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Nota dos editores/Editor’s note

Em virtude da extensão dos livros que formam o presente volume,
transferimos para o suplemento do próximo volume (III) os verbetes do glossário

que deveriam constar aqui.

Due to the size of the present volume, the glossary that refers to its books
will be published in volume III.
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Capas dos livros/Books Covers

Livro 1/Book 1

Revista Ilustrada,
n. 12, pp. 4-5, 18/3/

1876, ano 1.
Arquivo Geral da

Cidade do
Rio de Janeiro.

Livro 2/Book 2

Dichelacera
lacerifascia Lutz.

Desenho em bico de
pena e nanquim, de

autoria de Rudolf
Fischer ou Zucchi.

(Drawn by Fischer or
Zucchi).
BR. MN.

Fundo Adolpho Lutz.
Iconografia.

Livro 3/Book 3

Adolpho Lutz e sua
filha, Bertha, no
laboratório de

Manguinhos, s. d.
(Adolpho Lutz and his

daughter Bertha at
Manguinhos

laboratory, n/d).
Casa de Oswaldo Cruz/
Fiocruz, Departamento

de Arquivo e
Documentação, Setor

Iconográfico,
Acervo Adolpho Lutz.

Livro 4/Book 4

Culicoides paraensis
Goeldi. Desenho de
Raymundo Honório.

(Drawn by Raymundo
Honório).

BR.MN. Fundo Adolpho
Lutz, caixa iconografia.
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Livro 1

Febre amarela, malária e protozoologia
Yellow fever, malaria and protozoology

Febre amarela
1889
Zur Frage nach der Wirksamkeit der Gelbefieberimpfung, p.463-5

Sobre a questão da eficácia da vacinação contra a febre amarela, p.466-8

Observações

Artigo publicado por Lutz, durante a epidemia de febre amarela em Campinas, em
Freie Presse. Zeitung für Deutsche in Brasilien [Imprensa Livre. Jornal para alemães
no Brasil], São Paulo, ano 1, n.66, 11.maio.1889.

Resumo/Abstract

Aborda diversos aspectos relacionados à obtenção de imunidade contra doenças
infecciosas. Discorre sobre os princípios gerais da vacinação preventiva e expõe os
resultados de experimentos de imunização observados em várias enfermidades.
Analisa as diferenças de graus de virulência entre agentes patogênicos de uma
mesma espécie e as condições que determinam a obtenção de variedades com maior
ou menor capacidade de ação. Afirma que a imunização contra a febre amarela era
indiscutível, mas não totalmente confiável. Sugere que a imunidade contra a doença
era obtida quando, num foco de infecção, pequenas quantidades de agentes
patogênicos eram repetidamente introduzidas no corpo.

Addresses various aspects of achieving immunity to infectious diseases. Discusses the
general principles of preventive vaccination and presents the results of immunization
experiments involving a number of illnesses. Analyzes differences in the degrees of
virulence between pathogenic agents from one same species and also the conditions that
constrain obtainment of varieties displaying a greater or lesser effectiveness. Affirms
that immunization against yellow fever was undeniable but not wholly reliable.
Suggests that immunity to the disease was acquired when small amounts of pathogenic
agents were repeatedly introduced into the body, at a focus of infection.

1893
Ueber den methodischen Salolgebrauch bei Phtisis florida und bei gelbem
Fieber, p.471-5

Sobre o uso metódico do salol no combate à tísica florida e à
febre amarela, p.477-9
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Observações

Trabalho realizado em São Paulo, à época em que Lutz era diretor ainda interino do
Instituto Bacteriológico recém-fundado naquela capital; publicado em Fortschritte
der Medicin (Berlin), v.11, n.23, dez. 1893, p.925-9. Progressos da Medicina é o título
em português desse periódico quinzenal fundado pelo Dr. Carl Friedländer e
editado pelo patologista Carl Joseph Eberth (1835-1926) e por O. Vierordt.

Resumo/Abstract

Lutz relata sua experiência proveitosa no tratamento da tuberculose com doses
mais elevadas de salol e os efeitos sobre os pacientes submetidos aos seus
cuidados. Menciona mais brevemente os resultados promissores obtidos com a
mistura de ácido salicílico com fenol nos casos de febre amarela e, também, o
fracasso total no tratamento da tifo-malária.

Lutz reports his fruitful experiments with the therapy of tuberculosis by using high
doses of salol, describing its effects on the patients under his care. He also mentions the
promising results obtained by mixing salicylic acid and phenol for yellow fever, and its
total failure in the treatment of typhoid malaria.

1896
Introdução ao estudo de Bonilha de Toledo sobre a urina do doente
de febre amarela, p.485-6

Observações

Introdução de Adolpho Lutz à investigação realizada por um de seus assistentes,
dr. José Martins Bonilha de Toledo, intitulada Contribuição ao estudo da febre
amarela. A urina do doente de febre amarela (São Paulo, Typografia do “Diario
Official”, 1896).

Resumo/Abstract

Apresenta estudo de Bonilha de Toledo sobre os sedimentos urinários de pacientes
de febre amarela internados no Hospital de Isolamento de São Paulo. Justifica a
importância do trabalho em razão dos insucessos das pesquisas bacteriológicas e
da necessidade de novas investigações acerca da anatomia patológica da doença. O
exame químico da urina de enfermos seria um meio para acompanhar as alterações
renais provocadas pela enfermidade. Segundo Lutz, o livro oferecia novos
instrumentos para determinar tanto o prognóstico como o diagnóstico retrospectivo,
e a época em que se haviam restabelecido pessoas acometidas pela febre amarela.
Salienta que o trabalho continha várias observações originais, podendo servir de
modelo para teses de doutoramento.

Presents a study by Bonilha de Toledo on the urinary sediments of yellow fever patients
hospitalized at São Paulo’s Isolation Hospital. Argues in favor of the importance of
such work given both the failure of bacteriological research and the need for new
investigations of the disease’s pathological anatomy. Chemical examination of
patients’ urine was considered a way of monitoring the renal changes caused by the
illness. According to Lutz, the book offered new tools for arriving not only at a
prognosis but also at a retrospective diagnosis and for ascertaining when people with
yellow fever had recovered. It highlights the fact that the paper contained a number of
original observations and could serve as a model for doctoral dissertations.
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1897
Parecer do Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo sobre o soro
apresentado pelo sr. dr. Felipe Caldas, p.491-5

Observações

Parecer elaborado por Adolpho Lutz, Arthur Mendonça e Bonilha de Toledo em 24
de maio de 1897. Foi publicado pelo governo do Estado (São Paulo, Typographia do
“Diario Official”, 1897) e em O Brazil-Medico, Revista Semanal de Medicina e
Cirurgia, v.11, n.30, ago. 1897, p.268-9.

Resumo/Abstract

Analisam os autores as propriedades e a eficácia do soro desenvolvido pelo médico
gaúcho Felipe Caldas para o tratamento a até mesmo a prevenção da febre
amarela. Examinam os procedimentos adotados para a obtenção do soro e as
experiências de inoculação feitas no homem e em animais. Concluem que o autor da
descoberta não havia conseguido descobrir o agente causador da doença nem
demonstrar a eficácia do profilático.

The authors analyze the properties and efficacy of a serum developed by the physician
Felipe Caldas, from the state of Rio Grande do Sul, used in treating and even
preventing yellow fever. They examine both the procedures used in obtaining the serum
as well as the inoculation experiments performed on men and animals. They conclude
that Caldas had not actually discovered the causal agent of the disease, nor had he
demonstrated the serum’s prophylactic efficacy.

lL

Relatório apresentado pelo Dr. Adolpho Lutz, Diretor do Instituto
Bacteriológico do Estado de São Paulo, acerca de sua comissão em Montevidéu por
ocasião da conferência do Dr. Sanarelli, relativa à descoberta do micróbio da febre
amarela, p.499-504

Observações

Relatório com data de 27 de julho de 1897, impresso no mesmo ano na capital
paulista, na Typographia do “Diario Official”, endereçado ao dr. Emílio Marcondes
Ribas (1862-1925), então diretor do Serviço Sanitário de São Paulo.

Resumo/Abstract

Neste relatório Adolpho Lutz expõe suas conclusões sobre a descoberta do agente
etiológico da febre amarela anunciada pelo bacteriologista italiano Giuseppe
Sanarelli na capital do Uruguai. O autor resume o estado em que se encontravam
os conhecimentos sobre a bacteriologia da doença antes daquela comunicação, e
relata as experiências realizadas por ele próprio no Instituto Bacteriológico.
Descreve, em seguida, as características do bacilo recém-descoberto e os testes de
inoculação realizados pelo bacteriologista italiano em várias espécies de mamíferos
e até mesmo no homem. Conclui Lutz que o microrganismo parecia ser, de fato, o
agente causador da febre amarela. Observa, entretanto, que a descoberta ainda não
acarretava resultados práticos, sendo necessários estudos que levassem ao
desenvolvimento de métodos capazes de elucidar o diagnóstico, a propagação, a
terapêutica e a prevenção da doença.
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In this report submitted to the director of the São Paulo State Sanitation Service,
Adolpho Lutz presents his conclusions regarding the discovery of the etiological agent of
yellow fever, announced by Italian bacteriologist Giuseppe Sanarelli in Montevideo,
Uruguay. The author summarizes the state of knowledge regarding the disease’s
bacteriology prior to the announcement, and reports on his own experiments conducted
at the Bacteriological Institute. He then describes the characteristics of the newly
discovered bacillus and the inoculation tests that the Italian bacteriologist performed
on various species of mammals and even on man. Lutz concludes that the
microorganism indeed seemed to be the causal agent of yellow fever. However, he points
out that the discovery still had brought no practical results and that studies would be
needed to develop methods for clarifying diagnosis, transmission, treatment, and
prevention of the disease.

1898
Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo. Observações sobre a epidemia
de febre amarela do núcleo colonial Campos Salles, p.507-9

Observações

Relatório de autoria do diretor do Instituto Bacteriológico de São Paulo, dr. Adolpho
Lutz, e seu ajudante, dr. Arthur Mendonça, endereçado ao diretor do Serviço
Sanitário daquele Estado, dr. Emílio Marcondes Ribas (BR. MN. Fundo Adolpho
Lutz, caixa 6, pasta 212 f, maço 3; cópia datilografada). O relatório, que
permaneceu inédito, confirma um surto de febre amarela no Núcleo Oficial de
Colonização Campos Salles, criado em 1897 pelo governo do Estado às margens da
ferrovia que ligava Campinas à Fazenda Funil, às margens do rio Jaguari.

Resumo/Abstract

Neste relatório enviado ao diretor do Serviço Sanitário do estado de São Paulo,
Lutz apresenta os resultados dos exames clínico, microscópico e bacteriológico de
casos de febre ocorridos no núcleo colonial Campos Salles, em Campinas. Conclui
que todos os pacientes examinados eram portadores de febre amarela, não se tendo
observado a ocorrência de impaludismo nem manifestações epidêmicas de outra
doença febril. O autor menciona um caso isolado de febre tifóide. Informa, ainda,
que foi possível isolar o bacilo de Sanarelli num dos casos analisados.

In this report submitted to the director of the São Paulo State Sanitation Service, Lutz
presents the results of clinical, microscopic, and bacteriological tests of yellow fever
cases found in the Campos Salles colonial village in Campinas. He concludes that all
examined patients were carriers of yellow fever, and that cases of paludism had not
been observed, nor had there been any epidemic signs of other febrile disease. The
author mentions an isolated case of typhoid fever. He also notes that in one of the
analyzed cases it was possible to isolate Sanarelli’s bacillus.

lL
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Estudo comparativo entre o bacilo de Sanarelli e o cocobacilo da
pneumoenterite dos porcos, p.511-6

Observações

Anotações de laboratório feitas por Adolpho Lutz e seu assistente, Bonilha de
Toledo, contidas no códice intitulado “1893/1900. Experiências feitas no Instituto
Bacteriológico, entre os anos de 1893/1900”. Livro manuscrito não paginado.
Instituto Adolfo Lutz, Arquivo, Livro 8.

Resumo/Abstract

Análise comparativa entre a bactéria da penumoenterite dos porcos e o bacilo
icteróide, suposto agente etiológico da febre amarela, descoberto por Giuseppe
Sanarelli. Os autores comparam os dois microrganismos sob o ponto de vista de
suas características morfológicas e de seu comportamento em diferentes meios de
cultura.

Comparative analysis of the bacteria responsible for pneumoenteritis in pigs and the
icteroid bacillus supposed to be the yellow fever etiologic agent discovered by Giuseppe
Sanarelli. The authors compare the two microorganisms according to their
morphologic characteristics and to their behavior in different kinds of culture.

lL

A febre amarela em São Paulo, p.517-9

Observações

Artigo publicado em O Brazil-Medico, Revista Semanal de Medicina e Cirurgia, ano
12, n.47, 15.dez.1898, p.416-8. Versão de parte do “Relatório sobre a administração
e os trabalhos do Instituto Bacteriológico durante o ano de 1897” (p.178-80),
relatório inédito datado de março de 1898. Outra parte deste relatório deu origem
ao artigo “A febre typhoide em S. Paulo”, O Brazil-Medico, Revista Semanal de
Medicina e Cirurgia, n.12, p.407-8, 1898.

Resumo/Abstract

Apresenta dados sobre a incidência de febre amarela no estado e as conclusões de
exames bacteriológicos e anatomopatológicos feitos em cadáveres de vítimas da
doença. Destaca a redução no número de casos ocorridos no período e o insucesso na
identificação do agente causador da enfermidade. Na segunda parte do artigo, Lutz
analisa as tentativas de isolamento do microrganismo por Wolf Havelburg e
Giuseppe Sanarelli. Sustenta que o microrganismo descrito por Havelburg era
apenas uma das variedades do Bacterium coli commune e não um agente específico.
O bacilo de Sanarelli, por sua vez, era, na opinião de Lutz, pouco característico e
difícil de isolar, motivos pelos quais havia passado despercebido a vários
investigadores. Afirma, no entanto, que a descoberta do bacteriologista italiano era
um fato de grande importância, visto que poderia dar origem a um método curativo.
O soro desenvolvido por ele talvez pudesse conferir imunidade passiva contra a
febre amarela, mas se revelava inócuo nas fases adiantadas da enfermidade.

Article excerpted from the “Relatório dos trabalhos do Instituto Bacteriológico
durante o ano de 1897” (Report on work from the Bacteriological Institute during the
year of 1897). Presents data on the state’s incidence of yellow fever, along with the
conclusions of bacteriological and anatomopathological tests carried out on the
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cadavers of victims of the disease. Highlights both the decline in the number of cases
during this period and the failure to identify the causal agent. In the second part of the
article, Lutz analyzes Wolf Havelburg’s and Giuseppe Sanarelli’s efforts to isolate the
microorganism. He holds that the microorganism described by Havelburg was only one
of the varieties of Bacterium coli commune and not a specific agent. It was also Lutz’s
opinion that Sanarelli’s bacillus was not well characterized and was difficult to
isolate, which would explain why it had gone unnoticed by a number of researchers.
Lutz does state, however, that the Italian bacteriologist’s discovery was of great
importance, since it might lead to a method for curing the disease. The serum he had
developed could perhaps provide passive immunity against yellow fever, but it had
proven ineffective in advanced stages of the illness.

1901
Febre amarela, p.523-6

Observações

Artigo do dr. Arthur Mendonça publicado na Revista Medica de São Paulo (ano 4,
n.1, 15.jan.1901, p.2-5), contendo transcrição de carta de Adolpho Lutz. Motivou
resposta indignada deste.

Resumo/Abstract

Transcrição de carta de Adolpho Lutz ao presidente da Accademia Reale di Medicina
di Torino, professor Edoardo B. Perroncito, publicada sem autorização na Revista de
Medicina e Cirurgia de La Habana, n.20, em 21.10.1900. Lutz responde a consulta
de Perroncito sobre o papel do bacilo descoberto pelo bacteriologista italiano
Giuseppe Saranelli na etiologia da febre amarela, bem como sobre a eficácia do soro
desenvolvido por este. Afirma Lutz que o profilático não possuía ação bactericida
nem antitóxica sobre o bacilo, devendo, por isso, ser recusado como método
terapêutico e preventivo. Também coloca em dúvida a natureza etiológica do
microrganismo de Sanarelli, argumentando que muitos fatos epidemiológicos
estavam em desacordo com a teoria bacilar. Sugere que a presença do bacilo nos
tecidos e no sangue de doentes se devia apenas a uma infecção secundária. A carta
de Lutz foi transcrita por Arthur Mendonça, autor do artigo publicado no periódico
paulista, que contestou algumas das opiniões expedidas pelo diretor do Instituto
Bacteriológico daquele estado.

Transcription of a letter from Adolpho Lutz to Professor Perroncito, chairman of the
Accademia Reale di Medicina di Torino, published without permission in Revista de
Medicina e Cirurgia de La Habana, n.20, on 21 October 1900. Lutz replies to
Perroncito’s query about the role of the bacillus discovered by Italian bacteriologist
Giuseppe Saranelli in the etiology of yellow fever and, further, about the efficacy of the
serum the Italian developed. Lutz states that the serum has no bactericide or antitoxic
effect on the bacillus, and for this reason should be rejected as a method of treatment or
prevention. He also questions the etiological nature of Sanarelli’s microorganism,
arguing that many epidemiological facts conflicted with the bacillus theory. He
suggests that the bacillus had only been found in the tissues and blood of the ill because
of a secondary infection. Lutz’s letter was transcribed by Arthur Mendonça, author of
the article published in the São Paulo periodical, in which he disputed some of the
opinions given by the director of that state’s Bacteriological Institute.
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Febre amarela. Resposta do dr. Adolpho Lutz, p.527-30

Observações

Revista Medica de São Paulo, ano 4, n.4, 15.maio.1901, p.65-7. Artigo de Adolpho
Lutz escrito na cidade de São Paulo para o periódico dirigido por Victor Godinho e
Arthur Mendonça, em resposta a artigo deste, publicado aí com o título “Febre
amarela” (ano 4, n.1, 15.jan.1901, p.2-5).

Resumo/Abstract

Contesta artigo de Arthur Mendonça no qual este questionara as objeções feitas
por Adolpho Lutz ao papel do bacilo de Sanarelli na etiologia da febre amarela.
Lutz reafirma conclusões expostas na carta a Perroncito, presidente da Accademia
Reale di Medicina di Torino. Apesar de reconhecer a seriedade da investigação de
Sanarelli, coloca em dúvida o papel etiológico do microrganismo descrito por ele.
Lutz menciona vários aspectos da febre amarela que o professor italiano não teria
explicado satisfatoriamente, argumentando que as doenças então conhecidas que
dependiam de temperaturas elevadas eram causadas por vermes e protozoários e
não por “bacteriose”. Sustenta Lutz que o bacilo de Sanarelli é um germe de
invasão secundária, não podendo ser considerado o causador da febre amarela. Lutz
supõe que a doença seja transmitida pelo Culex taeniatus. Também refuta
argumentos de Arthur Mendonça que colocavam em dúvida a eficácia do soro de
Yersin no tratamento e prevenção da peste.

Disputes Arthur Mendonça’s article in which the latter had questioned Adolpho Lutz’s
objections concerning the role of Sanarelli’s bacillus in the etiology of yellow fever. Lutz
reaffirms the conclusions laid out in his letter to Perroncito, chairman of the
Accademia Reale di Medicina di Torino. While recognizing the seriousness of
Sanarelli’s research, Lutz raises doubts about the etiological role of the described
microorganism. Lutz mentions a number of aspects of yellow fever that the Italian
professor had not explained to his satisfaction. He argues that the diseases then known
to depend upon high temperatures were caused by worms and protozoans and not by
bacteria. Lutz contends that Sanarelli’s bacillus is a germ of secondary invasion, and
cannot be considered the cause of yellow fever. Lutz believes that the disease is
transmitted by Culex taeniatus. He also refutes Arthur Mendonça’s arguments raising
doubts about how efficacious Yersin’s serum would be in treating and preventing the
bubonic plague.

lL

Febre Amarela. Resposta ao Sr. Dr. Adolpho Lutz, p.531-5

Observações

Artigo de Arthur Vieira de Mendonça publicado na Revista Medica de São Paulo
(ano 4, n.4, 15.maio.1901, p.67-70). Resposta à réplica de Adolpho Lutz, na mesma
edição (p.65-7), ao artigo de Mendonça publicado em 15.jan.1901.

Resumo/Abstract

Artigo de Arthur Vieira de Mendonça em resposta a contestações feitas por
Adolpho Lutz a suas posições em favor do bacilo de Giuseppe Sanarelli como agente
etiológico da febre amarela. Refuta argumentos de Lutz que questionavam a
natureza bacteriana da enfermidade e reafirma objeções ao soro de Yersin no
tratamento e prevenção da peste.
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Article by Arthur Vieira de Mendonça replying to Adolpho Lutz’s questioning of
Mendonça’s statement that Giuseppe Sanarelli’s bacillus was the etiologic agent of
yellow fever. The author argues against Lutz’s doubting the bacterial nature of the
disease and restates his objection to the use of Yersin serum in the treatment and
prevention of the plague.

lL

O mosquito como agente da propagação da febre amarela, p.539-51

Observações

Publicação do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo (São Paulo, Typographia do
“Diario Official”, 1901, 24p.), assinada por seu diretor, dr. Emílio Marcondes Ribas.

Resumo/Abstract

Trabalho escrito por Emílio M. Ribas sobre o papel do mosquito na propagação da
febre amarela. Transcreve nota manuscrita por Adolpho Lutz sobre os hábitos dos
culicídeos e fatos epidemiológicos relacionados a esses insetos. Lutz fornece a
sinonímia e breve descrição das espécies domésticas Culex fatigans e Culex
taeniatus, esta última incriminada por ambos os autores como a principal espécie
suspeita de transmitir a doença.

Paper written by Emílio M. Ribas on the role of the mosquito in spreading yellow fever.
He transcribes a handwritten note by Adolpho Lutz on the habits of Culicidae and on
epidemiological facts involving these insects. Lutz provides the synonymy and a brief
description of the domestic species Culex fatigans and Culex taeniatus. The latter
species was identified by both authors as the main suspect in transmission of this
disease.

1902-1903
Yellow fever and the mosquito, p.555-9

A febre amarela e o mosquito, p.561-6

Observações

Artigo de Adolpho Lutz publicado em Gazeta de Noticias, Rio de Janeiro, 299, ano
XXX, 26.out.1903, p.1.

Resumo/Abstract

Transcrição de carta de Adolpho Lutz à redação do jornal. Responde a consulta
sobre a transmissão e a profilaxia da febre amarela no momento em que o
Congresso Nacional preparava-se para deliberar sobre o assunto. Sustenta Lutz
que a transmissão da doença por estegomias já estava consolidada, o que excluía
qualquer outro modo de propagação. Lutz apresenta vários argumentos a favor
dessa idéia e afirma que a hipótese da transmissão culicidiana já lhe ocorrera
durante a primeira grande epidemia de Campinas, em 1889. Defende que as
medidas profiláticas deveriam ser prioritariamente voltadas para a erradicação do
mosquito no interior e ao redor das casas. Como medida adicional, sugere a
utilização de mosquiteiros e outros meios de proteção. Admite a possibilidade de
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que todo o gênero Stegomyia – e não somente a espécie S. fasciata – pudesse
transmitir o mal.

Transcription of a letter to the newspaper by Adolpho Lutz, in which he replies to a
query about the transmission and prevention of yellow fever at a time when Brazil’s
National Congress was preparing to discuss the topic. Lutz argues that it had already
been firmly shown that the disease was transmitted by Stegomyia, thus excluding any
other mode of propagation. Lutz offers a number of arguments backing up this idea
and affirms that the hypothesis of transmission by members of Culicidae had already
occurred to him during the first great epidemic in Campinas, in 1889. He defends
placing priority on prophylactic measures intended to eradicate mosquitoes inside and
around homes. As an additional measure, he suggests the use of mosquito-netting and
other types of protection. He admits that the entire Stegomyia genus – and not just the
species S. fasciata – might transmit the disease.

lL

Dossiê febre amarela: experiências feitas entre dezembro de 1902
e maio de 1903, p.569-638

Observações

Documento manuscrito e datilografado, sem paginação, contido no códice “Febre
amarela – Experiências feitas no Instituto Bacteriológico durante 1896 a 1903”.
Instituto Adolfo Lutz, Arquivo, Livro 18.

Resumo/Abstract

Relata duas séries de experiências feitas no Hospital de Isolamento de São Paulo –
a primeira entre 15 de dezembro de 1902 e 20 de janeiro de 1903, e a segunda entre
20 de abril e 10 de maio de 1903 –, destinadas a provar a transmissão da febre
amarela por mosquitos e verificar o possível contágio da doença por meio de roupas
e fomites de enfermos. Inclui, entre outros documentos, as atas das sessões
realizadas e relatório da comissão médica designada pela Diretoria do Serviço
Sanitário para acompanhar as experiências.

Records of two series of experiments carried out at Hospital de Isolamento de São
Paulo (São Paulo Isolation Hospital) – the first one from December 15, 1902 to
January 20, 1903, and the second one from April 20 to May 10, 1903 –, with the
objective to prove the transmission of yellow fever by mosquitoes and to verify the
possibility of contagion by means of contact with contaminated clothes and the fomites
of the diseased. Among other documents, it includes the minutes of the sessions and the
report written by the medical commission assigned by the Sanitary Department to
attend the experiments.

lL
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1930
Erinnerungen aus der Gelbfieberzeit im Staate San Paulo, p.643-60

Reminiscences of Yellow Fever in the State of São Paulo, p.661-73

Reminiscências sobre a febre amarela no Estado de São Paulo, p.675-87

Observações

Publicada em Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, Typ. do Instituto
Oswaldo Cruz, tomo XXIV, fasc. 3, out. 1930, p.127-42 (português), p.143-60
(alemão). Publicada também como “Reminiscências sobre a febre amarella pelo dr.
Adolpho Lutz (chefe de serviço do Instituto Oswaldo Cruz)”, IV Conferencia Sul-
Americana de Hygiene, Microbiologia e Pathologia. Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo
Cruz, 1931, v.1, 2a parte, p.803-18 (“Annaes publicados pela Academia Nacional de
Medicina. Centenario da Academia Nacional de Medicina”).

Resumo/Abstract

Comunicação apresentada à 4ª Conferência Sul-Americana de Higiene, Patologia e
Microbiologia, realizada no Rio de Janeiro em 5 de julho de 1929. Narra
retrospectivamente as vivências do autor durante os anos em que se ocupou da
febre amarela no estado de São Paulo. Menciona com destaque a epidemia ocorrida
em Campinas em 1889, quando Lutz relacionou hipoteticamente, e pela primeira
vez, a ocorrência da enfermidade à presença de mosquitos. Lutz relata as
experiências que promovera em São Paulo com a finalidade de verificar aquelas
realizadas em Cuba pelos norte-americanos, comprovando a teoria de Carlos Juan
Finlay, da transmissão da febre amarela pelo mosquito Stegomyia fasciata (atual
Aedes aegyti). Lutz discute algumas questões relacionadas ao período de incubação
da doença e aos hábitos de vida das estegomias, e inclui observações sobre o
diagnóstico, as principais manifestações clínicas e a terapêutica da enfermidade.

Communication presented to the Fourth South American Conference on Hygiene,
Pathology, and Microbiology, held in Rio de Janeiro on 5 July 1929. A retrospective
narration of the author’s experiences during the years in which he worked with yellow
fever in the state of São Paulo. He makes special mention of the 1889 epidemic in
Campinas, when Lutz for the first time drew a hypothetical relation between the
occurrence of the disease and the presence of mosquitoes. Lutz recounts the experiments
he promoted in São Paulo in order to verify those conducted in Cuba by the U.S.,
proving Carlos Juan Finlay’s theory that yellow fever is transmitted by mosquitoes.
Lutz discusses some questions involving the disease’s period of incubation and the life
habits of Stegomyia. He includes his observations regarding the diagnosis, main
clinical manifestations, and treatment of the disease.

lL
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Resenhas/Reviews
Trabalhos de Hideyo Noguchi sobre a etiologia da febre amarela, p.690-5

Observações

Publicado em A Folha Medica, 1919, p.174-6.

Resumo/Abstract

Resumos elaborados por Bertha Lutz de onze comunicações publicadas pelo
bacteriologista do Rockefeller Institute for Medical Research (Nova York) no The
Journal of Experimental Medicine. Esta seção do livro contém ainda resumo
manuscrito por Lutz de um trabalho de Noguchi (1918) sobre febre amarela. Os
originais encontram-se em Museu Nacional do Rio de Janeiro, Fundo Adolpho Lutz,
caixa 6, pasta 212G, maço 8.

Abstracts made by Bertha Lutz of eleven articles published by Hideyo Noguchi,
bacteriologist of Rockefeller Institute for Medical Research, in The Journal of
Experimental Medicine (1918). This section of Lutz Complete Works include also an
abstract handwritten by Lutz of one of Noguchi´s papers dealing with yellow fever.
Originals at Museu Nacional do Rio de Janeiro, Fundo Adolpho Lutz, caixa 6, pasta
212G, maço 8.

Anexo/Annex
Einen gelbes Fieber verdächtigen Fall: klinische Anmerkungen, p.699-704

Um caso suspeito de febre amarela: descrição clínica, p.705-6

Observações

Manuscrito sem data redigido em alemão, provavelmente na década de 1880,
quando Lutz iniciava sua carreira médica. Encontra-se no Museu Nacional do Rio
de Janeiro, Fundo Adolpho Lutz, caixa 6, pasta 212A, maço 1.

Manuscript, undated, found amongst yellow fever documents in Lutz´ Archives at the
Museu Nacional, Rio de Janeiro (Fundo Adolpho Lutz, caixa 6, pasta 212A, maço 1).
The fact that it is in German seems to indicate that it was written in the beginning of
Lutz career as a doctor, in the 1880´s.

lL

Autópsias realizadas em 1896, 1897 e 1898. Instituto Bacteriológico de
São Paulo, p.707-13

Observações

Documentos contidos no códice “Febre amarela – Experiências feitas no Instituto
Bacteriológico de São Paulo durante 1896 a 1903”, Instituto Adolfo Lutz, Arquivo,
Livro 18.
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Resumo/Abstract

Documentos manuscritos e datilografados, sem paginação, relativos a autópsias de
casos de febre amarela realizadas no Instituto Bacteriológico nos anos 1896-1898.

Manuscripts and typed documents, not paginated, concerning autopsies of yellow fever
cases made at Instituto Bacteriológico in the years 1896-1898.

lL

Experiências com culturas de febre amarela, p.715-9

Observações

Texto datilografado, datado de março de 1898. Museu Nacional do Rio de Janeiro,
Fundo Adolpho Lutz, caixa 25, pasta 227, maço 1.

Resumo/Abstract

Manuscrito de Lutz que se transformou, com algumas diferenças mais de estilo que
de conteúdo, em um trecho de “Instituto Bacteriológico. Relatório de 1897”. Relata
experiências com o suposto agente da febre amarela (bacilo icteróide) descoberto
por Giuseppe Sanarelli. O bacteriologista italiano, radicado em Montevidéu,
forneceu a Lutz balões com cultura do microrganismo.

Manuscript by Lutz that became part of 1897 report of Instituto Bacteriológico, with
some differences more of style than content. It describes experiments with the supposed
agent of yellow fever, the Bacillus icteroides discovered by Giuseppe Sanarelli. The
Italian bacteriologist, working at Montevideo, sent to Lutz cultures of the
microorganism.

Malária
1899
Instruções sobre a profilaxia do impaludismo, p.725-8

Observações

Documento datilografado, sem data. A autoria é atribuída a Adolpho Lutz por sua
filha Bertha Lutz, que, não obstante, indaga, em anotação manuscrita a lápis: “De
onde? Publicado?”. BR. MN., Fundo Adolpho Lutz, caixa 23, pasta 85, maço 5. Tudo
indica que se trata de trabalho independente que permaneceu inédito.

Resumo/Abstract

Relaciona regras e procedimentos para a prevenção e o tratamento da malária,
contemplando o mosquito transmissor (profilaxia “culicífuga”) e o parasita no corpo
humano (profilaxia terapêutica ou específica). Estabelece uma série de medidas
para a destruição dos mosquitos (método ofensivo) e a proteção contra picadas por
meios mecânicos (método defensivo). Inclui recomendações concernentes ao emprego
do quinino como método preventivo e curativo.

Lists rules and procedures for preventing and treating malaria, addressing both the
transmitting mosquito (Culicidae prevention) and the parasite on the human body
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(therapeutic or specific prophylaxis). Sets out a series of measures for destroying
mosquitoes (offensive method) and for protecting against mosquito bites (defensive
method). Includes recommendations for using quinine as a preventive and curative
method.

1903
Waldmosquitos und Waldmalaria, p.733-43

Forest Mosquitoes and Forest Malaria, p.745-57

Mosquitos da floresta e malária silvestre, p.759-68

Observações

Publicado originalmente em Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und
Infektionskrankheiten, v.33, n.4, 1903, p.282-92, com sete figuras. Este trabalho, que
Lutz escreveu em São Paulo, e no qual apôs a data 16.set.1902, foi republicado em
30.abr.1950 pela Revista Brasileira de Malariologia, v.II, n.2, em português (p.91-
100) e em inglês (p.101-10). Na presente edição, além da atualização ortográfica,
registramos em nota as correções feitas pelos filhos de Adolpho Lutz ou por nós
mesmos, com base no cotejo com “Waldmosquitos und Waldmalaria”.

Resumo/Abstract

Estudo pioneiro de Adolpho Lutz sobre a transmissão da malária por mosquitos
silvestres. Relata investigação realizada pelo autor, motivada por surto da doença
ocorrido durante a construção da estrada de ferro São Paulo–Santos. Lutz narra as
circunstâncias que o levaram a identificar numa espécie de mosquito ainda
desconhecida – mais tarde descrita por Theobald como Anopheles lutzii (atual
Anopheles cruzi) – o agente transmissor desse tipo de malária. Relata, em seguida,
o caminho que percorreu até determinar que as águas armazenadas em
bromeliáceas serviam de criadouros para as larvas de quase todos os mosquitos
típicos da floresta. Inclui dados gerais sobre plantas armazenadoras de água,
incluindo as bromélias, e descreve a técnica que desenvolveu para colher e criar as
larvas nessas plantas. Lutz apresenta, ainda, várias observações sobre o modo de
vida dos mosquitos silvestres.

A pioneer study by Adolpho Lutz on the transmission of malaria by forest mosquitoes.
He reports on a study he conducted when an outbreak of the disease occurred during
construction of the São Paulo–Santos railway. Lutz narrates the circumstances that led
him to identify an unknown species of mosquito – later described by Theobald as
Anopheles lutzii (now Anopheles cruzi) – as the transmitter of this type of malaria.
He then explainers how he determined that the water stored in bromeliads served as
incubators for the larvae of almost all mosquitoes typically found in forests. He
includes general data on succulents, including bromeliads, and describes the technique
he developed for collecting and raising larvae in these plants. Lutz also makes a
number of observations on the lifestyle of forest mosquitoes.

lL
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1913
Unconsidered Factors in Disease Transmission by Blood-Sucking Insects (Frederick
Knab), p.771-4

The Insect Host of Forest Malaria (Adolpho Lutz), p.775-6

Observações

Adolpho Lutz’s communication was published in Proceedings of the Entomological
Society of Washington, v.XV, n.3, 1913, p.108-9. Answer to Frederick Knab’s article,
published in Journal of Economic Entomology (v.5, Apr. 1912, n.2, p.196-200). By
the same author, see also “Dr. Lutz’s contentions regarding ‘Forest Malaria’” (v.XV,
part 2, p.110-8, 1913), which would be answered back by Lutz in “Forest Malaria”,
Proceedings of the Entomological Society of Washington, v.15, n.4, p.169-70.

Resumo/Abstract

Adolpho Lutz refuta artigo de Frederick Knab, que questionara sua tese acerca da
transmissão da malária por mosquitos silvestres. Segundo Knab, a maioria dos
indivíduos observados por Lutz já abrigava a malária em estado latente ao chegar
à região onde ele realizara seu estudo. A maior parte dos habitantes dos trópicos,
sustenta o médico norte-americano, possuía o parasita da malária no sangue,
mesmo quando a doença permanecia em estado não manifesto. Nos casos
observados por Lutz, a irrupção da epidemia teria sido provocada por esforço e
exposição inerentes ao trabalho. Lutz contesta as afirmações de Knab, em especial
a vinculação da malária ao clima, sustentando que, em países tropicais, a doença
era muito localizada, ocorrendo somente em regiões onde havia anofelinos.
Argumenta ainda Lutz que seu trabalho fora amplamente aceito por outros
estudiosos, que também tinham verificado a malária silvestre em lugares
originalmente despovoados e não pantanosos, com abundância de bromeliáceas
epífitas e mosquitos do gênero Anopheles.

Adolpho Lutz refutes Frederick Knab’s article, in which the latter questioned Lutz’s
thesis concerning transmission of malaria by forest mosquitoes. According to Knab,
most of the individuals observed by Lutz were already harboring malaria in a latent
state when they reached the region where he conducted his study. The U.S. physician
contended that most inhabitants of the tropics had the malaria parasite in their blood,
even when the disease did not manifest itself. In the cases observed by Lutz, Knab
believed the epidemic erupted under exposure to environment and the strain  of work.
Lutz disputes Knab’s claims, especially the link between malaria and climate, arguing
that in tropical countries the disease was highly localized and occurred only in regions
where Anopheles were found. Lutz also argues that his work enjoyed broad acceptance
among other scholars, who had also verified the occurrence of forest malaria in
originally unsettled, unswampy places, where there was an abundance of epiphytic
bromeliads and mosquitoes of the genus Anopheles.

lL
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Dr. Lutz’s contentions regarding “forest malaria” (Frederick Knab), p.777-81

Forest malaria (Adolpho Lutz), p.783-4

Observações

Adolpho Lutz’s communication published in Proceedings of the Entomological Society
of Washington, v.15, n.4, p.169-70. Reply to Frederick Knab’s “Dr. Lutz’s contentions
regarding ‘Forest Malaria’”, published in the same journal (v.XV, part 2, p.110-8,
1913). The copy printed by the North American periodical omitted some parts of
Lutz’s original communication, which we have included in the present edition in
italics.

Resumo/Abstract

Adolpho Lutz responde aos médicos norte-americanos Harrison G. Dyar e Frederick
Knab, que haviam criticado seu artigo sobre a malária silvestre com o argumento
de que a doença não poderia ser transmitida a humanos por mosquitos que nunca
houvessem entrado em contato com o homem. Em apoio a sua tese, Lutz invoca
observações independentes feitas por Carlos Chagas, e sustenta que epidemias de
malária e outras doenças haviam sido observadas em regiões originalmente
desabitadas.

Adolpho Lutz responds to U.S. physicians Harrison G. Dyar and Frederick Knab, who
had criticized his article about forest malaria by arguing that the disease could not be
transmitted to humans by mosquitoes that had never been in contact with man. To
support his thesis, Lutz cites independent observations by Carlos Chagas, and holds
that malaria epidemics and other diseases had been observed in originally
uninhabited regions.

Protozoologia
1889
Ueber ein Myxosporidium aus der Gallenblase brasilianischer Batrachier, p.791-5

Sobre um mixosporídio da vesícula biliar de batráquios brasileiros, p.797-800

Observações

Trabalho publicado originalmente em Centralblatt für Bakterologie und
Parasitenkunde, (Jena), 1889, v.5, n.3, p.84-8, il. Realizado à época em que Adolpho
Lutz residia em Limeira, São Paulo. O periódico que veiculou o trabalho – em
português, Folha Central para Bacteriologia e Parasitologia – fora fundado em 1887
por Rudolph Leuckart, Friedrich Löfller e Oscar Uhlworm. Mais tarde, seria
agregado ao nome do periódico, o mais importante em sua área nos países
germânicos, o termo Infektionskrankheiten (Doenças Infecciosas).

Resumo/Abstract

Artigo em que Adolpho Lutz relata a descoberta de mixosporídios na vesícula biliar
de batráquios. O autor apresenta a descrição macroscópica e microscópica dos
parasitas e analisa o desenvolvimento dos esporos; examina, também, a ocorrência
e freqüência das formas parasitárias. Para a espécie observada, propõe o nome
Cystodiscus immersus.
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Adolpho Lutz recounts the discovery of Myxosporidia in the gall bladders of Batrachia.
He provides a macroscopic and microscopic description of the parasites and analyzes
spore development. He also examines the occurrence and frequency of parasitic forms.
He proposes naming the observed species Cystodiscus immersus.

1891
Zur Kenntnis der amoeben-enteritis und hepatitis von Dr. A. Lutz in Honolulu
(Hawaii), p.803-10

Contribuição ao conhecimento da enterite e da hepatite amebianas, p.811-6

Observações

Artigo publicado originalmente em Centralblatt für Bakteriologie und
Parasitenkunde (seção intitulada “Original-Mittheilungen”), Jena, 5.set.1891, v.X.,
n.8, p.241-8. Lutz escreveu o artigo em Honolulu, Havaí, para onde viajara em 1889,
baseando-se em casos clínicos observados anteriormente em São Paulo.

Resumo/Abstract

Adolpho Lutz analisa, neste artigo, o papel das amebas na etiologia de uma
patologia humana. Descreve, inicialmente, os métodos de pesquisa que empregara
para identificar esses parasitas nas fezes de doentes e para demonstrar que sua
presença no intestino e fígado humanos podia conduzir a estados patológicos. Lutz
sustenta que a infecção amebiana, muitas vezes chamada disenteria crônica ou
tropical, devia ser considerada uma enterite crônica, diferenciando-se, assim, da
chamada disenteria verdadeira ou epidêmica.

Adolpho Lutz analyzes the role of amoebae in the etiology of a human pathology. He
begins by describing the research methods that he used to identify these parasites in
patients’ feces and to demonstrate how their presence in the human intestines and liver
could lead to pathological conditions. Lutz argues that amoebic infection – often called
chronic or tropical dysentery – should be considered chronic enteritis, thus
differentiating it from so-called true or epidemic dysentery.

1901
Über die Drepanidien der Schlangen. Ein Beitrag zur Kenntnis
der Hämosporidien, p.821-9

Sobre os drepanídios das serpentes. Uma contribuição para o conhecimento
dos hemosporídios, p.831-9

Observações

Trabalho realizado por Adolpho Lutz como diretor do Instituto Bacteriológico de
São Paulo. Publicado originalmente em Centralblatt für Bakteriologie und
Parasitenkunde (Jena), v.29, n.9, p.390-8; 1 prancha com 27 figuras.

Resumo/Abstract

Estudo sobre a presença de hemosporídios em serpentes. Os parasitas são
classificados como esporozoários aparentados aos drepanídios. Lutz descreve as
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diversas formas em que os drepanídios aparecem e indica a freqüência dessas
formas. Apresenta, também, técnicas utilizadas na pesquisa desses parasitas no
sangue e nos órgãos internos.

Study on the presence of hemosporidia in snakes. The parasites are classified as
sporozoans related to Drepanidae. Lutz describes the various ways in which
Drepanidae appear and indicates the frequency of these forms. He also explains the
techniques used in researching these parasites within the blood and internal organs.

1902
Üeber Pebrine und verwandte Mikrosporiden. Ein Beitrag zur Kenntnis der
brasilianischen Sporozoen. Erste Mitteilung, p.845-52

Sobre a pebrina e microsporídios afins. Uma contribuição ao conhecimento dos
esporozoários brasileiros. Primeira comunicação, p.853-60

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Alfonso Splendore realizado no Instituto Bacteriológico
do Estado de São Paulo e publicado em 1902 em CentralBlatt für Bakteriologie,
Parasitenkunde und Infektionskrankheiten (Jena), v.33, n.2, p.150-7, 1 figura. Dois
anos depois viria a lume, no mesmo periódico, um complemento, e, em 1908, uma
segunda comunicação dos mesmos autores, ambos reeditados neste mesmo volume
da Obra Completa de Adolpho Lutz. O trabalho de 1902 foi traduzido para o
italiano: “Pebrina e microsporidi simiglianti. Contribuizione alla conoscenza degli
Sporozoari brasiliani”, Revista di Patologia vegetale (v.10, 1903), editada em Portici.
Ao texto ora reeditado incorporamos as correções de erros de impressão, revisão e
nomenclatura consignados por Lutz no complemento a esta primeira comunicação
publicado em 1904, no CentralBlatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und
Infektionskrankheiten (ver adiante).

Resumo/Abstract

Primeiro de uma série de estudos sobre a pebrina e o parasitismo por
microsporídios. Os autores descrevem as características do gênero Nosema,
analisando as espécies de acordo com sua forma, tamanho e ocorrência.
Apresentam, a seguir, lista das espécies observadas, seus hospedeiros e algumas
informações sobre seu modo de vida. Examinam, ainda, a localização das espécies
citadas e as conseqüências de seu parasitismo para os hospedeiros.

First of a series of studies on pebrine and parasitism by microsporidia. The authors
describe the characteristics of the genus Nosema and analyze species according to their
shape, size, and occurrence. They next list the species observed, their hosts, and provide
information on lifestyle. They also examine the location of the cited species and the
consequences that their parasitism has for the host.

lL
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1904
Ueber Pebrine und verwandte Mikrosporidien (Nachtrag zur ersten
Mitteilung), p.863-70

Sobre a pebrina e microsporídios afins. Complemento à primeira
comunicação, p.871-8

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Alfonso Splendore publicado em 1904 em CentralBlatt
für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten (Jena), v.36, n.5,
p.645-50, com 2 pranchas e 1 figura no texto. Complemento à primeira comunicação
dos autores, de 1902. Nota da redação do periódico de Jena advertia: “Infelizmente,
por um descuido, a publicação saiu muito atrasada”.

Resumo/Abstract

Lutz e Splendore informam ter observado novas espécies de Nosema, e apresentam
breve descrição das espécies Nosema junois a e Nosema junois ß. O artigo é
acompanhado de tabelas e figuras explicativas. Também inclui desenhos em
tamanho natural dos diversos hospedeiros de pebrinas.

Informing that they have observed new species of Nosema, Lutz and Splendore present
a brief description of the species Nosema junois a and Nosema junois ß. The article is
accompanied by explanatory tables and figures, as well as life-size drawings of
different pebrine hosts.

1907
Hematozoaires endoglobulaires, p.881-8

Hematozoários endoglobulares, p.889-96

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Carlos Meyer realizado no Instituto Bacteriológico de
São Paulo, tendo por subtítulo: “Memória apresentada no sexto Congresso
Brasileiro de Medicina” (o qual teve lugar na capital paulista, de 5 a 15 de
setembro de 1907). Escrito em francês e português, foi publicado em Paris, por E.
Delouche, com 15p. e 8 pranchas coloridas, tendo também como subtítulo Mémoire
présenté au sixième Congrès Brésilien de Médecine et de Chirurgie. A publicação, sem
data, figura como de 1907 em Comissão do Centenário de Adolpho Lutz/Conselho
Nacional de Pesquisas. Adolpho Lutz (1855-1955): vida e obra do grande cientista
brasileiro (Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, Rodrigues & Cia., 1956); e de 1909
em Arthur Neiva, Necrológio do professor Adolpho Lutz (1855-1940) (Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1941); 1909 também é a data de publicação atribuída em
Carlos Chagas, “Adolpho Lutz” e “Bibliografia do dr. Adolpho Lutz”, Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz, t. XVIII, fasc. 1, p.i-vii, viii-xxii. I, 1925.

Resumo/Abstract

Estudo sobre parasitas do sangue de pássaros nativos examinados pelo Instituto
Bacteriológico de São Paulo. Os autores descrevem os métodos de identificação dos
microrganismos e as principais características dos três tipos de hematozoários
observados: Proteosoma, Halteridium e leucocitozoários. Relacionam as formas
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parasitárias às espécies de pássaros infeccionadas. Tecem, por fim, algumas
considerações sobre os hematozoários humanos.

Study of parasites of the blood of native birds examined by the São Paulo
Bacteriological Institute. The authors describe their methods for identifying
microorganisms and the main characteristics of the three types of haematozoons
observed: Proteosoma, Halteridium and Leucocytozoon. They link parasitic forms to
the species of infected birds. Lastly, they offer some comments on human
haematozoons.

1908
Üeber Pebrine und verwandte Mikrosporidien. Zweite Mitteilung, p.901-5

Sobre a pebrina e microsporídios afins. Segunda comunicação, p.907-11

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Alfonso Splendore publicado em CentralBlatt für
Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, 1908, v.46, n.4, p.311-5; 1
prancha com figuras numeradas 29 a 40.

Resumo/Abstract

Terceiro e último artigo da série sobre pebrina e microsporídios. Lutz e Splendore
descrevem 15 novas espécies de Nosema, distinguindo formas monomórficas
regulares e espécies polimorfas regulares.

Third and final article on pebrine and microsporidia. Lutz and Splendore describe
fifteen new species of Nosema, distinguishing regular monomorphic forms and regular
polymorphic species.

Medicina Tropical
1920-1927
Prevention of Tropical Diseases, p.919-35

Observações

Capítulo X de Nelson’s Loose Leaf Living Medicine. New York/London, The Thomas
Nelson & Co, 1921, p.365-78. Parece ter havido nova edição em 1926.

Resumo/Abstract

Capítulo de livro em que Adolpho Lutz trata de diversos aspectos da prevenção de
doenças tropicais. Na primeira parte do trabalho, define o conceito de doença
tropical e analisa os efeitos do calor e dos raios solares sobre o corpo humano.
Apresenta, em seguida, as principais medidas para minorar os efeitos do calor e
prevenir doenças causadas por ingestão de água contaminada, intoxicação
alimentar ou alimentação inadequada. Na segunda parte, Lutz examina doenças
causadas por parasitas e indica uma série de medidas preventivas e profiláticas
contra essas enfermidades e seus transmissores.
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Book chapter in which Adolpho Lutz addresses various aspects of the prevention of
tropical diseases. In the first part, he defines the concept of tropical disease and
analyzes the effects of heat and sunrays on the human body. He then describes the main
ways of alleviating the effects of heat and of preventing diseases caused by drinking
contaminated water, by food poisoning, or by poor nutrition. In the second part, Lutz
examines diseases caused by parasites and indicates a series of preventive and
prophylactic measures to protect against these illnesses and their transmitters.

lL

Problems in the Colonization and Settlement of Tropical South America, p.937-52

Observações

Reprinted from the Bicentenary Number of the American Philosophical Society”
Proceedings, v.LXVI, 1927. Paper read on April 28, 1927. Republished by Kaiserlich
Leopoldinischen Deutschen Akademie der Naturforscher in Leopoldin: Amerika,
Leipzig, Verlag von Quelle & Meyer, 1929, ser. 2, v.4, p.306-19.

Resumo/Abstract

Adolpho Lutz analisa, neste artigo, as condições para o desenvolvimento da
América do Sul tropical, tendo o Brasil como referência. Apresenta, inicialmente,
um esboço histórico e social da região e examina as condições econômicas e naturais
prevalecentes no Norte e no Nordeste brasileiros. Investiga, depois, alguns
obstáculos ao progresso da América tropical, relacionando, entre outros fatores, o
clima e as doenças infecciosas, como a filariose, a malária, a febre amarela e a
lepra.

Taking Brazil as his point of reference, Lutz analyzes the chances for development in
tropical South America. He begins with a historical and social overview of the region
and examines the prevailing economic and natural conditions in Brazil’s North and
Northeast. He then looks at some of the roadblocks to progress in tropical America,
among which he includes climate and infectious diseases like elephantiasis, malaria,
yellow fever, and leprosy.
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Livro 2

Entomologia – Tabanídeos
Entomology – Tabanidae

1900
Beiträge zur Kenntnis der brasilianischen Tabaniden, p.63-76, 89-92

Contribuições para o conhecimento dos tabanídeos brasileiros, p.77-87, 93-5

Observações

Publicado à época em que Lutz era diretor do Instituto Bacteriológico do Estado de
São Paulo, em alemão, na Revista da Sociedade Scientifica de S. Paulo, v.1, n.1, jun.
1905, p.17-32; n.2-4; set. 1905, p.172-5 (este segmento com o subtítulo “Segunda
comunicação”. Somente a introdução foi escrita em português.

Resumo/Abstract

Estudo sobre as subfamílias Pangoninae e Chrysopinae encontradas no Brasil.
Lutz relaciona as espécies descritas e identificadas por outros autores, e acrescenta
indicações sobre a ocorrência, o tempo de vôo, a variabilidade e outros fatores
biológicos observados entre os membros desses grupos. Em anexo, inclui uma
segunda comunicação com retificações e acréscimos ao artigo original, intitulada
“Beiträge zur Kenntniss der brasilianischen Tabaniden. Zweite Littheilung”.

Study of the subfamilies Pangoniinae and Chrysopinae found in Brazil. Lutz lists
species described and identified by other authors, adding information on occurrence,
time of flight, variability, and other biological factors observed among members of
these groups. An attachment includes a second communication containing corrections
and additions to the original article (“Beiträge zur Kenntniss der brasilianischen
Tabaniden. Zweite Littheilung”).

lL

Bemerkungen über die Nomenklatur und Bestimmung der brasilianischen
Tabaniden, p.99-106

Anotações sobre a nomenclatura e identificação dos tabanídeos brasileiros, p.107-15

Observações

Publicado originalmente em Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und
Infektionskrankheiten (Jena), v.44, n.2., p.137-44, 1907.

Resumo/Abstract

Artigo voltado para a classificação dos tabanídeos. Fornece dados sobre a
procedência de espécies descritas em outros estudos e faz várias observações
visando facilitar a comparação de descrições e a identificação de espécies. Inclui
sinonímia de várias espécies.
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Addresses the classification of Tabanidae. Provides data on the derivation of species
described in other studies and makes a number of observations intended to facilitate
the comparison of species descriptions and identification. The article includes a
synonymy of a number of species.

lL

Tabaniden Brasiliens und einiger Nachbarstaaten, p.117-96

Tabanídeos do Brasil e de alguns países vizinhos, p.197-26

Observações

Publicado originalmente em 1909 em Zoologische Jahrbücher (Jena), supl. X, n.4,
p.619-92, mais seis páginas não numeradas com estampas.

Resumo/Abstract

Monografia sobre os tabanídeos do Brasil e de alguns países vizinhos. Na
introdução, Lutz expõe as razões para o estudo do grupo e analisa as dificuldades
encontradas pelos especialistas na identificação e definição das espécies. Também
apresenta breve caracterização dos tabanídeos, abordando, entre outros aspectos,
as variações, a disseminação e a época de vôo das espécies. Descreve, a seguir, os
gêneros e espécies das subfamílias Pangoniinae e Chrysopinae. Fornece chave para
a definição dos gêneros de pangoninas encontrados na região.

Monograph on Tabanidae of Brazil and some neighboring countries. In the
introduction, Lutz lays out his reasons for studying the group and analyzes the
problems encountered by specialists in trying to identify and define the species. He also
offers a brief characterization of Tabanidae, in which he addresses such questions as
species variations, dissemination, and time of flight. He then describes the genera and
species of the subfamilies Pangoniinae and Chrysopinae. He provides a key for
defining the genera of Pangoniinae found in the region.

lL

Erephopsis auricincta. Eine neue Tabanidenart aus der Subfamilie
Pangoninae, p.267-8

Erephopsis auricincta. Uma nova mutuca, da subfamília Pangoninae, p.271

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Arthur Neiva, publicado em abril de 1909 na edição
inaugural das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, t.1, n.1, p.12-3,
estampa 1 de autoria de Castro Silva. Publicado também em alemão, no mesmo
periódico (p.12-3).

Resumo/Abstract

Os autores apresentam descrição de nova espécie de pangonina, pertencente ao
gênero Erephosis, de Rondani. Trabalho ilustrado em cores.

The authors provide a description of a new species of Pangoniinae, belonging to the
genus Erephosis, by Rondani. Color illustrations.
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Beiträge zur Kentniss der eiheimischen Tabanidenfauna, p.273-7

Contribuição para o conhecimento da fauna indígena de tabânidas, p.279-82

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Arthur Neiva publicado na edição inaugural das
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.1, n.1, p.28-32, abr. 1909. Veiculado aí
também em alemão, nas mesmas páginas (duas colunas).

Resumo/Abstract

Neste artigo sobre a coleção de tabanídeos do Instituto Oswaldo Cruz, Lutz e Neiva
apresentam uma relação das espécies coletadas no estado do Espírito Santo e em
Xerém, nos arredores do Rio de Janeiro. Incluem dados sobre a distribuição de
algumas dessas espécies.

In this article about the Oswaldo Cruz Institute’s collection of Tabanidae, Lutz and
Neiva present a list of species gathered in the state of Espírito Santo and in Xerém,
near Rio de Janeiro. They include data on the distribution of some of the collected
species.

lL

Descriptions from the Oswaldo Cruz Institute´s Tabanidae
collection (1909-11), p.285-6
Descrições da coleção de tabanídeos do Instituto Oswaldo Cruz (1909-1911), p.283-4

Resumo/Abstract

Nota dos editores apresentando “Coleção de tabânidas”, parte de Instituto Oswaldo
Cruz. Em Manguinhos (Rio de Janeiro, Officinas de Kósmos, 1909, p.28-30),
opúsculo que apresenta os soros e vacinas fabricados em Manguinhos, suas coleções
biológicas, publicações, laboratórios etc. É reproduzida, também, parte de
publicação similar: Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911. Rio de
Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz, 1911, p.33-5.

Editor´s note presenting “Tabanidae collection” [in Port.], part of Instituto Oswaldo
Cruz. Em Manguinhos (Rio de Janeiro, Officinas de Kósmos, 1909, p.28-30). This
pamphlet presented the sera and vaccines produce at Manguinhos along with
information on the institute´s biological collections, publications, laboratories etc. It is
reproduced also a part of a similar publication: Internationale Hygiene-Ausstellung
Dresden 1911. Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz, 1911, p.33-5.

1910
Neue Beiträge zur Kenntnis der Pangoninen und Chrysopinen Brasiliens, p.301-23

Novas contribuições para o conhecimento das pangoninas e crisopinas
do Brasil, p.325-38

Observações

Trabalho publicado em 1911 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.III, fasc. I,
p.65-85, em português e alemão. Ilustrado com estampas coloridas.
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Resumo/Abstract

Trabalho sobre novas espécies de pangoninas e crisopinas encontradas no Brasil.
Fornece descrição minuciosa de cada espécie coletada e o local onde os exemplares
foram capturados. O estudo dá continuidade a outra monografia, “Tabaniden
Brasiliens und einiger Nabarstaaten”, publicada em alemão dois anos antes em
Zoologische Jahrbücher.

Deals with new species of Pangoniinae and Chrysopinae found in Brazil, providing a
detailed description of each species collected and the place where specimens were
captured. The study is a continuation of another monograph, entitled “Tabaniden
Brasiliens und einiger Nabarstaaten” and published in German two years earlier in
Zoologische Jahrbücher.

lL

Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas:
tabanídeos, p.341-8

Observações

Commissão de Linhas Telegraphicas Estratégicas de Matto Grosso ao Amazonas,
Anexo 5, publicação n.14, intitulada História natural. Zoologia. Tabanídeos pelo Dr.
Adolpho Lutz. Rio de Janeiro, Papelaria Macedo, 1912, com 9 páginas
acompanhadas de prancha com gravuras coloridas executadas por Rudolph Fischer
e Castro Silva.

Resumo/Abstract

Artigo sobre coleção com cerca de setenta exemplares de tabanídeos reunida por
Alípio de Miranda Ribeiro. Adolpho Lutz fornece uma lista das espécies
encontradas e a descrição de sete espécies novas: Erephopsis matto-grossensis,
Dicladocera unicolor, Tabanus glandicolor, Tabanus procallosus, Tabanus prunicolor,
Tabanus lineifrons e Tabanus hesperus.

Article about a collection of some seventy specimens of Tabanidae gathered by Alípio de
Miranda Ribeiro. Adolpho Lutz provides a list of the species found and a description of
seven new species: Erephopsis matto-grossensis, Dicladocera unicolor, Tabanus
glandicolor, Tabanus procallosus, Tabanus prunicolor, Tabanus lineifrons, and
Tabanus hesperus.

lL

Ueber die Systematik der Tabaninae, Subfamilie der Tabaninae, p.351-8

Sobre a sistemática dos tabanídeos, subfamília Tabaninae. Comunicação
preliminar, p.359-62

Observações

Publicado originalmente em 1.dez.1913, em O Brazil-Medico, Revista Semanal de
Medicina e Cirurgia, Rio de Janeiro, ano XXVII, n.45, p.486-7. Junto ao título,
constava a observação de que se tratava de “Trabalho do Instituto Oswaldo Cruz”.
O mesmo artigo, com alterações desprezíveis, foi publicado em 1914 nas Memórias
do Instituto Oswaldo Cruz (t.6, n.3, p.163-8), agora em português e alemão.
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Resumo/Abstract

Estudo sobre a taxonomia dos tabanídeos. Inclui chave para a determinação dos
gêneros antigos e novos da subfamília Tabaninae, e estabelece gêneros novos para
as tabaninas sul-americanas.

Study of the taxonomy of Tabanidae. The article includes a key for distinguishing old
and new genera of the subfamily Tabaninae and establishes new genera for South
American Tabanidae.

lL

Tabaniden Brasiliens und einiger Nachbarstaaten, p.365-418

Tabanídeos do Brasil e de alguns Estados vizinhos, p.419-51

Observações

Publicado em 1913, em português e alemão, nas Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, t.5, fasc. 2, p.142-91; duas estampas não paginadas (n.12 e 13) com gravuras
coloridas executadas por Rudolph Fischer e Zucchi.

Resumo/Abstract

Artigo que dá continuidade à monografia sobre os tabanídeos brasileiros publicada
em 1909 nos Zoologische Jahrbücher. Adolpho Lutz descreve, agora, as subfamílias
Diachlorinae e Lepidoselaginae, assim como os gêneros e espécies pertencentes a
cada uma delas.

The article is a continuation of the monograph on Brazilian Tabanidae published in
1909 in Zoologische Jahrbücher. Adolpho Lutz now describes the subfamilies
Diachlorinae and Lepidoselaginae as well as the genera and species belonging to each
of them.

lL

Dipterologische Notizen. Zur Kenntnis der ersten Zustaende brasilianischer
Tabaniden, p.455-61

Notas dipterológicas. Contribuição para o conhecimento dos primeiros estados de
tabanídeos brasileiros, p.463-6

Observações

Trabalho publicado em 1914, em português e alemão, nas Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz, t.6, fasc. 1, p.43-9.

Resumo/Abstract

Trabalho sobre os primeiros estágios de formação dos tabanídeos. Na primeira
parte do artigo, Lutz narra as tentativas de obter ovos e larvas desses insetos,
apresentando breve descrição de larvas recém-nascidas que supunha pertencer ao
grupo. A segunda parte contém vários apontamentos sobre larvas adultas e ninfas
de duas espécies de Tabanidae às quais Lutz deu os nomes de Neotabanus
ochrophilus mihi e Neotabanus triangulum Wied.
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Addresses the first stages in the formation of Tabanidae. In the first part, Lutz recounts
efforts to obtain eggs and larvae from these insects and provides a brief description of
newborn larvae that he surmises to belong to the group. The second part offers a
number of observations concerning adult larvae and nymphs of two species of
Tabanidae, which Lutz named Neotabanus ochrophilus mihi and Neotabanus
triangulum Wied.

lL

Ueber die Tabaniden des Staates Rio de Janeiro, p.469-82

As Tabanidae do Estado do Rio de Janeiro, p.483-90

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz realizado em colaboração com Arthur Neiva. Foi
publicado em 1914, em português e alemão, nas Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, t.6, n.2, p.69-80.

Resumo/Abstract

Os autores apresentam relação de cerca de oitenta espécies de tabanídeos
encontradas em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. Lutz e Neiva
descrevem dois gêneros novos (Orthostylus e Melanotabanus) e duas espécies novas
(Orthostylus ambiguus e Melanotabanus fuliginosus). Analisam, em seguida, a
espécie descrita por MacQuart sob o nome de Silvius sylveirii. Criticando a inclusão
desta no gênero Silvius, propõem os autores sua classificação em novo gênero, que
denominam Pseudacanthocera. Sugerem, por fim, a fusão de vários gêneros no
gênero Dicladocera, e nele incluem nova espécie que descrevem com o nome de
Diacladocera conspicua.

The authors present a list of some eighty species of Tabanidae found in various regions
of the state of Rio de Janeiro. Lutz and Neiva describe two new genera (Orthostylus
and Melanotabanus) and two new species (Orthostylus ambiguus and
Melanotabanus fuliginosus). They then analyze the species described by MacQuart
under the name Silvius sylveirii. The authors criticize the inclusion of this species
within the genus Silvius and propose its classification in a new genus, which they call
Pseudacanthocera. Lastly, they suggest that a number of genera be merged into the
genus Dicladocera, wherein they include a new species that they describe with the name
Diacladocera conspicua.

lL

Tabaniden Brasiliens und einiger Nachbarstaaten. Fortsetzung, p.491-562

Tabânidas do Brasil e de alguns Estados vizinhos. Segunda memória, p.563-608

Observações

Trabalho publicado em 1915, em português e alemão, nas Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz, t.7, fasc. 1, p.51-119, com três pranchas coloridas executadas por
Rudolph Fischer e Zucchi (numeradas de 19 a 21).
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Resumo/Abstract

O trabalho dá continuidade ao artigo sobre as Diachlorinae e Lepidoselaginae
publicado nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz em 1913 (t.5, fasc. 2, 1913,
p.142-91). Inclui nota adicional sobre o gênero Diachlorus, e descreve os gêneros e
espécies da série Tabaninae schistocerae, incluindo várias espécies novas. O artigo
contém bibliografia e chaves para identificação de espécies.

This study is a continuation of the article on Diachlorinae and Lepidoselaginae
published in Memórias do Instituto Oswaldo Cruz in 1913 (t.5, fasc. 2, 1913, p.142-
91). It includes an additional note on the genus Diachlorus, and describes the genera
and species of the series Tabaninae schistocerae, including a number of new species.
The article includes bibliography and keys for species identification.

1920
Mutucas da Guaratuba, p.613

Observações

Publicado originalmente em 1921, no Boletim do Instituto Oswaldo Cruz.
Supplemento das Memórias, ano I, t.I, fasc. 1, p.15.

Resumo/Abstract

Lutz apresenta lista com 26 espécies de tabanídeos por ele identificados em coleção
reunida em Guaratuba, no Paraná, pelo Dr. Ruy Tibiriçá.

Lutz lists twenty-six Tabanidae species that he identified from a collection gathered by
Dr. Ruy Tibiriçá in Guaratuba, Paraná state.

lL

Tabanidae ou Mutucas, p.617-24

Observações

Trabalho publicado em 1921, com o título “Zoologia Médica pelo dr. Adolpho Lutz
do Instituto Oswaldo Cruz. Tabanidae ou Motucas”, em A Folha Medica, ano 3, n.19,
p.146-8. Saiu com o mesmo título como Publicação Separada da Folha Médica, Rio
de Janeiro, Canton & Beyer, 1922, 17p.

Resumo/Abstract

Lutz apresenta sucinta visão geral dos tabanídeos ou mutucas. Analisa seu papel
na transmissão de doenças infecciosas, descreve a sistemática do grupo e examina
sua evolução e biologia. Inclui chave para identificação dos gêneros da subfamília
Tabaninae, que abrangia a maior parte das espécies brasileiras.

Lutz presents a succinct overview of Tabanidae or motuca flies. He analyzes their role
in the transmission of infectious disease, describes the group’s systematics, and
examines its evolution and biology. He includes a key for identifying genera of the
subfamily Tabaninae, which encompassed most Brazilian species.
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Estudios de Zoologia y Parasitologia Venezolanas: Tabanidae, p.629-50

Observações

Um dos trabalhos contidos em Estudios de Zoologia y Parasitologia Venezolanas por
el Dr. Adolpho Lutz (Caracas, Editora Sucre, 14.12.1955, p.55-68). As estampas de
n.8 e 9, de autoria de Raymundo Honorio, encontram-se no final do livro, em duas
páginas não numeradas. Trata-se de reimpressão feita pela Universidad Central
de Venezuela de livro publicado originalmente no Rio de Janeiro, em dezembro de
1928, com o mesmo título mas sem indicação de editora.

Resumo/Abstract

Livro dividido em duas partes contendo o resultado de estudos realizados por
Adolpho Lutz na Venezuela durante o segundo semestre de 1925. Na primeira
parte, escrita em colaboração com o entomólogo Manuel Núñez Tovar, o autor
apresenta descrição sistemática das espécies e gêneros de dípteros hematófagos
encontrados no país, assinalando seus caracteres anatômicos mais importantes,
habitat, biologia e modos de vida. Traz indicação das espécies novas e daquelas que
ainda não tinham sido observadas na região. Fornece chaves para identificação e
classificação de famílias, gêneros e espécies do grupo, e descreve método para
conservação de exemplares. Na segunda parte do livro, Lutz apresenta estudo
taxonômico e sistemático de escorpiões, moluscos, batráquios e trematódeos
encontrados na Venezuela. Registra, ainda, observações sobre a fauna do Lago de
Valência, situado entre Puerto Cabello e Caracas. O livro inclui estampas,
bibliografia e nota biográfica sobre Adolpho Lutz, assinada por Enrique Guillermo
Vogelsang.

A two-part book with the results of the studies carried out by Adolpho Lutz in
Venezuela in the second half of 1925. In the first part, written in collaboration with
entomologist Manuel Núñez Tovar, the author presents a systematic description of
genera and species of  hematophagus Diptera found in the country, as well as their
most important anatomic characteristics, habitat, biology and ways of life. He also
indicates new species and others that had not been observed in the region before then.
This part also contains the necessary keys for the identification and classification of
families, genera and species of this group of Diptera, besides a method for the
conservation of specimens. In the second part, Lutz studies the taxonomy and
systematization of scorpions, mollusks, batrachians and trematodes found in
Venezuela. He also records some data on the fauna of Lago de Valencia, situated
between Puerto Cabello and Caracas. The book presents plates, bibliography and a
biographic note on Lutz signed by Enrique Guillermo Vogelsang.

1930
Sur Tabanus importunus, p.653-5

Observações

Publicado em Comptes Rendus des Séances de la Société de Biologie et de ses filiales.
Société de Biologie de Rio de Janeiro, séance du 25.11.1931. Paris, Masson, 1932,
t.109, n.9, p.751.
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Resumo/Abstract

Relata a captura, nos laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz, de cinco exemplares
de Tabanus importunus, espécie comum no norte do Brasil e praticamente
desconhecida no Rio de Janeiro.

Recounts the capture at the Oswaldo Cruz Institute laboratories of five specimens of
Tabanus importunus, a species common to Northern Brazil but practically unknown
in Rio de Janeiro.

lL

Sobre algumas novas espécies de mutucas do gênero Esenbeckia Rondani, p.659-77

Observações

Trabalho realizado em colaboração com Gustavo Mendes de Oliveira Castro e
publicado em dezembro de 1935 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de
Janeiro, Typ. do Instituto Oswaldo Cruz, t.30, fasc. 3, p.543-62.

Resumo/Abstract

Adolpho Lutz e Oliveira Castro examinam as espécies do gênero Esenbeckia
Rondani contidas no catálogo de O. Kroeber, e descrevem espécies novas
encontradas no Brasil e em países vizinhos. O artigo inclui bibliografia e discussão
taxonômica das espécies descritas.

Adolpho Lutz and Oliveira Castro examine species from the genus Esenbeckia
Rondani found in O. Kroeber’s catalog. They describe new species found in Brazil and
neighboring countries. The article includes a bibliography and a taxonomic discussion
of the described species.

lL

Considerações sobre espécies afins do gênero Melpia Walker (1850) e descrição
de um gênero novo e duas espécies novas, p.681-7

Observações

Trabalho realizado em colaboração com Gustavo Mendes de Oliveira Castro e
publicado em março de 1936 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.31, n.1,
p.179-83.

Resumo/Abstract

Controvérsia taxonômica sobre gêneros de tabanídeos apresentados num catálogo
dessa família de dípteros, especialmente no tocante às espécies semelhantes ao
Melpia Walker. Apresentação de novo gênero Chrysochiton, e das novas espécies
Chrysochiton bocainensis e Bombylopsis juxtaleonina.

Taxonomic controversy over the presentation of Tabanidae genus in a catalog of
Diptera, concerning mainly species similar to Melpia Walker. Presentation of the new
genus Chrysochiton and of the new species Chrysochiton bocainensis and
Bombylopsis juxtaleonina.
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Sobre duas espécies novas do gênero Fidena Walker, p.689-93

Observações

Trabalho realizado em colaboração com Gustavo Mendes de Oliveira Castro e
publicado em março de 1936 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.31, fasc. 1,
p.179-83.

Resumo/Abstract

Controvérsia taxonômica sobre gêneros de tabanídeos apresentados no catálogo de
Kroeber para a América do Sul e América Central, especialmente no tocante a duas
novas espécies do Fidena Walker: Fidena atra e Fidena chrysopyga.

Taxonomic controversy about the Tabanidae genus in South and Central Americas as
presented in Kroeber’s catalog, mainly regarding two new species of Fidena Walker:
Fidena atra and Fidena chrysopyga.

lL

Sobre uma espécie nova do gênero Laphriomyia Lutz, e descrição do macho
de L. mirabilis Lutz (Diptera: Tabanidae), p.697-9

Observações

Trabalho realizado em colaboração com Gustavo Mendes de Oliveira Castro e
publicado em maio de 1937 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.32, fasc. 2,
p.231-3.

Resumo/Abstract

Os autores descrevem a nova espécie Laphriomyia longipalpis e o macho da espécie
Laphriomyia mirabilis Lutz 1911.

The authors describe the new species Laphriomyia longipalpis and the male of the
species Laphriomyia mirabilis Lutz 1911.
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Livro 4

Entomologia
Entomology

1903-1907
Nota preliminar sobre os insetos sugadores de sangue observados nos estados de
São Paulo e Rio de Janeiro, p.45-8

Observações

Trabalho publicado em O Brazil-Medico, Revista Semanal de Medicina e Cirurgia,
ano 17, n.29, p.281 -2, 1.8.1903. Circulou também, como folheto das Publicações do
Brazil-Medico (Rio de Janeiro, Typographia Besnard Frères, 1903, 9p.).

Resumo/Abstract

Expõe de forma sintética resultados de estudo sobre insetos hematófagos,
especialmente dípteros, encontrados no Brasil. Para algumas espécies observadas,
assinala o habitat, a forma de reprodução, as doenças transmitidas, o hospedeiro
etc. Menciona, entre os dípteros nematóceros, os grupos dos Culicidae e Simulidae
(borrachudos), assim como os mosquitos designados pelos nomes de pólvora ou
maruim (Ceratopogonidae) e ainda a espécie conhecida como birigui. Entre os
braquíceros, destaca os tabanídeos ou motucas, as espécies Stomoxys calcitrans e
Stomoxys melanogaster e algumas espécies de pupíparos. Faz também referência a
sete espécies de pulgas. Salienta que a maior parte das espécies de insetos
sugadores de sangue não tinha sido ainda estudada em relação à sua capacidade de
propagar doenças infecciosas, constituindo, assim, extenso campo de investigações.

Summarized presentation of the results of a study on the hematophagous insects
(especially Diptera) found in Brazil. In the case of some observed species, Lutz
indicates habitat, forms of reproduction, diseases transmitted, hosts, etc. Among
nematoceran Diptera, he mentions the groups Culicidae and borrachudos (Simuliidae)
and mosquitoes known as pólvora or maruim (Ceratopogonidae), and also the species
known as birigui. Among Brachycera, he highlights horseflies (Tabanidae), the species
Stomoxys calcitrans and Stomoxys melanogaster, and some species of Pupipara.
Reference is also made to seven species of fleas. Lutz stresses that the ability of most
species of bloodsucking insects to spread infectious disease had not yet been studied,
thereby constituting a broad field for research.

lL
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Sinopse e sistematização dos mosquitos do Brasil. Em “Mosquitos do Brasil”, tese
de C. Bourroul, p.49-99

Observações

Complemento da tese de doutoramento de Celestino Bourroul, Mosquitos do Brasil,
defendida na Faculdade de Medicina de Salvador e publicada na Bahia, em 1904,
pela Oficina Tipográfica de João Batista de Oliveira Costa (79p.). As oito partes de
que se compõe a “Sinopse e sistematização dos mosquitos do Brasil” elaborada por
Lutz formam segmentos com numeração não seqüencial a partir da p.33 da tese de
Bourroul (reproduzida como anexo, no final do presente livro da Obra Completa de
Adolpho Lutz).

Resumo/Abstract

Primeiro trabalho de Adolpho Lutz sobre a taxonomia dos culicídeos, no qual
propõe vários gêneros e espécies novas. Inclui catálogo das espécies brasileiras e
sul-americanas e chaves para a determinação dos gêneros e espécies da família
Euculicidae e da subfamília Culicinae encontrados no Brasil. Também apresenta
um quadro dos gêneros da família Culicidae e a relação das espécies encontradas
na Bahia, em Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e em Manaus.

Adolpho Lutz’s first paper on the taxonomy of Culicidae, in which he proposes a
number of new genera and species. He includes a catalog of Brazilian and South
American species and identification keys for determining the genus and species of the
family Euculicidae and the subfamily Culicinae in Brazil. He also presents a table of
genera of the family Culicidae and a list of the species found in Bahia, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Ceará, and Manaus.

lL

Entomology. New species of mosquitoes of Brazil, p.101-37

Entomologia. Novas especies de mosquitos do Brasil, p.139-76

Observações

Título dado a uma série de artigos publicados em 1905, Imprensa Médica de São
Paulo, v.13, n.2, p.26-9; n.3, p.48-52; n.4, p.65-70; n.5, p.81-4; n.6, p.101-4; n.7,
p.125-8; n.9, p.169-72; n.11, p.202-4; n.14, p.269-71; n.15, p.287-90; n.16, p.311-4;
n.18, p.347-50.

Resumo/Abstract

Descreve 28 novas espécies de mosquitos encontradas no Brasil. Propõe a criação
dos gêneros Gualteria, Carrolia, Stegoconops e Hyloconops. Além disso, inclui
espécies que classifica nos gêneros Culex, Melanoconion, Dendromyia, Prosopolepis,
Sabethinus, Bancroftia, Aedinus, Trichoprosopon, Rhynchomyia, Sabethes e
Menolepis.

Describes 28 new species of mosquitoes found in Brazil. Proposes establishment of the
genera Gualteria, Carrolia, Stegoconops, and Hyloconops. In addition, Lutz includes
species that he classifies in the genera Culex, Melanoconion, Dendromyia,
Prosopolepis, Sabethinus, Bancroftia, Aedinus, Trichoprosopon, Rhynchomyia,
Sabethes, and Menolepis.
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A transmissão de moléstias por sugadores de sangue e as espécies
observadas entre nós, p.177-86

Observações

Trabalho apresentado por Adolpho Lutz, então diretor do Instituto Bacteriológico
do Estado de São Paulo, à 4a seção (Higiene e Demografia) do III Congreso Médico
Latinoamericano, realizado na capital do Uruguai em 1907. Foi publicado em obra
organizada pelo dr. J. Pou Orfila (pro-secretário do comitê executivo do evento):
Tercer Congreso Médico Latino-Americano. Actas y Trabajos. Montevideo, Imp.
“El Siglo Ilustrado”, 1908, 5 tomos, t.5, p.61-71.

Resumo/Abstract

Descreve processos parasitários que estão na origem de várias doenças infecciosas.
Relaciona microrganismos a transmissores hematófagos e a doenças que ocasionam
no homem e em outros vertebrados. Analisa processos patológicos causados por
filárias, tripanossomos, esporozoários, piroplasmas, espirilos e bactérias.
Menciona, também, doenças cujos agentes eram ainda desconhecidos, entre elas, a
febre amarela, o tifo exantemático e a dengue. Examina, por fim, as características
parasitárias das espécies de artrópodes hematófagos encontradas no Brasil e em
países vizinhos.

Describes parasitic processes that lie at the origin of various infectious diseases.
Associates microorganisms with hematophagous transmitters and the diseases they
cause in man and other vertebrates. Analyzes pathological processes caused by Filaria,
Trypanosoma, Sporozoa, Piroplasma, Spirillum, and bacteria. Also mentions
diseases whose agents were as yet unknown, including yellow fever, exanthematous
typhus, and dengue fever. Lastly, Lutz examines the parasitic characteristics of species
of hematophagous arthropods found in Brazil and neighboring countries.

1909-1911
Beitrag zur Kenntniss der Brasilianischen Simuliumarten, p.191-213

Contribuição para o conhecimento das espécies brasileiras do gênero
Simulium, p.215-29

Observações

Trabalho publicado em 1909 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.1, n.2,
p.124-46, em português e alemão (duas colunas). Lutz publicaria duas outras
comunicações sobre os simuliídeos no periódico do Instituto Oswaldo Cruz, em 1909
(t.1, n.2, p.124-46), ainda em português e alemão, e 1910 (t.2, n.2, p.213-67),
somente em português.

Resumo/Abstract

Descrição sistemática de espécies de dípteros hematófagos pertencentes ao gênero
Simulium encontradas no Brasil. Aborda inicialmente as características
morfológicas gerais e o modo de vida comuns ao gênero, assinalando as diferenças
de hábito observadas em algumas espécies. Sustenta que as espécies de Simulium,
vulgarmente conhecidas como borrachudos, deveriam ser classificadas em família à
parte na ordem dos dípteros. Como contribuição para a sistemática, descreve
caracteres que poderiam ser acrescentados àqueles estabelecidos por Shiner na
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definição do gênero. Apresenta, em seguida, uma chave para a identificação das
espécies brasileiras e a descrição de cada uma delas.

Systematic description of species of hematophagous Diptera belonging to the genus
Simulium and found in Brazil. Begins by addressing the general morphological
characteristics and lifestyle common to this genus, pointing out differences in habits
observed in some species. Holds that the species Simulium, commonly known as
borrachudo, should be classified in a separate family within the order Diptera. As a
contribution to systematization, describes some characteristics that could be added to
those established by Shiner in defining the genus. Lastly, presents an identification key
for Brazilian species and a description of each.

lL

Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Brasilianischen Simuliumarten, p.231-89

Segunda contribuição para o conhecimento das espécies brasileiras do
genero Simulium, p.291-321

Observações

Trabalho publicado em 1910 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.2, n.2,
p.213-67, com microfotografias em cinco folhas não numeradas (estampas n.18 a
21). Tal como a primeira comunicação, publicada no mesmo periódico em 1909 (t.1,
n.2, p.124-46), saiu em português e alemão (duas colunas).

Resumo/Abstract

Trabalho que dá continuidade ao estudo publicado em 1909 sobre a taxonomia dos
simuliídeos. Analisa, inicialmente, os aspectos taxonômicos, morfológicos e
biológicos a serem observados na classificação dos mosquitos. Apresenta, em
seguida, a descrição de novas espécies e acrescenta dados suplementares àquelas
descritas no trabalho anterior. Oferece chaves para a determinação das espécies
observadas em estado de pupa e em estado de imago fêmea.

Continuation of the study published in 1909 on the taxonomy of Simuliidae. Lutz
begins by analyzing the taxonomic, morphological, and biological aspects that should
be observed when classifying mosquitoes. He then describes new species and adds data
that supplement what was presented in the earlier paper. He provides identification
keys for species observed in the pupa and female imago stages.

lL

Dipterologische Notizen, p.323-30

Notas dipterológicas, p.331-3

Observações

Trabalho publicado em 1910 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.2, n.1,
p.58-63.

Resumo/Abstract

Artigo dividido em três seções. Na primeira, Lutz analisa particularidades de nova
espécie de pangonina – Diatomineura longipennis Ricardo. Chama atenção para o
fato de que a mutuca, tal como a espécie Erephopsis sorbens, era também
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freqüentemente encontrada nos períodos mais rigorosos de nosso inverno. Na
segunda seção, observa que a existência de exemplares de cor preta ou muito escura
entre as moscas dos gêneros Sarcophaga e Stomoxys não indicava uma
característica de gênero ou espécie, tratando-se, ao contrário, de variedades
melanóticas. Na última parte, o autor destaca as dificuldades para a determinação
das espécies de Sarcophaga que colecionara. Aponta as variedades descritas
anteriormente e informa que ao menos quatro espécies pareciam ser novas.

Divided into three sections. In section I, Lutz analyzes certain peculiarities of a new
species of Pangoniinae: Diatomineura longipennis Ricardo. He points out that, like the
species Erephopsis sorbens, the motuca fly also was often found during the harshest
periods of Brazil’s winter. In section II, Lutz states that the existence of black or very
dark specimens of flies of the genera Sarcophaga and Stomoxys was not a genus or
species characteristics but was instead indicative of melanotic varieties. In the final
section, the author highlights the problems encountered in determining the species of the
Sarcophaga that he had collected. He refers to the varieties described earlier and states
that at least four species were apparently new.

lL

Dipterologische Mitteilungen. Beitrage zur Kenntnis der blutsaugenden
Dipteren des Staates Matto-Grosso und des Nordwestens von São Paulo, p.335-42

Notas dipterológicas. Contribuições para o conhecimento dos dípteros
sanguessugas do Noroeste de São Paulo e do Estado de Mato Grosso
(com a descrição de duas novas espécies), p.343-6

Observações

Trabalho realizado por Adolpho Lutz em colaboração com Arthur Neiva, publicado
nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (t.III, fasc. II, p.295-300, 1911), em
português e alemão (duas colunas).

Resumo/Abstract

Breve comunicação elaborada em parceria com Arthur Neiva. Lista espécies de
culicídeos coletadas no Noroeste de São Paulo e no estado de Mato Grosso.
Apresenta descrição de duas novas espécies: Culex scutipunctatus e Anophelis
mattogrossensis.

This short communication written in collaboration with Arthur Neiva lists species of
Culicidae collected in the northwestern region of São Paulo and in the state of Mato
Grosso. They describe two new species: Culex scutipunctatus and Anophelis
mattogrossensis.

1912-1914
Beiträege zur Kenntnis der Biologie der blutsaugenden Dipteren, p.349-59

Contribuição para o estudo da biologia dos dípteros hematófagos, p.361-5

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz publicado em 1912 nas Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz (t.4, fasc. 1, p.75-83), em português e alemão (duas colunas).



46 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 2 — Suplemento

Resumo/Abstract

Artigo dividido em quatro partes. Na primeira, Adolpho Lutz examina a anatomia
bucal dos nematóceros sanguessugas, refutando a idéia bastante difundida de que,
entre estes, somente os culicídeos e tabanídeos possuíam todas as partes bucais.
Na segunda parte, analisa a postura de ovos de algumas espécies brasileiras de
Simulium. Aborda, em seguida, a coloração do sangue de espécies de tabanídeos e
de outros dípteros. Na quarta e última parte, relata sua descoberta de um novo
habitat da Paltostoma torrentium, espécie de díptero da família dos
Blepharoceridae descrita por Fritz Mueller em 1879.

Divided into four parts. In the first, Adolpho Lutz examines the buccal anatomy of
bloodsucking Nematocera and refutes the widespread idea that, of these, only Culicidae
and Tabanidae have all buccal parts. In the second and third sections, he analyzes the
laying of eggs by some Brazilian species of Simulium and addresses the question of the
coloring of blood in species of Tabanidae and other Diptera. In the fourth and final
part, he reports on his discovery of a new habitat for Paltostoma torrentium, a
Diptera species from the family Blepharoceridae, described by Fritz Mueller in 1879.

lL

Dipterologische Mitteilungen. Bemerkungen ueber Mydaea pici MacQuart, p.367-74

Notas dipterológicas. A propósito da Mydaea pici MacQuart, p.375-7

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Arthur Neiva publicado em 1912 nas Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz (t.4, fasc. 1, p.130-5), em português e alemão (duas colunas).

Resumo/Abstract

Breve comunicado sobre a nomenclatura e classificação do díptero Mydaea pici
MacQ. Os autores transcrevem carta do prof. Joseph Mik a Miranda Ribeiro
contendo resumo da literatura sobre o tema. Com base nesse trabalho e em suas
próprias investigações, Lutz e Neiva estabelecem a sinonímia da espécie em
questão. Também incluem observações sobre a biologia das larvas e sua relação
com os hospedeiros.

Brief communication about the nomenclature and classification of the Diptera Mydaea
pici MacQ. The authors transcribe a letter from Prof. Joseph Mik to Miranda Ribeiro,
which contains a summary of literature on the topic. Based on this work and on their
own investigations, Lutz and Neiva establish a species synonymy. The paper also
includes observations regarding the biology of larvae and their relation to hosts.

lL
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Zur Kenntnis der brasilianischen Phlebotomusarten, p.379-90

Contribuição para o conhecimento das espécies do gênero Phlebotomus
existentes no Brasil, p.391-7

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Arthur Neiva publicado em 1912 nas Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz (t.4, fasc. 1, p.84-95), em português e alemão (duas colunas).

Resumo/Abstract

Neste artigo, redigido em dezembro de 1911, são pela primeira vez descritas três
espécies de Phlebotomus – Ph. intermedius, Ph. squamiventris e Ph. longipalpis –, até
então as únicas encontradas no Brasil. Os autores enfatizam as singularidades das
espécies nativas em relação àquelas observadas no Velho Mundo e na América do
Norte. Fornecem observações gerais sobre o modo de vida e os caracteres que devem
ser considerados na distinção das várias espécies do gênero, e apresentam chave
para a separação das três espécies citadas. Em aditamento ao texto principal,
incluem nota, datada de 9 de outubro de 1912, com dados sobre material
colecionado após a redação do artigo original; referem-se aí à descrição, por Sophia
Summers, de nova espécie sul-americana: Ph. Longipalpis.

Written in December 1911, this article describes for the first time three species of
Phlebotomus (Ph. intermedius, Ph. Squamiventris, and Ph. Longipalpis), which
until then were the only ones found in Brazil. The authors underscore the unique
features of these native species as compared with those observed in the Old World and
in North America. They offer general observations on the lifestyle and characteristics
that should be taken into account when distinguishing between the different species
within this genus, and provide an identification key for the three cited species. In an
attachment to the main text, they include a note (dated 9 October 1912) containing
data on material collected after the original article was written; therein they mention
Sophia Summers’ description of a new South American species: Ph. longipalpis.

lL

Beitraege zur Kentniss der blutsaugenden Ceratopogoninen Brasiliens,
Erste Mitteilung, p.399-431

Contribuição para o estudo das “ceratopogoninas” hematófagas encontradas no
Brasil. Primeira memória. Parte geral, p.433-54

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz publicado em 1912 nas Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz (t.4, fasc. 1, p.1-33), em português e alemão (duas colunas). Ilustrado com
estampas, inclui notas e bibliografia.

Resumo/Abstract

Primeiro de uma série de estudos sobre os mosquitos hematófagos da subfamília
Ceratopogoninae encontrados no Brasil. Lutz transcreve descrição do gênero
Ceratopogon de Meigen, e da família Chironomidae e da subfamília Ceratopogoninae,
segundo Kieffer. O zoólogo brasileiro analisa, em seguida, a morfologia, anatomia e
biologia das Ceratopogoninae e descreve diversos métodos de captura desses
mosquitos. Examina a periodicidade, o habitat e o modo de vida das espécies
encontradas no litoral – conhecidas por maruim ou mosquitos-do-mangue – e
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daquelas localizadas no interior. Aborda, por fim, as formas de combate ao
mosquito.

First of a series of studies on hematophagous mosquitoes of the subfamily
Ceratopogoninae found in Brazil. Lutz transcribes a description of the genus
Ceratopogon (Meigen) and of the family Chironomidae and the subfamily
Ceratopogoninae, according to Kieffer. The Brazilian zoologist then analyzes the
morphology, anatomy, and biology of Ceratopogoninae and describes various methods
for capturing these mosquitoes. He examines the periodicity, habitat, and lifestyle of
species found along the coast (known as maruim or mosquitos-do-mangue) and those
found inland. Lastly, he writes about ways of combating the mosquito.

lL

Beiträege zur Kenntniss der blutsaugenden Ceratopogoninen Brasiliens.
Systematischer Teil. Zweite Mitteilung, p.455-86

Contribuição para o estudo dos ceratopogonídeos hematófagos do Brasil. 
Parte sistemática. Segunda memória, p.487-503

Observações

Trabalho publicado em 1913 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (t.5, fasc. 1,
p.45-73), em português e alemão (duas colunas). Sob o título, consta a informação
de que o texto vem acompanhado das estampas 6, 7 e 8, mas na realidade veio a
lume somente a estampa 6, produzida pela companhia litográfica de Hartmann e
Gustav Reichenbach (São Paulo – Rio de Janeiro).

Resumo/Abstract

Segundo estudo da série sobre os ceratopogonídeos. Apresenta descrição das
espécies brasileiras pertencentes aos gêneros Culicoides Latreille, Centrorhynchus e
Tersesthes Townsend. Quase todas as espécies descritas, assim como o novo gênero
Centrorhynchus, foram estabelecidas pelo próprio Lutz.

Second study in a series on Ceratopogonidae. Lutz describes the Brazilian species
belonging to the genera Culicoides Latreille, Centrorhynchus, and Tersesthes
Townsend. Almost all of the species described, as well as the new genus
Centrorhynchus, were established by Lutz himself.

lL

Beiträge zur Biologie der Megarhininen und Beschreibung zweier
neuer Arten – I, p.505-17

Contribuições para a biologia das megarininas com descrições de
duas espécies novas – I, p.519-26

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Arthur Neiva publicado em 1913 nas Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz (t.5, fasc. 2, p.129-41), em português e alemão (duas colunas).

Resumo/Abstract

Os autores analisam a biologia e os hábitos das megarininas. Contestam a
suposição de que seriam hematófagas, e descrevem duas novas espécies:
Megarhinus bambusicola e Megarhinus posticatus.
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The authors analyze the biology and habits of Megarininae. They dispute the
assumption that they are hematophagous and describe two new species: Megarhinus
bambusicola and Megarhinus posticatus.

lL

Beiträge zum Studium der ‘Megarhininae’ II. Ueber Megarhinus
haemorrhoidalis (Fabricius, 1794), p.527-36

Contribuições para o estudo das Megarhininae. II. Do Megarhinus
haemorrhoidalis (Fabricius, 1794), p.537-41

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Arthur Neiva publicado em 1914 nas Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz (t. 6, fasc. 1, p.50-7), em português e alemão (duas colunas).
É a continuação de “Contribuições para a biologia das megarininas com descrições
de duas espécies novas – I”. O trabalho – sétima colaboração entre os dois autores –
foi concluído no Instituto Oswaldo Cruz (Manguinhos) três meses depois do
primeiro, em junho de 1913. Entre as páginas 56 e 57 traz as estampas n.6 e 7, a
cores, assinadas por Rudolph Fischer.

Resumo/Abstract

Neste segundo artigo sobre as megarininas, os autores apresentam a espécie
Megarhinus haemorrhoidalis. Reproduzem a descrição feita por Fabricius em 1794 e
oferecem nova representação da imago. Incluem observações sobre os primeiros
estágios do inseto e vasta sinonímia da espécie.

In this second article on Megarininae, the authors present the species Megarhinus
haemorrhoidalis. They reproduce Fabricius’ 1794 description and offer a new
representation of the imago. The paper includes observations concerning the insect’s
first stages and a vast species synonymy.

lL

Beitrag zur Kenntnis der Ceratopogoninen Brasiliens. Dritte Mitteilung,
Dritter Nachtrag und Beschreibung nicht blutsaugender Arten, p.543-63

Contribuição para o conhecimento das ceratopogoninas do Brasil.
Terceira memória. Aditamento terceiro e descrição de espécies que não
sugam sangue, p.565-75

Observações

Trabalho publicado em 1914 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (t.6, fasc. 2,
p.81-99), em português e alemão (duas colunas). O artigo concluído no Instituto
Oswaldo Cruz, em junho de 1913, dá continuidade a “Contribuição para o estudo
das ‘ceratopogoninas’ hematófagas encontradas no Brasil’, primeira memória
concluída em março de 1912 e publicada no mesmo ano; e à “Contribuição para o
estudo das ceratopogoninas hematófagas do Brasil. Parte sistemática”, segunda
memória concluída em maio de 1912 e publicada no ano seguinte. Nesta terceira
memória, entre as páginas 98 e 99, figuram as estampas n.8 e 9, de autoria de
Rudolph Fischer, impressas na companhia litográfica de Hartmann e Gustav
Reichenbach (São Paulo – Rio de Janeiro).
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Resumo/Abstract

Terceiro e último artigo sobre as ceratopogoninas nativas do Brasil. Adolpho Lutz
descreve duas espécies novas – Johannseniella fluviatilla e Culidoides pachymerus –
capturadas por Carlos Chagas no Amazonas, assim como dez novas espécies não
hematófagas. Em aditamento ao texto, Lutz informa que a espécie denominada por
ele Centrorhynchus setifer havia sido descrita por Bréthes na Argentina sob o nome
Cotocripus caridei. Lutz critica a caracterização do novo gênero Cotocripus feita por
aquele entomologista, sustentando que, da forma como fora definido, não podia
diferenciar-se claramente do gênero Ceratopogon.

Third and last article in the series on Ceratopogoninae native to Brazil. Adolpho Lutz
describes two new species (Johannseniella fluviatilla and Culidoides pachymerus)
captured by Carlos Chagas in the Amazon, as well as ten new non-hematophagous
species. In an attachment to the text, Lutz writes that the species he had denominated
Centrorhynchus setifer had been described by Bréthes in Argentina under the name
Cotocripus caridei. Lutz criticizes this entomologist’s characterization of the new genus
Cotocripus, arguing that, as the latter had defined it, it could not be clearly
distinguished from the genus Ceratopogon.

lL

Ueber Pupiparen oder Hippobosciden brasilianischer Voegel, p.579-97

Sobre pupipara ou hipoboscídeos de aves brasileiras, p.599-633

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz, Arthur Neiva e Ângelo Moreira da Costa Lima concluído
no começo de maio de 1914 e publicado em 1915 nas Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz (t.7, fasc. 2, p.173-99). Trata-se da nona colaboração com Neiva e da primeira
com o último autor. O trabalho chegou a ser vertido para o alemão, ganhando o título
“Ueber Pupiparen oder Hippobosciden brasilianischer Voegel”, mas esta versão não
saiu no periódico do IOC. Rudolpho Fischer é o autor das estampas n.27 e 28.

Resumo/Abstract

Inicialmente, os autores discorrem sobre aspectos anatômicos e morfológicos de
importância para a definição dos gêneros e das espécies dos dípteros pupiparos ou
hipoboscídeos parasitas de aves brasileiras. Apresentam uma chave para a
determinação dos gêneros observados no Brasil e uma lista das espécies
classificadas segundo seus hospedeiros. Descrevem, por fim, os gêneros observados
com suas respectivas espécies.

The authors begin with a discussion of the anatomical and morphological aspects that
are important in defining genera and species of Diptera pupipara or Hippoboscidae
parasites of Brazilian birds. They present an identification key for determining the
genera observed in Brazil and a list of species classified by host. Lastly, they describe
the genera observed, with their respective species.
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1917-1918
Terceira contribuição para o conhecimento das espécies brasileiras do
gênero Simulium. O pium do Norte (Simulium amazonicum), p.637-46

Observações

Trabalho publicado em 1917 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.9, fasc. 1,
p.65-67, com uma estampa (n.25) de autoria de Rudolph Fischer, em página não
numerada.

Resumo/Abstract

Apresenta nova descrição do Simulium amazonicum Goeldi. Analisa aspectos
morfológicos de interesse para a sistemática e oferece nova sinonímia da espécie.

Presents a new description of Simulium amazonicum Goeldi. Analyzes morphological
aspects pertinent to systematics and offers a new species synonymy.

lL

A contribution to the knowledge of Brazilian Oestridae, p.647-68

Contribuições ao conhecimento dos oestrídeos brasileiros, p.669-95

Observações

Trabalho publicado em 1917 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (t.9, n.1, p.94-
113), com estampas coloridas de autoria de Rudolpho Fischer (n.27 a 29). O artigo
foi traduzido para o inglês e publicado em 1918 com o título “A Contribution to the
knowledge of Brazilian Oestridae” no mesmo periódico, t.10, n.2, p.118-37. Inclui
bibliografia.

Resumo/Abstract

Estudo sobre moscas parasitárias nativas do Brasil pertencentes à subfamília
Oestrinae. No início do artigo, Lutz examina os principais caracteres das oestrinas
e apresenta uma chave dos gêneros que observou em território brasileiro. Oferece, a
seguir, uma lista das espécies sul-americanas, incluindo quatro novas: Cuterebra
sarcophagoides, Cuterebra nigricans, Cuterebra infulata e Cuterebra schmalzi.
Descreve todos os gêneros do grupo e suas respectivas espécies. Por fim, analisa o
parasitismo das oestrinas americanas e a ocorrência do Oestrus ovis no Rio de
Janeiro e em estados vizinhos.

Study on parasitic flies native to Brazil belonging to the subfamily Oestrinae. In the
beginning of the article, Lutz examines the main characteristics of Oestrinae and
presents a key for the genera he observed in Brazil. He then presents a list of South
American species, including four new ones: Cuterebra sarcophagoides, Cuterebra
nigricans, Cuterebra infulata, and Cuterebra schmalzi. He describes all genera in the
group and their respective species. Lastly, he analyzes the parasitism of American
Oestrinae and the occurrence of Oestrus ovis in Rio de Janeiro and neighboring states.

lL
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Contribution to the study of the Brazilian Trypaneidae or fruit-flies, p.697-8

Contribuição para o estudo das tripaneidas (moscas-de-frutas)
brasileiras, p.699-715

Observações

Trabalho de Adolpho Lutz e Angelo Moreira da Costa Lima publicado em 1918 nas
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (t.10, fasc. 1, p.5-16, com estampas 1 e 2). A
versão resumida em inglês encontra-se em outra parte do mesmo fascículo, com
paginação própria (p.1-2).  Inclui bibliografia e estampas.

Resumo/Abstract

Estudo de tripaneidas encontradas no Brasil. Os autores descrevem espécies dos
gêneros Anastrepha e Hexachaeta, assim como as espécies ou formas novas
Palgiotoma rudolphi, Plagiotoma biseriata, Plagiotoma jonasi e Plagiotoma
trivittata. Fornecem catálogos das espécies do gênero Apyrgota e das espécies ou
formas descritas do gênero Anastrepha.

Study of Trypaneidae found in Brazil. The authors describe species of the genera
Anastrepha and Hexachaeta, along with the new species or forms Palgiotoma
rudolphi, Plagiotoma biseriata, Plagiotoma jonasi, and Plagiotoma trivittata. They
provide catalogs of species of the genus Apyrgota and of the described species or forms
of the genus Anastrepha.

1921
Zoologia médica. Generalidades, p.719-23

Observações

Trabalho publicado em 1921 em A Folha Medica (v.2, n.6, p.41-2).

Resumo/Abstract

Estudo geral sobre a zoologia médica, em que Lutz define os termos zoonose e
antropozoonose; explica a dinâmica de transmissão de doenças a humanos por
animais; estabelece a diferença entre contágio direto e indireto e as circunstâncias
em que ocorrem. Lutz analisa os processos de transmissão de doenças por animais
inferiores, dando ênfase aos sugadores de sangue. Aprofunda o estudo dos insetos
hematófagos, apresentando sua classificação e suas propriedades gerais. Inclui
adendo de Lauro Travassos sobre os acantocéfalos da subfamília Centrorhynchinae.

General study of medical zoology, in which Lutz defines the terms zoonosis and
anthropozoonosis. He explains the dynamics of animal-transmission of disease to
human beings and establishes the difference between direct and indirect contagion and
the circumstances under which these occur. Lutz analyzes the processes of disease
transmission by lower animals, with special emphasis on bloodsucking insects. He
advances in the study of hematophagous insects, presenting their classification and
general properties. The article includes an attachment by Lauro Travassos on
Acanthocephala of the subfamily Centrorhynchinae.

lL
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Zoologia médica. Dípteros, p.727-33

Observações

Trabalho publicado em 1921 em A Folha Medica (v.2, n.8, p.57-61).

Resumo/Abstract

Artigo que dá continuidade ao estudo anterior sobre zoologia médica. Lutz analisa
agora a ordem dos dípteros: a anatomia externa e interna do grupo, seus estágios
evolutivos e sua classificação. Fornece, ainda, uma chave para identificação dos
dípteros sugadores de sangue.

Continuation of his earlier study on medical zoology. Here Lutz analyzes the order
Diptera: its external and internal anatomy, its evolutive stages, and its classification.
He also provides an identification key for bloodsucking Diptera.

lL

Medical Zoology. Anatomical and Morphological Characters of Mosquitoes
of the Family Culicidae, p.735-40 

Zoologia médica. Caracteres anatômicos e morfológicos dos mosquitos da
família Culicidae, p.741-6

Observações

Trabalho publicado em 1921 em A Folha Medica, v.2, n.16, p.123-5, com onze
figuras (n.1 a 10).

Resumo/Abstract

Adolpho Lutz descreve os caracteres anatômicos e morfológicos dos culicídeos.
Também expõe, de forma sintética, a evolução e biologia do grupo.

Adolpho Lutz offers a detailed description of the anatomical and morphological
characteristics of Culicidae. He also provides a synopsis of the group’s evolution and
biology.

lL

Zoologia médica. Culicídeos (sistemática). Chave para os culicídeos, p.747-9

Observações

Trabalho publicado em 1921 em A Folha Medica, v.2, n.21, p.161-3.

Resumo/Abstract

Lutz fornece chaves para determinação de Culicidae, subfamília Euculicidae,
incluindo tanto Culicidae assifonados como sifonados, e também para
determinação da família Metanotrichae.

Lutz provides keys for identification of Culicidae, sub-family Euculicidae, including
Culicidae asiphonate and siphonate, and also for determination of the family
Metanotrichae.

lL
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Zoologia médica. Notas sobre os Metanototrichae, p.751-2

Observações

Trabalho publicado em 1921 em A Folha Medica, v.2, n.22, p.164.

Resumo/Abstract

Descreve, resumidamente, as características gerais e os hábitos da família
Metanototricahe, e apresenta observações específicas aos gêneros Hyloconops,
Trichoprosopon, Jablotia, Phenomyia, Dendromyia e Sabettes.

A summarized description of the general characteristics and habits of the family
Metanototrichahe, with specific observations concerning the genera Hyloconops,
Trichoprosopon, Jablotia, Phenomyia, Dendromyia, and Sabettes.

1922
Blepharoceriden aus Brasilien, p.755-79

Dípteros da família Blepharoceridae observados no Brasil, p.781-815

Observações

Trabalho publicado em 1920 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (t.12, fasc. 1,
sete estampas numeradas de 1 a 7), em português (p.21-43) e alemão (p.16-40).
Reimpresso dois anos depois, circulou sob forma de opúsculo (Rio de Janeiro,
Manguinhos, 1922).

Resumo/Abstract

Estudo sobre a família de dípteros nematóceros denominada Blepharoceridae. Na
introdução, Lutz descreve os caracteres morfológicos gerais e a biologia do grupo e
apresenta breve apanhado dos trabalhos anteriormente publicados. Apresenta, a
seguir, a história e classificação das espécies brasileiras e alguns apontamentos
sobre a sua morfologia e biologia. Na segunda parte do artigo, descreve
pormenorizadamente as espécies coletadas nos estados do Rio de Janeiro, Minas
Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Em apêndice, inclui explicação sobre os
métodos de coletar e examinar as Blepharoceridae.

Study of the family of nematoceran Diptera known as Blepharoceridae. In the
introduction, Lutz describes the group’s biology and general morphological
characteristics. He also presents a brief overview of previously published works. Lutz
then moves to the history and classification of Brazilian species, offering some notes on
morphology and biology as well. In the second part of the article, he provides a detailed
description of species collected in the states of Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo,
and Santa Catarina. In an appendix, the Brazilian zoologist explains methods for
collecting and examining Blepharoceridae.

lL
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Medical Zoology. Non-Culicidae Haematophagous Nematocera, p.819-30

Zoologia médica. Nematóceros hematófagos não pertencentes aos
culicídeos, p.831-42

Observações

Trabalho publicado em 1922 em A Folha Medica, v.3, n.12, p.89-92.

Resumo/Abstract

Estudo sobre os dípteros nematóceros pertencentes às famílias Psychodidae,
Ceratopogoninae e Simulidae. Adolpho Lutz descreve as características gerais de
cada família e analisa sua morfologia, biologia e evolução. Analisa também o papel
patogênico dos simuliídeos e fornece descrição resumida das duas espécies mais
significativas desse grupo: Simulium amazonicum Goeldi e Simulium pertinax
Kollar. O artigo inclui quadro com os caracteres mais importantes de cada família.

Study of nematoceran Diptera of the families Psychodidae, Ceratopogoninae, and
Simuliidae. Adolpho Lutz describes the general characteristics of each family,
analyzing morphology, biology, and evolution. He also analyzes the pathogenic role of
Simuliidae and provides a summarized description of the two most significant species
of this group: Simulium amazonicum Goeldi and Simulium pertinax Kollar. The
article includes a table with the most important characteristics of each family.

1931-1936
Biology of torrential waters and rapids, p.847-51

Biologia das águas torrenciais e encachoeiradas, p.853-7

Observações

Trabalho publicado nos Archivos de la Sociedad de Biologia de Montevideo, fasc. I,
p.114-20, 1930. Reproduzido da separata que ostenta o mesmo título (Montevideo,
Impresores Urta y Curbelo, 1931, 7p.) e, como subtítulo, “Apartado de las Actas del
Congresso Internacional de Biologia de Montevideo (7-12 de Octubre 1930)”.

Resumo/Abstract

Artigo sobre a fauna de águas correntes, mais ou menos intensas, como rios,
córregos e cachoeiras. Lutz analisa, em particular, a classe dos insetos e, entre eles,
o grupo dos dípteros. Examina diversas questões, em especial a adaptação desses
organismos a correntes fortes e contínuas, as formas de alimentação das larvas, a
passagem da forma larval para a vida adulta e os mecanismos de respiração nesse
ambiente tão singular. Investiga, por fim, as vantagens e desvantagens da vida em
águas torrenciais.

Article on the fauna of torrential waters, such as rivers, streams, and waterfalls. Lutz
pays special attention to the analysis of insect class and, among others, the group
Diptera. He explores a number of questions, especially these organisms’ adaptation to
strong, constant water currents, the way their larvae feed, the passage from larva to
adult life, and the breathing mechanisms used in such a unique environment. Lastly,
he investigates the advantages and disadvantages of life in turbulent waters.

lL
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Considerações sobre a transmissão de doenças por sugadores de sangue, p.859-78

Observações

Trabalho em colaboração com Gustavo Mendes de Oliveira Castro publicado em
25.7.1936 em A Folha Medica, v.17, n.21, p.320-8. Circulou como folheto impresso no
Rio de Janeiro, em Est. Graphico Canton & Reile, 1936 (25p.).

Resumo/Abstract

Artigo escrito com a finalidade de demonstrar a importância dos insetos
hematófagos na transmissão de doenças. Apresenta histórico das pesquisas
realizadas no final do século XIX e início do século XX sobre o papel dos sugadores
de sangue na disseminação de várias enfermidades, tais como a febre do Texas, a
doença do sono, a malária, a febre amarela e a doença de Chagas. Os autores
caracterizam, em seguida, os principais grupos de hematófagos transmissores de
doenças ao homem e a animais domésticos. Por fim, relacionam as doenças mais
importantes transmitidas por hematófagos, inclusive aquelas causadas por vírus,
esquizomicetos e protozoários.

Article written to show the importance of hematophagous insects in transmitting
disease. Includes a history of research conducted at the close of the nineteenth and dawn
of the twentieth centuries on the role of bloodsucking insects in spreading a number of
illnesses, such as Texas fever, sleeping sickness, malaria, yellow fever, and Chagas
disease. The authors then characterize the main groups of hematophagous insects that
transmit diseases to humans and to domesticated animals. Lastly, they list the most
important diseases transmitted by hematophagous insects, including those caused by
viruses, schizomycetes, and protozoans.

Métodos de pesquisa
1903-1904
Técnica seguida nas experiências feitas com mosquitos, p.883-6

Observações

Trabalho publicado em 1903 em O Brazil-Medico, Revista Semanal de Medicina e
Cirurgia, ano 17, n.47, p.465-7. Reproduzido na Revista do Grêmio dos Internos,
Bahia, 1904, p.8.

Resumo/Abstract

Detalhada explicação sobre o modo de coletar, conservar, alimentar e manipular
larvas de mosquitos, especialmente de Anopheles, tendo em mira experiências
relativas à transmissão do impaludismo e da febre amarela.

Detailed description of collecting, preserving, feeding and manipulating mosquito
larvae, mainly Anopheles, in experiments on the transmission not only of malaria but
also of yellow fever.
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1912
Instruções para colheita e conservação de material científico para estudo, p.889-96

Observações

Folheto de autoria de Adolpho Lutz publicado pelo Instituto Oswaldo Cruz, no Rio
de Janeiro, em 1912, com 7 páginas.

Resumo/Abstract

Explicação pormenorizada sobre como e onde coletar e conservar material
entomológico, especialmente dípteros (pernilongos, borrachudos, moscas etc.) e
carrapatos transmissores de enfermidades.

Detailed description on how to collect and keep entomologic material, mainly Diptera
(mosquitoes, black flies, flies etc.) and ticks that transmit diseases.

1920-1922
On the use of phenol (carbolic acid) in microscopic technic, p.903-6

O emprego do fenol na técnica microscópica, p.931-5

Observações

Artigo publicado primeiramente em português, em 16.4.1920, em A Folha Medica
(ano 1, n.5, p.33-4). O trabalho circulou em forma de folheto ou separata (Rio de
Janeiro, Canton & Beyer, 1920, 8p.). A versão em inglês saiu em 1921, no mesmo
periódico (ano 2, n.15, p.115-6) e, em forma de separata, junto com “A new method
of enclosing and preserving small objects for microscopic examination” (16p.).

Resumo/Abstract

Estudo sobre as propriedades assépticas, corrosivas, clarificadoras e conservantes
do ácido fênico, indicando Lutz as principais vantagens de seu uso no estudo de
diversos tipos de microrganismos opacos, de espécimes botânicos e zoológicos, em
especial material entomológico.

Report on the aseptic, caustic, clarifying and preserving power of phenol, indicating its
most important advantages for the study of several opaque microorganisms, of
botanical and zoological species, mainly entomologic material.

lL

A new method of enclosing and preserving small objects for microscopic
examination, p.907-12

Novo método de fechar e conservar objetos pequenos destinados a exame
microscópico, p.939-44

Observações

Trabalho publicado em 1920, em português, em A Folha Medica (ano 1, n.7, p.49-
50). Circulou em forma de folheto (Rio de Janeiro, Canton & Beyer, 1920, 11p. il.), e
teve versão em inglês veiculada em 1921, no mesmo periódico (v.2, n.15, p.116-7),
junto com “On the use of phenol (carbolic acid) in microscopic technic”, p.115-6).
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Resumo/Abstract

Exposição de método inédito adotado por Lutz a fim de armazenar preparados para
exame microscópico, indicando tipos de material e substâncias químicas a serem
utilizados em determinadas circunstâncias.

Explanation of the new method Lutz used to store preparations for microscopic
examination, indicating types of material and chemical substances that should be used
under certain circumstances.

lL

Contribution aux méthodes d’observations miscroscopiques et biologiques, p.915-27

Observações

Publicado em Annales de Biologie Lacustre, t.xi, fasc. 2, p.90-102, 1922, periódico
editado em Bruxelas (Imprimerie Médicale & Scientifique). Reúne três trabalhos
publicados por Adolpho Lutz originalmente no Rio de Janeiro, em A Folha Medica:
“Novo método de fechar e conservar objetos pequenos destinados a exame
microscópico” (ano 1, n.7, p.49-50, 1920); “O emprego do fenol na técnica
microscópica” (ano 1, n.5, 16.4.1920, p.33-4) e “Observações de vermes e larvas
terrestres ou limícolas em ambiente transparente” (ano 1, n.12, p.91, 1920).

Resumo/Abstract

Versão em francês dos artigos de Lutz sobre método de armazenar pequenos
objetos para exame microscópico e sobre o uso do fenol na técnica microscópica.
Lutz também descreve suas experiências com vermes e larvas limícolas, possíveis a
partir da reprodução de seu habitat predileto em ambiente transparente (gelose),
dando sugestões sobre como mantê-las e alimentá-las em estudos prolongados.

French translation of Lutz’s articles on his new method for storing small objects for
microscopic examination and on the use of phenol in microscopic practice. Lutz also
describes his experiments with limnic worms and larvae, which were achieved through
the reproduction of their favorite habitat in transparent environment (gelose). He gives
suggestions of how to feed and keep them for long studies.

lL

Observações de vermes e larvas terrestres ou limícolas em ambiente
transparente, p.945-7

Observações

Artigo publicado em em 1920 em A Folha Medica, ano 1, n.12, p.91 il. Circulou
também em forma de folheto (Rio de Janeiro, Canton & Beyer, 1920, 6p. il.).

Resumo/Abstract

Lutz descreve suas experiências com vermes e larvas limícolas, possíveis a partir
da reprodução de seu habitat predileto em ambiente transparente (gelose), dando
sugestões sobre como mantê-las e alimentá-las em estudos prolongados.

Lutz describes his experiments with limnic worms and larvae, which were achieved
through the reproduction of their favorite habitat in transparent environment (gel). He
also gives suggestions of how to feed and keep them for long studies.
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1929
Sammeln, Präparieren, Untersuchen und Bestimmen der hygienisch wichtigen
Insekten, p.951-92

Coleta, preparação, análise e determinação dos insetos importantes
para a higiene, p.993-1034

Observações

Trabalho publicado em 1924 (v.3, p.2135-82, 24 figs.) e reeditado em 1929 (v.10,
fasc. 37, p.551-90, 25 figs.) como capítulo (XIII) de Handbuch der pathogenen
Mikroorganismen. Obra publicada por duas prestigiosas editoras de livros médicos,
Gustav Fischer (Jena) e Urban & Schwarzenberg (Berlim e Viena), e organizada por
Wilhelm Kolle, Rudolph Kraus e Paul Uhlenhuth.

Resumo/Abstract

Estudo morfológico, ontogênico e taxonômico sobre hematófagos parasitários do
homem e de outros vertebrados. Lutz enfatiza o papel de insetos e aracnídeos que
transmitem febre amarela e tripanossomíases, indicando as regiões em que tais
animais podem ser encontrados. Sugere meios para os capturar, conservar e
preparar para análises laboratoriais. Também analisa e compara a eficácia dos
tratamentos disponíveis para as doenças em questão. O texto inclui um guia
ilustrado para a determinação de culicídeos, ceratopogonídeos, simuliídeos,
tabanídeos, muscídeos, hipoboscídeos, ixodídeos etc., além da extensa bibliografia
utilizada pelo cientista neste trabalho.

Study of the morphology, ontogeny and taxonomy of haematophagus animals that are
men and other animals’ parasites. Lutz emphasizes the role of insects and arachnids
that transmit yellow fever and trypanosomiasis, indicates the regions where they can be
found and suggests how to capture, conserve and prepare them for lab studies. He also
analyzes and compares available treatments for those diseases and their effectiveness.
The text displays an illustrated guide for the classification of culicids, ceratopogonids,
simuliids, tabanides, muscides, hypoboscids, ixodids etc., and presents the extensive
bibliography used by the scientist in his study.

Anexo
Mosquitos do Brasil por Celestino Bourroul. Tese de Doutoramento, p.1037-53

Resumo/Abstract

Tese de Celestino Bourroul defendida na Faculdade de Medicina de Salvador, em
1904, e impressa no mesmo ano na capital baiana, na Oficina Tipográfica de João
Batista de Oliveira Costa. Da página 33 em diante, figuram as contribuições de
Adolpho Lutz reproduzidas no começo do presente livro de sua Obra Completa, sob o
título “Sinopse e sistematização dos mosquitos do Brasil”.

Celestino Bourroul’s thesis submitted to Faculdade de Medicina de Salvador in 1904
and printed by Oficina Tipográfica de João Batista de Oliveira Costa. From page 33
on, one can find the contributions by Adolpho Lutz that are reproduced at the
beginning of the present book of his Complete Works, with the title “Synopsis and
systematization of Brazilian mosquitoes”.
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