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Com o presente livro, iniciamos a publicação do terceiro e último volume

 da Obra Completa de Adolpho Lutz, não obstante seja ele o segundo

livro deste volume. O primeiro conterá a apresentação histórica relacionada

a todos os livros do terceiro volume. Este que o leitor tem em mãos reúne os

trabalhos de Adolpho Lutz concernentes aos helmintos, seu objeto prepon-

derante de pesquisa na década de 1880, quando atuava como clínico no

interior do estado de São Paulo, e um de seus temas fortes a partir da

década de 1910, quando Lutz já se encontrava no Instituto Oswaldo Cruz,

coexistindo, então, o estudo dos helmintos com o dos insetos, especialmente

os hematófagos capazes de transmitir doenças aos homens e aos animais.

(A este respeito, ver o Volume II de sua Obra Completa.)

“Estudos sobre a esquistossomose feitos no Norte do Brasil, por uma

comissão do Instituto Oswaldo Cruz” liderada por Adolpho Lutz poderia

constar do presente livro, mas fará parte, junto com outros documentos

textuais e iconográficos, do livro 3, que diz respeito às viagens científicas

feitas pelo cientista, sobretudo nos anos 10 e 20. Em todas essas viagens,

os helmintos que parasitam homens e outros animais são alvos constantes

das observações, dissecações e coleções feitas pelo cientista. Os interessados

na matéria deverão consultar também o livro 4 deste volume III de sua

Obra Completa, dedicado às pesquisas sobre aracnídeos, répteis e, princi-

palmente, anfíbios, objeto preponderante de pesquisa de Lutz na década

de 1930, uma vez que ele nunca deixa de conciliar a abordagem sistemá-

tica com a investigação dos helmintos que parasitam esses grupos de ani-

mais. O referido livro conterá, também, trabalho fundamental do cientista

sobre malacologia: não obstante seja de cunho taxonômico, guarda estreita

relação com as pesquisas que fazia sobre os meios de transmissão da

esquistossomose.
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No presente livro investimos maciçamente na tradução do alemão para

o português, já que parcela considerável dos trabalhos helmintológicos de

Lutz foi publicada somente na Alemanha. Na década de 1950, quando se

comemorou o centenário do nascimento do cientista, seus filhos Bertha e

Gualter Adolpho Lutz iniciaram a tradução de muitos desses trabalhos

para o inglês, tendo em vista a edição da obra do pai, projeto que não se

consumou então, como mostramos na abertura do volume I desta coleção.

Aquelas traduções, agora completadas e/ou corrigidas, figuram também

no livro que entregamos à comunidade científica e a todos os leitores inte-

ressados na obra de Adolpho Lutz.

Como nos demais livros, incluímos alguns trabalhos inéditos localiza-

dos no Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde se encontra a fração majo-

ritária dos documentos relacionados ao cientista.

Muitas das categorias taxonômicas usadas por Lutz em seus estudos

helmintológicos desapareceram sob a sombra de uma nova nomenclatura

científica. Este fato, aliado à tendência observada em seus textos à adap-

tação à gramática do português de termos científicos oriundos do latim ou

grego, os quais já não são ou nunca foram dicionarizados, levou-nos à

decisão de manter, quase sempre, os termos empregados por Lutz, exceto

no tocante à italicização (grifo) e ao uso de caixa alta e baixa (iniciais em

maiúsculas) para os nomes genéricos e específicos, como recomenda o código

de nomenclatura zoológica.

lL
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We begin, with this book, the publication of the third and last volume

of the Complete Works of Adolpho Lutz, this being the second book

in the volume. The first one (to be released latter) will contain a historical

appraisal related to all the books in the third volume. The book the reader

holds now groups the works on helminths, Adolph Lutz’s main research

goal in the 1880s while working as a doctor in the interior of the state of São

Paulo. Helminths were also one of Lutz’s strongest subjects from the 1910s

on, when he was already working at the Instituto Oswaldo Cruz. By that

time, his studies on helminths were conducted simultaneously to those on

insects, particularly the hematophagous ones that could transmit diseases

to both humans and animals. (See also Volume II of his Complete Works)

The “Studies on esquistossomosis in Northern Brazil, conducted by a

research team working at the Instituto Oswaldo Cruz”, led by Adolpho

Lutz could be part of this book. These studies, however, will be in book 3,

with other textual and iconographic documents related to Lutz’s scientific

expeditions, particularly in the 1910’s and 1920s. In all expeditions, the

helminths that parasitize humans or other animals are constant objects of

observation, disseccation and collection. Readers interested in the subject

should also read book 4, volume III of his Complete Works. The book

contains research on arachnids, reptiles, and particularly the amphibians,

Lutz’s main research object in the 1930s; while adopting an systemic

approach, he never gave up studying the helminths that parasitize those

groups of animals. Book 4 also contains the scientist’s primary work on

malacology: although taxonomic in nature, the study is closely related to

his research on the esquistossomosis means of transmission.

In book 2, we made significant efforts to translate the works from

German into Portuguese because a considerable number of Lutz’s
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helminthological studies were published only in Germany. In the 1950s,

as the centennial of the scientist birth was celebrated, his daughter Bertha

and son Gualter Adolpho Lutz started the translation of several works

into English. Their goal to edit their father’s work was not reached, as

shown in the beginning of Volume 1 in this collection.  Those translations

are now complete and reviewed, and were added to the book we now make

available to the scientific community and to all readers interested in the

work of Adolpho Lutz. As for all other books, we have added here some

unpublished research papers found at the Museu Nacional do Rio de

Janeiro, where most of the documents related to the scientist are kept.

Several of the taxonomic categories used by Lutz in his helminthological

studies have disappeared under the shadow of a new scientific

nomenclature. This fact, plus the tendency observed in his texts to adapt

scientific terms of Latin or Greek origin to the Portuguese grammar, which

are no longer or were never included in any dictionary, made us keep

almost all the terms Lutz used. Exceptions are the use of italics, and of

capital and small letters (initials in capital letters) for generic and specific

names, as recommended by the Code of Zoological Nomenclature.
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