneously identified as coccides
by Posadas and Wernicke. Lutz suggests the creation of another group of
hyphoblastomycites for species that multiply as frequently through gemma
(blastomycites) as through hyphea (hyphomycites). He suggests the name
“Hyphoblastomycosis americana” for the new disease, since all cases observed until
then were originated in the American continent. Then he describes two cases he
observed in São Paulo. Unlike most occurrences found in medical texts, lesions were
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originally located in the mouth, which, according to Lutz, revealed a new group of
cases. Due to his pioneer work, the disease was later called “Lutz disease”.

Zur kenntniss der sogenannten Blastomycosen von
Typus Posada-Wernicke, p.495-7
Para o conhecimento da chamada blastomicose do tipo
Posadas-Wernicke, p.499-500
[For the Knowledge of the So-called Blastomycosis of Posadas-Werninke Kind]

Observações
Manuscrito inédito, sem data, que parece ser uma nota de pesquisa esboçada por
volta de 1908, quando Lutz publicou “Uma micose pseudococcídica localizada na
boca e observada no Brasil. Contribuição ao conhecimento das hifoblastomicoses
americanas”. BR. MN. Arquivo. Fundo Adolpho Lutz, caixa 3, pasta 7.

Resumo/Abstract
Narra resumidamente os principais eventos relacionados à descoberta de novo
tipo de blastomicose descrita por A. Posadas e R. Wernicke em fins do século XIX.
Além dos trabalhos desses autores, destaca a descoberta do organismo causador da
doença por Ophüls e Moffit e os estudos realizados nos Estados Unidos. Propõe
chamar as novas micoses de Hyphoblatomycosis americana, numa alusão à
especificidade de seu agente etiológico e à origem geográfica da maioria dos casos
observados. Salienta que, na literatura até então disponível, as descrições sobre a
doença se limitavam às lesões cutâneas, com pouquíssimas referências às afecções
primárias das mucosas.

Summary of the main events related to the discovery of the new type of
blastomycosis, described by A. Posadas and R. Wernicke at the end of the nineteenth
century. The author also focuses on Ophüls and Moffit’s discovery of the organism
that causes the disease and on studies developed in the United States. He suggests
the name Hyphoblastomycosis americana for the new mycosis, after its etiological
agent and the geographic origin of most observed cases. He stresses that in current
medical texts the descriptions of the disease are limited to skin lesions and contain
very little reference on mucous membrane primary affections.

1921
Contributions to the History of Medicine in Brazil.
Dermatological Reminiscences, p.503-7
Contribuições à história da medicina no Brasil. Reminiscências
dermatológicas, p.509-513

Observações
Publicado originalmente como Reminiscências Dermatológicas em A Folha Medica,
v.2, n.19, p.145-6, 1921-1922, e também como Reminiscências dermatológicas.
Segundo Congresso Sul-Americano de Dermatologia y Sifilografia. Montevideo:
El Siglo Ilustrado, 1922. Publicado também em Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, v.44, n.1, p.1-12, mar. 1946. Em português: p.1-6. Em inglês: p.7-12.
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Resumo/Abstract
Artigo sobre diversas doenças de pele observadas por Adolpho Lutz no Brasil
durante sua carreira médica. Analisa as enfermidades do ponto de vista de sua
freqüência, raridade ou mesmo ausência. Relaciona as doenças mais comuns com o
clima, a fauna e os hábitos locais. Destaca também o papel de outras doenças na
etiologia das lesões, e relata as infecções causadas por parasitos exteriores,
insetos e animais venenosos. Menciona doenças introduzidas pelos escravos.

Article on several skin diseases observed by Adolpho Lutz in Brazil throughout his
medical career. It analyzes frequent, rare and even non-existing affections. He
relates the most common diseases to climate, fauna and local habits. He also
stresses the role of other diseases in the etiology of lesions and describes infections
caused by exterior parasites, insects and poisonous animals. He also mentions
diseases introduced by slaves.

Resenhas/Reviews
1886
Über die Ätiologie der Pityriasis, von Prof. Primo Ferrari, p.517
Etiologia da Pitiríase do Prof. Primo Ferrari, p.517
[Etiology of Pityriasis by Prof. Primo Ferrari]

Observações
Traduzido de resenha sem título publicada por Lutz em Monatshefte für Praktische
Dermatologie, Hamburgo, v.5, n.2, p.84. 1886.

Resumo/Abstract
Resume e comenta comunicação apresentada pelo Prof. Primo Ferrari à Academia
Gioenia di Scienze Naturali, em Catânia, destacando as conclusões de Ferrari
sobre os tipos de pitiríase e a etiologia de sua forma eritematosa.

Summary and review of Prof. Primo Ferrari’s communication to Accademia Gioenia
di Scienze Naturali in Catania, specially his conclusions about the different types of
pityriasis and the etiology of its erythematous manifestation.

I bacilli dell’ulcera molle, del Prof. Primo Ferrari, p.519-20
Os bacilos da úlcera mole (Resenha feita por Lutz do trabalho, p.519-20
de Primo Ferrari)
[Prof. Primo Ferrari’s Ulcus Molle Bacillus]

Observações
Resenha publicada em Monatshefte für Praktische Dermatologie, Hamburgo, 1886,
p.439-40. Resenha feita por Lutz do trabalho de Primo Ferrari (Communicazione
ventiva all’Accademia Gioenia, selecta 26 Luglio 1885 – Atti dell’ Accademia
Gioenia di Scienze Naturali in Catania, serie III, v.XVIII).

Resumo/Abstract
Resume comunicação apresentada pelo Prof. Primo Ferrari à Accademia Gioenia
di Scienze Naturali, em Catânia. Apresenta as conclusões de estudo realizado por
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Ferrari sobre os microrganismos da úlcera mole. Descreve os experimentos
realizados e as principais carcterísticas distintivas dos bacilos.

Summary of Prof. Primo Ferrari’s communication to the Accademia Gioenia di
Scienze Naturali in Catania. It presents Ferrari’s conclusions on ulcus molle
microorganisms. He describes experiments he carried out and lists the main
distinctive characteristics of the bacillus.

Anexo/Annex
Atas das sessões – Sociedade Brasileira de Dermatologia.
Intervenções de Adolpho Lutz, p.523-615
[Acts of  sessions – Brazilian Society of Dermatology. Comments by Adolpho
Lutz]
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