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Adolpho Lutz em foto dos anos 1880, quando começava a exercer a clínica no interior de São Paulo. Museu Emílio Ribas.
Adolpho Lutz in the 1880’s,when he began practice in the interior of São Paulo. Museu Emílio Ribas.
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Adolpho Lutz: origens familiares

A o tratar das origens dos Lutz, uma das famílias mais tradicionais de
Berna, os biógrafos dão destaque ao avô do cientista brasileiro, Friedrich

Bernard Jacob Lutz, personagem importante na história da medicina suíça.
Filho de Abraham Jacob Lutz (1756-1817) e de M. Elizabeth Barth, Friedrich
nasceu em Lichtenfteig, em 28 de janeiro de 1785, e migrou com a família para
Gesteid bei Interlaken, em 1794.1  Foi educado pelo pai, pastor culto, versado
nos clássicos antigos, e desde cedo revelou inclinação para o estudo da medicina,
que não pôde fazer por falta de recursos.

Friedrich Bernard alcançou a maturidade numa conjuntura tumultuada da
Confederação Helvética. De 1798, ano em que o exército napoleônico con-
quistou seus 13 cantões e submeteu-os à República Helvética, até 1815, quando
o Congresso de Viena ratificou o novo pacto confederativo, além de perder sua
autonomia, a Suíça perdeu território, com a anexação das regiões do Jura e de
Neuchâtel à França. A política protecionista da França em relação às suas
manufaturas, com forte taxação das mercadorias importadas, abalou os cantões
romandos, muito mais do que os germânicos, que mantinham relações comer-
ciais mais estreitas com a Prússia, Baviera e outras regiões do Império Austro-
Húngaro.

Adolpho  Lutz : formação
e primeiros trabalhos

Magali  Romero Sá
Jaime Benchimol
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Brasões da família Lutz, cujos
integrantes eram cidadãos de
Berna desde 1559. Vinculados à
corporação de ofício dos
carpinteiros, usavam
preferencialmente o segundo
brasão. Wappenbuch der
burgerlichen Geschlechter der
Stadt Bern. Herausgegeben von
der Burgergemeinde. Bern:
1932.

A Revolução Francesa conquistara a adesão de numerosos democratas que
haviam participado da revolta contra a burguesia de Genebra, em 1782,
refugiando-se muitos deles em Paris antes de retornarem à Suíça com as tropas
francesas. Friedrich Bernard, que simpatizava com os democratas,
acompanhou o exército francês na fuga para Baadtland após a reação

federalista, que levou Bonaparte a impor o “Ato de
Mediação” em 1803, restaurando a organização con-
federativa, mas conservando o controle do país pela
França.

Em 1804, Friedrich Bernard Lutz tornou-se médico
assistente do hospital militar de Berna. Conseguiu
que o enviassem a Munique, onde assistiu às aulas na
universidade e visitou maternidades e hospitais. Mas
a época não era propícia a estudos acadêmicos tran-
qüilos. Os exércitos daquela Europa conflagrada
ofereciam melhores oportunidades práticas para um
jovem se adestrar em medicina. No outono de 1805,
Friedrich Bernard engajou-se como chirurgien sous-
aide-major no exército napoleônico e, nos dias que se
seguiram a Austerlitz e Magram, serviu nos hospitais
de Munique, Lins e Braunau. Somente em 1807
conseguiu doutorar-se em medicina e cirurgia na
Universidade de Heidelberg.

O Congresso de Viena (1815) redesenhou o mapa
da Europa, e a Confederação Helvética readquiriu
as fronteiras anteriores a 1789. O poder confederativo
permaneceu, no entanto, fraco. Berna, Basiléia e
Neuchâtel resistiram às reformas impostas pela
burguesia liberal entre 1827 e 1831, à época em que
nova vaga revolucionária varria a Europa. Os par-
tidários da Jovem Suíça, de inspiração mazziniana,2
e os radicais, anticlericais e democratas dirigiram a
confederação entre 1835 e 1845, enquanto outros
estados europeus viviam sob o jugo de monarquias
restauradas. Em setembro de 1848, ao mesmo tempo
que ressurgiam as barricadas em numerosas capitais
européias, foi promulgada a primeira constituição,
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Mapa político da Suíça obtido no site www.wsl.ch/hazards/3rdDFHM/pictures/schweiz.jpg

instalando-se em Berna o governo central e a assembléia nacional da
Confederação Helvética.

O avô de Adolpho Lutz desempenhou papel relevante nesses aconteci-
mentos. Chefiou o serviço de vacinação antivariólica de 1811 a 1818. Em 1815,
tornou-se médico-chefe do exército da confederação, então com cerca de 45
mil homens. Em janeiro de 1831, meses depois do levante popular que terminou
com o triunfo dos democratas, foi nomeado médico-chefe das tropas de Berna,
mantendo-se à frente do serviço médico do exército da confederação por mais

Friedrich Bernard Jacob Lutz
(1785-1861), avô de Adolpho Lutz.
Ludwig Lauterburg. Berner
Taschenbuch auf das Jahr 1862. Bern,
Druch und Verlag der Haller´schen
Buchdruckerei, 1862, p.269-84.

quatro anos. Em 1859, Friedrich Bernard Jacob Lutz
foi eleito membro do Conselho de Berna, condição pres-
tigiosa que lhe dava o direito de votar e seguir portando
armas. Terminou a carreira como vereador da capital
suíça, “numa época em que a Câmara Municipal
desafiava o governo federal”.

Por volta de 1812, casou-se com Margareta Sophie
Wyss (1770-1815?); contraiu segundas núpcias em 1814
com Maria Stuber (1791-1819); e em 1824 casou-se pela
terceira vez com Maria Elisabeth Bitzius (1797-1857).
Um de seus três filhos, Gustav Lutz, nascido em
Brunnengasse, cidade do cantão de Berna, em 31 de
maio de 1818, casou-se em 1849 com Mathilde
Oberteuffer (1824-1893). Naquele ano ainda, após a
viagem de núpcias, o casal emigrou para o Brasil.



122 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 1 — Livro 1

A vinda dos Lutz articula-se a um
movimento de imigração que tinha já três
décadas de história. No cômputo geral do
século XIX, os suíços representaram um
dos menores contingentes de imigrantes,
comparados a portugueses, italianos,
espanhóis e alemães, mas protagonizaram
as primeiras experiências de colonização
dirigida do Brasil oitocentista, que deram
origem a Nova Friburgo, na província do
Rio de Janeiro,3  à colônia Leopoldina, na
Bahia, e às colônias formadas em São
Paulo, em meados do século, pela empresa
do senador Nicolau de Campos Vergueiro,
com o objetivo, agora, de substituir a mão-
de-obra escrava nas fazendas de café.

Segundo Bertha Lutz em Lutziana,4
seus avós Gustav e Mathilde chegaram ao
Rio de Janeiro em janeiro de 1850. Teria
sido, então, no auge da gravíssima
epidemia de febre amarela que varreu, pela

N.114 - LUTZ, Bernhard Friedrich/médico e cirurgião
em Berna. Palestra apresentada em Burgdorf, em
22 de junho de 1825. Acervo da Burgerbibliothek Bern:
Mss.h.h.XXXIX 28.105-cover.

Palestra de
abertura na
Sociedade
Médico-Cirúrgica
do cantão de
Berna, proferida
pelo Dr. Lutz.
Acervo da
Burgerbibliothek
Bern:
Mss.h.h.XXXIX
28.105-titel.

primeira vez, a capital brasileira, causando 4.160 mortes, de acordo com os
dados oficiais, ou até 15 mil vítimas, segundo a contabilidade oficiosa. Adolpho
Lutz (1930, p.2) escreveu, porém, que seus pais conheceram o Rio de Janeiro
livre ainda da doença, o que significa que devem ter desembarcado pouco
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Livro com registro da emigração da Suíça para o Brasil de Mathilde Lutz, nascida Oberteuffer, mãe de Adolpho Lutz, com
data de 25 de outubro de 1849. As colunas registram dados sobre cidade natal ou local de residência (Berna); dignidade
ou profissão (sem registro) e “signalement” ou características físicas: verifica-se, então, que tinha 25 anos, 5 pés de altura,
cabelos e sobrancelhas castanhos, rosto oval, nariz, boca e queixo normal. Berna, Staatsarchiv, Pässe n.3, 147-1852,
BB XIIIa55.
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tempo antes de 28 de dezembro de 1849, data em que um médico natural de
Lubeck, Robert Christian Berthold Avé-Lallement (1812-1884), diagnosticou
os primeiros casos na enfermaria dos estrangeiros do Hospital da Santa Casa
da Misericórdia.5

Na capital brasileira nasceram quase todos os dez filhos do casal, inclusive
Adolpho, em 18 de dezembro de 1855.
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Em sociedade com outro suíço chamado Keller, Gustav Lutz fundou uma
casa de importação de “fazendas secas” e exportação de gêneros agrícolas, na
rua do Sabão, 44A.6  Em 1857, os Lutz regressaram a Berna, confiantes em que
o sócio cuidaria bem do negócio. A decisão talvez fosse motivada pela
insalubridade do Rio de Janeiro. Além da febre amarela, que passou a grassar
quase todos os verões depois da crise de 1849-1850, enfrentaram, em 1855,

Panorama do Rio
de Janeiro,
litografia de Iluchar
Desmons (1803,
França - ?).
Desenhista,
professor e litógrafo
francês, fixou-se no
Rio de Janeiro em
1840. Com os
desenhos feitos em
1854, imprimiu em
Paris, no ano
seguinte, na oficina
litográfica de
Lemercier, o álbum
Panoramas de la
Ville de Rio de
Janeiro, com treze
litografias. Esta
tomada do morro de
Santo Antônio
mostra o cais
Pharoux (atual
praça XV de
Novembro) onde
desembarcou a
família de Adolpho
Lutz quatro anos
antes.  Biblioteca
Nacional.



126 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 1 — Livro 1

Mapa arquitetural do Rio de Janeiro (1874), executado pelo engenheiro J. Rocha Fragoso e gravado por M. J. Aranha,
mostrando as fachadas dos prédios da área central. Neste segmento, o cais Pharoux e as docas do mercado e da
Alfândega. Biblioteca Nacional.

Nova planta da cidade do Rio de Janeiro (1864), organizada pelos editores Eduardo e Henrique Laemmert. Oriundos do
grão-ducado de Baden, tinham se estabelecido no Brasil em 1837. O mapa registra praças, largos, ruas, travessas,
ladeiras, igrejas e edifícios públicos da cidade, cuja malha urbana começava a ultrapassar o Campo de Santana, de um
lado, e o outeiro da Glória, de outro, vendo-se, nesta vertente, os sinais de ocupação até a praia de Botafogo, com
penetrações rumo a Laranjeiras e a Botafogo. A criação das primeiras linhas de carris urbanos na década de 1870
impulsionaria  a expansão urbana nestas duas direções. Museu Histórico Nacional. Mapoteca da Secretaria de Estado das
Relações Exteriores.
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Rio de Janeiro,
gravura em madeira
de 1861
representando a orla
compreendida entre o
outeiro da Glória, à
esquerda,
o  morros do Castelo,
ao centro, e o de São
Bento, à direita. O cais
Pharoux  situava-se
entre os dois últimos
morros.
www.lombardmaps.com/
cat/viewsforeign/
southamerica/rio.jpg

Fotografia tirada na década de 1880. Família de Adolpho Lutz na escadaria do prédio que servia de residência e
de sede do “Colégio Suisso Brazileiro”, na rua da Princeza Imperial, n.33, no bairro do Catete, onde funcionou até 1886,
ou rua Farani n.12, em Botafogo, para onde se transferiu em 1887. Em primeiro plano, a mãe de Adolpho Lutz, Mathilde
Oberteuffer Lutz, segura a mão da neta, Gertrude Lutz Warnstorff, nascida em 24.6.1880. À direita, Gustav, pai do cientista,
e à esquerda, a outra neta de Mathilde, Paula Elisabeth Lutz Warnstorff. Em segundo plano, à direita da foto, a segunda
irmã de Adolpho Lutz, que herdou o nome da mãe (Mathilde), e, à esquerda, Maria Elizabeth, a irmã primogênita, mãe das
duas crianças. A seu lado, um dos irmãos, Gustav ou William Robert. Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Departamento de
Arquivo e Documentação, Setor iconográfico, Série Personalidades, Pasta IOC (P) LUTZ, A-7. Foto existente também no
Instituto Adolfo Lutz.



128 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 1 — Livro 1

devastadora epidemia de cólera, detectada justamente na rua do Sabão, onde
adoeceu o escravo de ganho do negociante Leon Cohn (Gerson, 1965, p.88).

As relações entre Keller e Gustav deterioraram-se,7  e em 1864 os Lutz
regressaram à capital brasileira, deixando, porém, os três meninos maiores na
Basiléia, para cursarem a escola.

Mathilde Oberteuffer Lutz parece ter sido tão empreendedora quanto o
marido. Brasil Gerson (1965) menciona a mulher culta que fundou um colégio
suíço-brasileiro em Botafogo, na rua Farani, próximo à residência do senador
Cristiano Ottoni, primeiro diretor da Estrada de Ferro D. Pedro II.8  No
exemplar de 1880 do Almanak Laemmert encontra-se a primeira referência ao
“Colégio de Meninas dirigido por d. Mathilde Elena Lutz”, na rua da Princeza
Imperial, 33, no bairro do Catete. No ano seguinte, passou a chamar-se Colégio
Suisso-Brasileiro. Em 1887, transferiu-se para a rua Farani, 12.

Anúncios publicados no Almanaque Laemmert em 1881, 1882 e 1889 (wwwcrl.uchicago.edu/info/brazil/pindex.htm).
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Primeiros estudos
Adolpho Lutz viajou com os pais para a Suíça quando tinha dois anos;

viveram juntos até 1864, depois permaneceriam afastados por 17 anos. Quando
os pais regressaram para o Brasil, Adolpho, com nove anos, seu irmão mais
velho, Gustav, com dez, e o menor, Friedrich Eugen, nascido na Suíça, com
apenas sete ou oito anos ficaram sob os cuidados de familiares na Basiléia, e
foram educados por preceptores locais, cursando aí o primário.

Durante a infância, Adolpho Lutz desenvolveu especial interesse pela
história natural. Observar e colecionar espécimes fazia parte do aprendizado
sobre a natureza, e constituía atividade social que combinava divertimento
familiar e desenvolvimento intelectual, ainda em voga na segunda metade do
século XIX. Moluscos com suas conchas, insetos, plantas, fósseis, rochas e
minerais integravam coleções que eram admiradas, trocadas ou adquiridas
por amadores e profissionais. A riqueza faunística e florística do Novo Mundo,
já conhecida dos europeus através de relatos e espécimes trazidos por viajantes,
despertava grande interesse nos colecionadores. Na carta que enviou da
Basiléia, em 5 de agosto de 1865, a sua irmã Helena, que havia retornado ao
Brasil com a família um ano antes, Adolpho Lutz já demonstrava seu instinto
de colecionador e sua vocação para observar o mundo natural:

Basiléia, ponte sobre o Reno, por volta de 1884 (Meier, 1980, p.151, fig. 180).
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Riehentor (Portão
Riehen), 1864.
Edificado no século
XIII, era o mais
elaborado portão
de acesso à
cidade de Basiléia
(Meier, 1980,
p.191, fig. 228).

O ́ Aeschenvorstadt´, em foto tirada da praça Aeschenplatz por volta de 1880 (Meier, 1980, p.59, fig.56).
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Junto à Fonte de St. Elizabeth por volta de 1875. Esta fonte edificada em 1863 é encimada por uma estátua em granito de
R. H. Meili que representa a santa carregando um pão e um jarro de água (Meier, 1980, p.45, fig. 38)
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A primavera principiou com vigor e os brotos das árvores estão se abrindo.
Este ano há muitas violetas e eu conheço os melhores lugares em que as
podemos encontrar.

Quando houver oportunidade, não esqueçam de nos enviar alguns objetos
de história natural, caramujos, cavalinhos marinhos, concha de náutilos e
pedras mais raras, caso possível, vários exemplares para podermos trocar.

Mandamos fazer uma casinhola para lagartas e vamos criá-las, mas também
vamos apanhar borboletas e esperamos obter muitas para nossa coleção,
embora a Basiléia não seja o melhor lugar. Em Berna conheço lugares
muito melhores. Também queremos começar uma coleção de plantas secas,
e precisamos de folhas e flores brasileiras secas, de preferência com os
nomes. Nisso o Theophil Gautier também vai ajudar. Já temos algumas
plantas secas, mas temos ainda pouca prática de secar. O livro sobre
plantas vai servir-nos muito para plantar nossos jardinzinhos.9

O interesse pela história natural aumentou e, aos 15 anos, quando estava
prestes a ingressar no curso secundário e se deparava com a difícil decisão de
optar por uma profissão, a de naturalista impôs-se como a verdadeira vocação
do jovem Lutz. Em carta à mãe, em 4 de fevereiro de 1871, ele expôs seus
anseios:10

Veja, o que vou dizer são coisas em que acredito sinceramente, e tenho
a esperança de que a sra. também as aceite como verdadeiras. Nem sei
se será preciso trabalhar com muita assiduidade, principalmente se
quiser seguir uma das carreiras com que me acenam. Quero falar mais
uma vez a respeito de minhas aspirações e propósitos quanto ao futuro.
O que sempre desejei em criança e, sem refletir devidamente, ainda o
desejo agora, é ser pesquisador em ciências naturais. Medito muito sobre
esta aspiração. Também penso muitas vezes que talvez seja preciso um
estudo para ganhar o pão. Em regra geral, ocorre-me em primeiro lugar
a medicina, embora também me sinta atraído pela filosofia ... Se pudesse
ser professor de ciências naturais também serviria. Vou acumulando
todos os conhecimentos de história natural que consigo adquirir, faço
observações próprias, assisto a preleções públicas e, durante as férias,
estudo todos os livros de biologia ao meu alcance. Realmente, não há
muitos destes à minha disposição. Quase peço autorização para adquirir
um bom tratado de história natural que me possa servir também mais
tarde e durante toda a minha vida. Espero, com o auxílio de Deus,
chegar a ser um verdadeiro naturalista. De minha parte, contentar-me-
ei em viver muito modestamente se puder ser um bom pesquisador. A
realização dessa aspiração não me parece de todo impossível. O Sr.
Massini, da Basiléia, com quem tenho conversado a respeito, deu-me
grandes esperanças.11

Nesse mesmo ano, 1871, Lutz ingressou no Gymnasium de Berna onde iria
adquirir sólidos conhecimentos de grego e latim. Segundo Pyenson & Sheets-
Pyenson (1999, p.57), esses idiomas eram, à época, indispensáveis para que o
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aluno fosse admitido na universidade, admissão franqueada mediante a apresen-
tação do Abitur, o diploma de conclusão do curso secundário. Lutz acabou
optando pela medicina e, em 4 de novembro de 1874, às vésperas de seu 19°
aniversário, ingressou na Universidade de Berna.

Estava no auge a transformação pela qual passavam as universidades e
instituições científicas nos países de língua alemã. As inovações introduzidas
então foram decisivas para a sólida formação que Lutz recebeu, tanto na
medicina como nas disciplinas relacionadas à história natural. O movimento
reformista, que vinha sendo gestado desde a primeira metade do século XIX,
privilegiava a prática científica nas universidades e estava interligado a uma
reforma educacional mais ampla nas escolas primárias e secundárias.
Pesquisadores como Jan Purkynje (1787-1869), Karl Heinrich Schultz (1798-
1871) e Julius Budge (1811-1888) elaboravam planos ambiciosos para a criação
de novos institutos de pesquisa experimental. A microscopia e a química
ganhavam espaços próprios e privilegiados de experimentação. A fisiologia
tornava-se independente da anatomia, e servia como uma das principais
alavancas da reforma do ensino médico e biológico na Prússia e, por extensão,
nos demais países de língua alemã, tendo sido muito importantes, para isso,
os estudos de Johannes Müller (1801-1858), em Berlim, e Carl Ludwig (1816-
1895), em Leipzig (Kremer, 1992, p.72-9). O princípio da ‘mão na massa’ tornou-
se central na formação dos estudantes de medicina e filosofia, adquirindo o
laboratório lugar cada vez mais importante na especialização das ciências.

Segundo Bonner (1962, p.15-6), por volta de 1870 as universidades dos
países de língua alemã atingiram seu apogeu em termos de organização,
produtividade e prestígio interno e internacional. Reduziram-se até mesmo as
barreiras entre as instituições: a medicina germânica, assim como a ciência e a
escola germânicas saíram do confinamento em fronteiras nacionais. Os estu-
dantes, pouco influenciados pela geografia política, faziam cursos em diferentes
países. As universidades alemãs, suíço-germânicas e austro-germânicas
passaram a fazer parte de uma mesma comunidade de aprendizado – e o leitor
há de reparar na extrema mobilidade que caracteriza tanto a trajetória de
Lutz como a de seus colegas e professores. Os cursos freqüentados em qualquer
uma daquelas universidades eram computados nos currículos, sem problemas.

Os leitores constatarão, também, que as trajetórias dos professores de
Lutz foram fortemente marcadas pelas guerras que precederam a unificação
alemã e, por isso, é bom que as mencionemos desde já.
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Em meados de 1800, após sua aliança com a França, o Reino Dinamarquês
entrou em declínio. Após sua derrota nas guerras napoleônicas (1814), acentuou-
se a crise política e econômica. Descontentes, e agasalhando forte convicção
coletiva de que eram alemães e não dinamarqueses, os ducados de Schleswig e
Holstein criaram um governo provisório em 1848, imediatamente reconhecido
por Berlim (Prússia) e Frankfurt (Confederação Germânica). Foi então
desencadeada a guerra pela posse dos dois ducados, de 1848 até 1851. Os
austríacos ocuparam Holstein, e os dinamarqueses, Schleswig von Rendsburg.
Em 8 de maio de 1852, o protocolo de Londres assegurou aos dois ducados
autonomia mas sob a égide da monarquia dinamarquesa. O ultrajante desfecho
da sublevação de Schleswig e Holstein causou exasperação aos nacionalistas
alemães, que culparam tanto o rei da Prússia, como a falta de união dos estados
germânicos. Em 1857, Christian IX foi coroado rei da Dinamarca e declarou
que, de acordo com uma resolução de 1481, Holstein teria de ser reincorporado,
mesmo que à força, a seu ducado irmão. Isso motivou nova intervenção armada
da Prússia e da Áustria. A Dinamarca foi derrotada em 1864 e o tratado de
Viena cedeu o território de Schleswig-Holstein aos vencedores. Em 1866, a
região tornou-se parte do Império Prussiano. Apoiando-se num exército
reorganizado, Bismarck começou a construir a Alemanha como estado soberano
e unificado. A dissolução da Confederação Germânica e a formação de uma
Confederação da Alemanha do Norte, em torno da Prússia e com a exclusão da
Áustria (1866-1871), esbarrou na oposição da França, que impedia a anexação
dos Estados ao sul do rio Meno. A guerra vitoriosa contra os franceses (1870-
1871) consolidou a unidade alemã e resultou na proclamação do II Reich: uma
monarquia federal, composta de 25 estados soberanos – incluindo-se a Alsácia-
Lorena, tomada à França – em que Guilherme I reinava à sombra do poderoso
Otto von Bismarck-Schönhausen, que foi elevado a príncipe do novo império,
reunindo os cargos de chanceler da Alemanha e primeiro-ministro da Prússia.

Faculdade de Medicina de Berna
Criada em 1834, a Universidade de Berna pode ser vista como um longínquo

desdobramento do seminário criado em 1528 no Barfüsserkloster – Mosteiro
dos Descalços – onde se ensinava teologia, hebraico, grego e filosofia. No
chamado Hospital Insular (Inselspital), fundado em 1354 para acolher indigentes
e doentes pobres, professores do seminário davam aulas aos médicos e
cirurgiões da região. Em 1797 foi fundado o Instituto de Medicina e, em 1805,
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Mapa de Berna (Reclus, 1878, p.95, fig.35).

a Escola Superior de Berna transformou-se em academia, seguindo o modelo
francês, e passou a abranger aquele instituto e as escolas de direito, teologia e
filosofia. Com o estabelecimento da Universidade, em 1834, mudanças
significativas começaram a ocorrer no ensino médico, em consonância com a
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Berna vista do oeste por volta de 1860 (Schwengeler, 1975, p.18).

Fosso dos ursos, por volta de 1857. Este animal é o símbolo heráldico da cidade e do cantão de Berna. Em 1891,
na comemoração dos 700 anos de fundação da cidade, os ursos foram levados pelas ruas em cortejo (Leuenberger,
1997, p.97).
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Travessa do mercado (Marktgasse) em 1890, vendo-se ao centro a fonte Schützenbrunnen. Nessa rua, no nº 84, morou
Adolpho Lutz quando cursava a Faculdade de Medicina em Berna (Schwengeler, 1975, p.54).

nova ordem que era implantada nas universidades dos países de língua alemã,
caracterizada pela liberdade de ensino e aprendizado. Foram criadas as cátedras
de clínica médica e cirúrgica, de química, e de anatomia e fisiologia. Professores
“extraordinários” foram contratados para ministrar outras disciplinas:
oftalmologia, obstetrícia, policlínica e medicina legal. Criaram-se clínicas e
institutos para abrigar o ensino dessas disciplinas associado à pesquisa clínica
e laboratorial. O Hospital Insular transformou-se em hospital universitário. O
ensino médico em Berna ganhou considerável prestígio internacional graças
aos novos professores contratados para reger as cátedras e disciplinas recém-
criadas: Edwin Klebs (1834-1913), Bernhard Naunyn (1839-1925), Marcel Nencki
(1847-1901), Theodor Kocher (1841-1917), Hermann Sahli (1856-1933), Wilhelm
Philipp Friedrich Vogt (1786-1861), Hermann Askan Demme (1802-1867) e
Gabriel Gustav Valentin (1810-1883), entre outros (Bickel, 1984, p.629).

Quando Adolpho Lutz ingressou na Faculdade de Medicina, o curso tinha a
duração de seis semestres, submetendo-se o aluno, ao final, a uma avaliação
de suas habilidades propedêuticas e à prova prática. A fisiologia, que se separara
da anatomia, em 1863, era ministrada por Gabriel Gustav Valentin, um dos
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Prédio da antiga escola superior, visto em 1890 da ponte Kirchenfeld (Schwengeler, 1975, p.34).

O registro de matrícula de Adolpho Lutz na Universidade de Berna, em 4 de novembro de 1874. Die Studierenden der
Universität Bern 1834 bis 1914. Universitätsarchiv: www.uniarchiv.unibe.ch.
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mais antigos professores da Universidade, autor de relevantes contribuições à
fisiologia, anatomia e protozoologia. Nascido em Breslau, na antiga Prússia
(atualmente Wroclaw, na Polônia), em 8 de julho de 1810, Valentin graduou-se
em medicina, em 1832, pela Universidade de sua cidade natal, com dissertação
sobre a “evolução do sistema muscular propulsor”. Em colaboração com seu
mestre, o fisiologista tcheco Jan Evangelista Purkynje, descobriu, em 1834, o
movimento ciliar de células de vertebrados.12  No ano seguinte, a Academia de
Ciências de Paris conferiu a Valentin o Grande Prêmio de Ciências Físicas pelo
trabalho Histiogenia Comparata sobre a evolução dos animais e plantas. Em
1836, ele descreveu a célula, o núcleo e o nucléolo dos neurônios. Naquele ano,
foi contratado como professor titular (Ordinarius) da Universidade de Berna.
Dirigiu o instituto de anatomia, de 1853 a 1863, e com a divisão das cátedras
de anatomia e fisiologia nesse último ano, tornou-se o responsável pela cadeira,
depois departamento de fisiologia, que continuou a funcionar no prédio do
Instituto de Anatomia. Entre 1836 e 1843, publicou o Repertorium für Anatomie
und Physiologie; em 1844, descobriu o papel do suco pancreático na atividade
digestiva; já havia descrito em 1841 um tipo de Trypanosoma, que posterior-
mente seria reconhecido como o protozoário causador da doença do sono.
Valentin era membro da Sociedade dos Naturalistas de Berna e publicava
regularmente em seu periódico.13

O prédio do
Instituto de
Anatomia, na
atual
Genfergasse, à
época de sua
demolição no
inverno de
1898-1899
(Schwengeler,
1975, p.73).
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As aulas que Adolpho Lutz teve de anatomia humana
e comparada, assim como de anatomia microscópica,
foram dadas por Theodor Aeby (1835-1885), médico e
anatomista suíço contratado pela Universidade de Berna
em 1863, quando anatomia e fisiologia separaram-se.
Apesar de não ter a mesma envergadura científica de
Valentin, Aeby também produziu trabalhos muito
importantes, como a descrição das estruturas muscu-
lares e craniométricas onde se incluem o músculo e o
plano de Aeby.14

Até 1867, as aulas de patologia foram ministradas
no prédio do Instituto de Anatomia. Ligada original-
mente à anatomia patológica, a patologia tornou-se

Edwin Klebs (1834-1913).
Foto em www.uni-wuerzburg.de/
pathologie/Virchow/pathosum/
klebs.htm

cátedra independente em 1866, sob a regência de Theodor Albrecht Edwin
Klebs. Antes de mudar-se para Berna, este médico, formado em Königsberg
em 1859, fora assistente de Rudolph Virchow (1821-1902) no Instituto de
Patologia de Berlim, desde 1861.15  Não se adaptou ao espaço acanhado que lhe
concedeu a Universidade de Berna e, em 1867, conseguiu salas na Farmácia
Nacional para instalar o novo Instituto de Patologia, que lá permaneceu até
1885, quando ganhou sede própria. No Instituto de Klebs, trabalhavam como
professores e pesquisadores Gabriel Valentin (como substituto) e Daniel
Jonquière (1821-1899), que era membro também da Sociedade de História
Natural de Berna. Durante a permanência de Klebs na Universidade de Berna
(1866 a 1872), ele fundou o Correspondezblatt für Schweizer Ärtze (Boletim de
Correspondência para Médicos Suíços), periódico especializado16  em que
Adolpho Lutz publicaria seus primeiros trabalhos, entre 1880 e 1883 (ver
adiante, neste volume). Em Berna, Klebs concebeu a técnica de embeber tecidos
em parafina, que seria muito importante para o avanço da pesquisa histológica.

Foi ele o responsável pela contratação de Bernhard Naunyn, médico recém-
chegado à Universidade para chefiar a clínica médica. Formado em Berlim,
em 1862, Naunyn fora assistente de Friedrich Theodor von Frerichs (1819-
1885),17  cujo laboratório, naquela cidade, reunia uma equipe jovem e muito
motivada pelo estudo da relação entre doenças e metabolismo humano. Nessa
área de patologia metabólica, Naunyn investigou especialmente o fígado, o
pâncreas e a diabetes. Com Otto Schultzen, outro assistente daquele laboratório,
publicou importante trabalho sobre o comportamento dos hidrocarbonetos
derivados do benzeno no organismo animal.
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Friedrich Theodor von Frerichs
(1819-1885). Foto em www.ms-society.ie/
history/hist_fvf.html

Bernhard Naunyn (1839-1925). Foto em
www.iqb.es/HistoriaMedicina/personas/
naunyn.htm

Ao ser contratado pela Universidade de
Berna, em 1871, Naunyn levou importante
bagagem científica tanto em patologia como
em bioquímica.18  Cientes da importância desta
última disciplina para os estudos médicos,
Naunyn e Klebs tomaram a iniciativa de
propor à Universidade a criação do cargo de
assistente químico para o Instituto de
Patologia, cargo para o qual foi contratado,
em 1872, o polonês Marcel Nencki (1847-1901),
outro ex-assistente de Frerichs em Berlim.
Especializado em química biológica, Nencki
estudara também com o químico berlinense
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer
(1835-1917) antes de instalar-se em Berna,
como Privatdozent. Passou a professor
extraordinário em 1876, quando a Química
Médica tornou-se cadeira independente da
Patologia. No ano seguinte, foi promovido a
professor titular e chefe do novo laboratório
de química médica, cargo que ocupou até 1891,
quando se transferiu para São Petersburgo,
na Rússia, para assumir a direção de um
departamento no Instituto Imperial de Medi-
cina Experimental.

Enquanto viveu em Berna, Nencki parti-
cipou ativamente de sua Sociedade de
História Natural. Em 1888, passou a ensinar
bacteriologia, também, fundando posterior-
mente um departamento só para essa
disciplina na Farmácia Nacional.19

O prédio da Farmácia Nacional abrigava, também, a Clínica de Olhos,
inaugurada em novembro de 1867 pelo médico suíço Henri Dor,20  que a dirigiu
até 1876, quando se transferiu para Lyon. Em seu lugar foi contratado Ernst
Pflüger (1846-1903), que conseguiu um lugar para a clínica no novo Hospital
Insular,21  onde eram ministradas as cadeiras de clínica médica e cirúrgica,
ginecologia e obstetrícia.
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Marcel Nencki (1847-1901). Foto em
www.clendening.kumc.edu/dc/pc/nencki.jpg

Gabinete de microscopia no Instituto de Farmácia em 1894
(Bickel, 1984, p.675).

No período em que Adolpho Lutz freqüentou a Universidade de Berna, a
Clínica Médica era ministrada por Heinrich Irenaeus Quincke (1842-1922),
médico alemão formado em Berlim onde fora, também, assistente de Frerichs,
no Hospital da Charité, entre 1867 e 1871. Seu objeto de investigação era a
anatomia e a fisiologia do fluido cérebro-espinhal. Durante os cinco anos em
que foi professor titular (Ordinarius) e chefe da Clínica Médica em Berna
(1873 a 1878), realizou importantes pesquisas sobre a reabsorção de ferro
inorgânico no tratamento da anemia por deficiência desse mineral, tendo sido
o primeiro a assinalar a poiquilocitose na anemia perniciosa, associando-a ao
câncer gástrico.22  As aulas de Clínica Médica eram dadas na sala de conferências
ou nas enfermarias do Hospital Insular, onde 20 a 24 leitos eram reservados
para o professor. A disciplina de Quincke foi uma das primeiras que Adolpho
Lutz cursou. Um mês após o início das aulas, este pediu a um professor da
Universidade esclarecimentos sobre um diagnóstico de diabetes que fizera
num paciente. Na resposta escrita em Berna, em 22 de dezembro de 1874,
aquele professor dizia:

À primeira vista não afirmaria com certeza que seu caso seja, de fato,
um diabetes transcorrido espontaneamente – um diagnóstico de tanto
peso só é permitido quando a melitúria ficar comprovada; os sintomas
subjetivos que a anamnese fornece não me parecem suficientes.
Quanto à questão da acetona, está comprovado que o cheiro dela no
hálito não é indício certo de glicosúria, pois também ocorre nos catarros
gástricos e nas desordens digestivas febris ... Além disso, como me
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informou Nencki, a quem perguntei certa vez, o dióxido ácido acético é
igualmente inseguro. Para a comprovação segura do diabetes é necessária
a sua descrição. Caso o senhor se proponha a fazer isso, eu lhe pediria
que se dirigisse diretamente a Nencki, pois esse diagnóstico não me é
familiar.23

 No Hospital Insular, Lutz assistiu também
às aulas de clínica cirúrgica dadas pelo
catedrático Theodor Kocher.24  Nascido em
Berna, em 23 de agosto de 1841, pertencia a
uma antiga família da região (seu pai era o
engenheiro-chefe do Cantão de Berna). Kocher
estudara medicina em sua cidade natal e, após
o término do curso, viajara para Berlim, Paris
e Londres. Em 1866, fora contratado pela
Universidade de Berna como professor assis-
tente de cirurgia.

Theodor Kocher (1841-1917). Berna,
Staatsarchiv.

Hospital insular visto do lado norte de Berna (Leuenberger e Erne, 1997).

A clínica de cirurgia e obstetrícia, instituída com a criação da Universidade,
em 1834, foi regida, a princípio, pelo catedrático Hermann Askan Demme
(1802-1867), que tinha à sua disposição dois quartos com 20 leitos no Hospital
Insular. Em 1838, obteve um prédio anexo ao Hospital para a realização de
autópsias. Ali os candidatos a médicos e cirurgiões praticavam a dissecação de
cadáveres. Demme deixou a universidade em 1865. Seu sucessor, Georg Albert
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Lücke (1829-1894), livre-docente em Berlim, permaneceu em Berna só até
1872, passando o bastão a Kocher, seu assistente. Este passou a professor
titular ao assumir a direção da clínica, permanecendo à sua frente por quarenta
anos.

Com Kocher, a clínica cirúrgica ganhou bastante prestígio. Ele transformou
a ‘escola de cirurgiões de Berna’ num centro atraente para jovens doutores e
doutorandos que desejavam seguir o revolucionário método antisséptico
proposto por Lister e aperfeiçoado pelo médico bernense. Kocher verificara
que não era tanto o ar, mas principalmente os instrumentos e as mãos do
cirurgião que comprometiam a saúde dos pacientes operados. Além disso,
conseguira diminuir consideravelmente a mortalidade pós-operatória com o
uso de ligaduras antissépticas, dando o primeiro passo em direção à assepsia.
De início, não havia no Hospital Insular uma sala própria para as intervenções
cirúrgicas, que eram realizadas no auditório. Em 1884, a clínica cirúrgica já
abrangia três prédios: a clínica propriamente dita, com sala de aula e seis
gabinetes; um pavilhão de dois andares; e um pavilhão cirúrgico de um andar,
destinado especialmente a recém-operados. A sala de operações construída
em 1890 teria aparelho a vapor para esterilização dos instrumentos e do próprio
ambiente. Primeiro cirurgião a receber o prêmio Nobel por seu trabalho sobre
bócio, em 1909, Kocher faleceria em 27 de julho de 1917.

À época em que Adolpho Lutz foi seu aluno, a ginecologia e a obstetrícia

A maternidade funcionou na
Brunngasse (Travessa do Poço) 28,
em Berna, até 1876. Foto Q. Reichen
(Bickel, 1984, p.662).

eram ministradas por Peter Müller (1836-1922),
professor titular de 1874 a 1910. Quando se criou
a Universidade, a obstetrícia era ligada à cirurgia
sob a regência de Demme, ao passo que a
ginecologia tinha status de cadeira extraordinária,
e era ministrada por Johann Jakob Hermann
(1790-1861). Em 1867, a obstetrícia tornou-se
cadeira independente, sendo, então, contratado
para ministrá-la o médico tcheco August Breisky
(1832-1889). Ele conseguiu que fosse construída
uma maternidade junto à clínica ginecológica, mas
antes de sua inauguração, mudou-se para Praga
(1874). Coube a Peter Müller, seu sucessor, inau-
gurar dois anos depois a nova clínica e mater-
nidade, à frente da qual permaneceria por 36 anos.
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Estudos em Leipzig, Praga e Estrasburgo
Lutz fez cursos na Universidade de Berna até o fim do verão de 1877 e

prosseguiu os estudos em Leipzig. Matriculou-se na faculdade de medicina
desta cidade em 22 de outubro de 1877, e freqüentou-a por dois semestres. Na
Universidade de Leipzig, Adolpho Lutz conviveu com grandes nomes da
medicina e das ciências naturais.25  Durante o inverno de 1877-1878, teve aulas
de clínica cirúrgica e especializada com Karl Thiersch (1822-1895),26  de
propedêutica cirúrgica com Helferich, de clínica médica com Ernest Leberecht
Wagner (1829-1888),27  e de clínica ginecológica com Carl Siegmund Franz Credé
(1819-1892). Fez ainda especialização em oftalmologia com Schoen. No verão
de 1878, cursou as disciplinas de clínica e ginecologia, freqüentando também
as aulas de anatomia patológica, histologia, prática de microscópio e patologia,
ministradas por Julius Cohnheim (1839-1884) e seu assistente Carl Weigert
(1845-1904), que deu também o curso de operações cirúrgicas (autópsias). As
lições de propedêutica oftalmológica foram dadas por Küster; de abdução, por
von Lesser; e de policlínica, com ênfase em pediatria, por Johann Otto Leonhard
Heubner (1843-1926).28

Augustplatz, em Leipzig, vendo-se ao fundo o prédio da Universidade. Cartão Postal produzido por Louis Glaser, 1906
(Sohl, 1989, p.32).
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Planta da Universidade de Lepzig (Festschrift, 1909).

Entre as vivências de Lutz no período, ficariam gravadas especialmente as
lições de patologia e autópsia e a memorável visita de Robert Koch a Cohnheim
e Weigert. Em 1936 (p.852), o médico brasileiro recordaria:

De 1877 a 1878, passei meu segundo e terceiro semestres clínicos em
Leipzig, onde vi casos e autopsias de febre tifóide. Já se começava a
desconfiar que esta doença era causada por um bacilo específico, que
entretanto não aparecia ainda nos cortes mostrados no curso de
Cohnheim, assistido por Weigert. Em 1878, Koch visitou Cohnheim e
exibiu as primeiras preparações do Bacillus anthracis, colorido pelo
azul de metileno, contrastando com o tecido incolor. Tive o privilégio de
ver essas preparações, que marcaram uma etapa importante na técnica
microscópica. Naquele tempo, os cortes histológicos eram coloridos pela
vesuvina (Bismarckbraun) ou pela violeta de anilina,29  muito tolerante
para a glicerina.
No fim daqueles semestres, tomei vários cursos de férias, entre os quais
um de autopsias dado por Weigert, que foi muito proveitoso em
conseqüência do número reduzido dos praticantes.

À época em que Lutz estudou em Leipzig, Julius Cohnheim havia acabado
de assumir a cátedra de patologia, em substituição a Wagner.30  Nascido em
Demmin, em 20 de julho de 1839, Cohnheim fez seus estudos médicos em
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Würzburg, Greifswald e Berlim, onde defendeu tese
em 1861. Trabalhou como assistente de Rudolph
Virchow em seu Instituto de Patologia, e aí descobriu
o método de corar com ouro clorídrico, que facilitou
a evidenciação das finas extremidades dos nervos.
Em 1869, tornou-se professor titular de Anatomia
Patológica e Patologia Geral na Universidade de Kiel
e passou a freqüentar, em Leipzig, o Instituto de
Fisiologia de Carl Ludwig, considerado um dos maio-
res fisiologistas de seu tempo. Em 1872, Cohnheim,
que tinha especial interesse pelo que hoje se chama
fisiologia patológica, transferiu-se para a Univer-
sidade de Breslau, substituindo Heinrich Wilhelm
Gottfried von Waldeyer-Hartz (1836-1921), que
deixava aquela cidade, após oito anos, para lecionar
em Estrasburgo. Carl Weigert, primo do bacterio-
logista Paul Ehrlich, trabalhava com Waldeyer-Hartz
desde 1866. Continuou no Instituto de Breslau, agora
como colaborador de Cohnheim. Quando este migrou
para Leipzig, em 1878, levou consigo o assistente,
Weigert.31

Em Breslau, tiveram a oportunidade de assistir à
primeira demonstração de Koch sobre o ciclo de vida
do bacilo do antraz, em 30 de abril de 1876. Segundo
Mazumdar (1995, p.60), ficaram tão impressionados
que Cohnheim, ao voltar para seu laboratório, teria
dito aos assistentes: “larguem tudo que estão fazendo
e vão ver Koch. Esse homem fez uma grande desco-
berta”. Aquele médico ainda desconhecido, de um
distrito rural de Wollstein, fora visitar o botânico
Ferdinand Cohn (1828-1898), um dos únicos a
trabalhar com classificação de bactérias.32  Acabou
fazendo amizade com Cohnheim e Weigert e, durante
os dias que passou em Breslau, Koch teve a oportu-
nidade de observar os novos métodos de corar tecidos
que o último vinha desenvolvendo com anilinas.

Carl Weigert (1845-1904). Foto em
www.uic.edu/depts/mcne/founders/
page0100.html

Julius Cohnheim (1839-1884).
Foto em www.umanitoba.ca/faculties/
medicine/units/history/lesion/
lesion11.html

Carl Ludwig
(1816-1895).
Foto publicada
em Festschrift
(1909, p.53).
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Weigert estudara medicina em Breslau com Ferdinand Cohn, Rudolf
Heidenhain (1834-1897) e Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1836-1921), e
continuara seus estudos em Berlim, onde trabalhara com Virchow. Passara
ainda uma temporada em Viena antes de obter seu diploma de médico pela
Universidade de Berlim, em 1866, com tese intitulada De nervorum laesionibus
telorum ictu effectis. Dois anos depois, regressou a Breslau para trabalhar
com Waldeyer-Hartz. Em 1870-1871, servira na Guerra Franco-Prussiana e,
após a desmobilização, tornara-se assistente do clínico Hermann Lebert (1813-
1878).

Nesse período, Weigert começou a produzir inovações revolucionárias nas
técnicas histológicas ao demonstrar a ação seletiva dos corantes nos materiais
biológicos. Se não foi o primeiro a corar bactérias,33  cabe-lhe a primazia na
introdução dos corantes de anilina nas técnicas microscópicas, e elas seriam
de grande utilidade para Koch em suas pesquisas futuras.

Em abril de 1878, em meio aos dois semestres que passou em Leipzig, Adolpho
Lutz esteve em Praga para fazer cursos práticos de ginecologia com Johannowsky,
Nérat e August Breisky (1832-1889) no Hospital Ginecológico daquela cidade,
obtendo os certificados de conclusão em 27 e 28 de abril de 1878.34  De volta a
Leipzig, cursou as já referidas disciplinas no verão de 1878, mas ao final desse
período caiu doente com febre tifóide. Conta ele (1936, p.852):

Durante essas férias, comecei a sentir-me mal, perdendo completamente
o apetite, o sono e a tolerância para o barulho e cansando-me também
muito rapidamente. Depois de ter perambulado assim durante uma
semana e meia, tive de ficar de cama. O docente que tratava dos
estudantes denominou o meu caso catarro de estômago febril, mas um
colega mais velho disse-me, com toda razão, que eu sofria de febre tifóide
e que já houvera outro caso entre os nossos colegas. A febre acentuou-
se mais e passei alguns dias dos quais não me ficou recordação. Depois
de dez ou doze dias a febre abrandou, de modo que pude levantar-me e
tratar da minha partida. Tinha emagrecido extremamente e ainda estava
muito fraco. Conquanto meu caso possa ser classificado em parte de
ambulante e em parte de abortivo, tinha estado mais doente do que
pensava, e a convalescença foi demorada. Tive tromboses de pequenas
veias nas pernas, furunculose e queda de cabelo típica, posto que
passageira, mas depois de outras cinco semanas pude considerar-me
restabelecido.

Vencidos esses tormentos, Adolpho Lutz viajou novamente, com a intenção,
agora, de cursar algumas disciplinas na Universidade de Estrasburgo,
especialmente a Clínica Geral que era chefiada por Adolf Kussmaul (1822-
1902) desde 1876. Formado em Heidelberg, com passagem, também, por Viena,
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A ponte Kärlsbrucke em Praga. Desenho de H. Clerget baseado em foto de M. M. Lévy e Cia. (Reclus, 1878, p.56).
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Kussmaul era considerado uma autoridade em sua área graças aos inovadores
procedimentos diagnósticos e terapêuticos que criara; entre os trabalhos de
sua autoria, sobressaía aquele sobre a afasia, publicado em 1877, e considerado
à época um marco na clínica médica.35

Depois que a Prússia conquistou a Alsácia, os professores franceses foram
forçados a se demitir da Universidade de Estrasburgo e suas vagas foram
preenchidas por professores recrutados em outras universidades alemãs.
Waldeyer-Hartz chegou a Estrasburgo em 1872, assumindo a cátedra de
anatomia. Outros recém-chegados eram Friedrich Leopold Goltz (1834-1902),
professor de fisiologia,36  Friedrich Daniel von Recklinghausen (1833-1910),
patologista e reitor da Universidade à época em que Lutz estudou lá,37  e
Kussmaul, todos empenhados em transformar aquela Universidade, agora
denominada Kaiser-Wilhelms-Universität, num centro mais atraente para os
estudantes dos países de língua alemã.

Lutz matriculou-se aí em 6 de novembro de 1878, e durante o semestre de
inverno cursou as disciplinas de clínica médica, clínica cirúrgica e policlínica,
oftalmologia e clínica psiquiátrica. Freqüentou também os laboratórios de
farmácia e toxicologia.38  Em dezembro de 1878, recebeu carta de um colega de
Leipzig que se mostrava surpreso por ele não ter feito o exame final em Bonn,
como planejara:

Tive notícias suas através de Ewald. Mas, pelo amor de Deus, o que você
está fazendo em Estrasburgo? Pensei que estivesse em plenas provas
em Bonn. O que acontecerá com seu exame, você agora o fará em
Estrasburgo? Aqui em Leipzig é a rotina habitual, tudo na clínica me
parece terrivelmente esclerosado. Só que, imagine, milagrosamente,
Credé neste inverno não deixa de despertar curiosidade. A cada aula, o
homem dá palestras as mais interessantes, de modo que está pratica-
mente irreconhecível! Ao contrário, Wagner e Thiersch são de um enfado
próprio dos deuses. Todos os dias Wagner esfola pelo menos 2 licen-
ciandos à frente de toda a clínica.39

Na verdade, foi na Berna de seus antepassados, a que retornou em março
de 1879, que Adolpho Lutz prestou os exames finais de seu curso de medicina.



    151 PRIMEIROS TRABALHOS: ALEMANHA, SUÍÇA E NO BRASIL (1878-1883)

Diploma de bacharel da Kaiser-Wilhelms-Universität, emitido em 20 de março de 1879, de conclusão dos cursos iniciados
em 6 de novembro de 1878. BR. MN. Fundo Adolpho Lutz. Diplomas.
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A história natural
Durante esses anos, Lutz não perdeu o interesse pela história natural. Seu

dom de naturalista e colecionador levou-o a manter estreita relação com os
professores da área, a assistir suas palestras na Faculdade de Filosofia de
Berna e nas outras escolas superiores que freqüentou, mantendo-se sempre
em dia com as novas descobertas. Entre os professores de história natural que
Lutz conheceu sobressai Joseph Anton Maximilian Perty (1804-1884), um dos
docentes mais antigos da Universidade de Berna, admitido em 1833, quando
ela ainda era Academia. Perty formou-se em medicina em Munique e foi
contratado pela Faculdade de Ciências dessa Universidade. Passou a cuidar

Theophil Studer
(1845-1922) (Attinger,
Godet, Turler, 1930, p.394).

também de coleções zoológicas da Academia de Ciências de
Munique, inclusive aquelas formadas pelos naturalistas Johann
Baptist von Spix e Karl Friedrich Philipp von Martius durante os
três anos e meio em que haviam percorrido o Brasil (1817-1820).40

Perty estudou a coleção entomológica reunida por Spix, o zoólogo
da expedição, e entre 1830 e 1833 publicou relevante contribuição
ao conhecimento dos insetos brasileiros. Durante o meio século
em que viveu em Berna, escreveu muitos outros trabalhos sobre
zoologia, antropologia e psicologia. Dedicou-se especialmente à
observação dos animais microscópicos e formulou até mesmo uma
classificação para as bactérias (Papavero, 1971, v.1, p.110-1). Reitor da
Universidade de Berna entre 1837 e 1856, Perty encontrava-se em plena
atividade à época em que Lutz o conheceu.

O inventário dos naturalistas que influenciaram o médico brasileiro deve
incluir também Theophil Studer (1845-1922), professor de zoologia e curador
das coleções zoológicas do Museu de História Natural de Berna entre 1871 e
1922. No período de 1874 a 1876, participou da viagem de circunavegação da
fragata alemã S. M. S. Gazelle sob o comando do capitão Georg Freiherr von
Schleinitz.41  Dois anos após seu retorno, tornou-se professor de zoologia e
anatomia comparada da Escola de Medicina Veterinária de Berna.

Em 1877, a Universidade de Berna promoveu um concurso de monografias
sobre temas relacionados à história natural. Adolpho Lutz dedicou a primavera
e o verão daquele ano à coleta intensiva de material sobre a fauna Cladocera
dos lagos e cursos d’água da região,42  produzindo um trabalho que foi premiado
pela Faculdade de Filosofia e publicado nos Anais da Sociedade de Ciências
Naturais de Berna.
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O interesse por aqueles microcrustáceos aumentara consideravelmente na
segunda metade do século, após a descoberta da relevante função que
desempenhavam na cadeia alimentar da fauna de água doce e do mar. Franz
Leydig, professor da Universidade de Tübingen, na Alemanha, já havia enfa-
tizado a importância desses invertebrados em trabalho sobre Naturgeschichte
der Daphniden (Crustacea, Cladocera) [História natural dos dafnídeos]:

Não são todos que se interessam em estudar os organismos sem segundas
intenções. O interesse pelos animais é, em geral, determinado por sua
utilidade ao ser humano ... ou ... por lhe serem prejudiciais. Aos amigos
da natureza que pensam desse modo, o autor tem o grande prazer de
informar, com o intuito de apresentar um motivo para que seja dada
mais atenção a estas pequenas e discretas existências, que os cladóceros
e os ciclopóides constituem o principal alimento dos mais apreciados
peixes nos lagos das montanhas da Baviera e no lago Bodensee [lago
Constança], ao sul da Alemanha ... Estes são, no que diz respeito à
quantidade de indivíduos, os seres mais populosos das águas examinadas.
Portanto há que se admitir que os pequenos ostracodes são muito úteis
ao ser humano, ainda que indiretamente, pelo fato de alimentarem esse
grande número de peixes. (1860, p.2)

O estudo desse grupo foi fortemente estimulado pela nova técnica de coleta
desenvolvida por Johannes Müller, professor da Universidade de Berlim,
considerado o “pai da fisiologia e da biologia teórica na Alemanha”. Durante
uma excursão com seus alunos à ilha de Helgoland, no Mar do Norte,43  utilizou
pela primeira vez uma finíssima rede para coletar organismos microscópicos

Ilha de Helgoland, no Mar do Norte, onde foram
iniciadas as primeiras coletas da fauna marinha por
Johannes Müller e outros médicos-biólogos alemães.
www.helgolandmarathon.de/

Excursão biológica para Helgoland em 1865. Participantes,
da esquerda para a direita: A. Dohm. R. Greff, E. Haeckel,
sentados: Salverda e P. Marchi.
Foto em www.awi-bremerhaven.de/BAH/history.html.
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que se encontravam em suspensão na água. A difusão da ‘rede de plâncton’
viabilizaria o aumento exponencial dos estudos sobre esses seres microscópicos.
Entre os primeiros a analisar sua importância na cadeia alimentar estão o
sueco Wilhem Lilljeborg (1816-1908), professor de zoologia em Uppsala (a
Universidade de Carl Linnaeus) e o norueguês Georg Ossian Sars (1837-1927):44

ao jogarem finas redes sobre as águas do Báltico, encontraram toda
uma fauna e flora, principalmente microscópica, de uma bem ajustada
sociedade de organismos, que incluía formas de plantas sintetizadoras e
os animais que as consumiam; e entre estes animais todos os grupos
sociais de herbívoros e carnívoros, parasitas e decompositores. (Welch,
1935, p.4)

Não obstante os cladóceros fossem conhecidos desde o século XVII, somente
em 1786 veio a lume a primeira classificação dos animais microscópicos que
incluía esses microcrustáceos, da autoria de Otto Fredrich Müller (1730-1784),
outro naturalista dinamarquês.45

O primeiro estudo sobre os cladóceros da Suíça data de 1820: Histoire des
Monocles qui se trouvent aux environs de Genève, de Louis Jurine. Segundo
Leydig (1860, p.3), esse livro publicado após a morte do autor, com figuras
desenhadas por sua filha, examinava algumas relações fisiológicas mas tinha
um caráter essencialmente descritivo. O pesquisador dinamarquês Peter

Genebra, vendo-se o lago do mesmo nome e, ao fundo, os cumes nevados do Mont Blanc. Desenho de Dh. Weber com
base em foto de M. Garcin (Reclus, 1878, p.89, fig.12).
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Eramus Müller, que em 1867 divulgara relevante estudo sobre os cladóceros
de seu país, publicou em 1870 uma nota sobre os que encontrou nos grandes
lagos suíços. Outro antecessor de Lutz foi François-Alphonse Forel, professor
da Universidade de Lausanne, que desde 1869 vinha estudando a fauna de
profundidade do lago Leman.46

Nas pesquisas sobre esses microcrustáceos, Lutz pôs em prática toda a
experiência adquirida durante os anos em que atuou como naturalista amador,
encaixando-se perfeitamente no perfil idealizado por Leydig (1860, p.5):
“Gostaria de ter a felicidade de conseguir incentivar os jovens pesquisadores
... a darem informações sobre os dafnídeos de sua pátria. O fato de um gênero
tão notável como o Bythotrephes (do lago Bodensee) ... ter passado despercebido
até então evidencia a grande probabilidade de novas formas ainda serem
descobertas”.

Em suas coletas diurnas e noturnas, o jovem médico brasileiro usou todas
as técnicas conhecidas para recolher tanto os animais de fundo como os
pelágicos, encontrando nos diferentes habitats pesquisados 42 espécies
pertencentes a 19 gêneros. Uma não se encaixou nas descrições existentes na
bibliografia por ele consultada, motivo pelo qual Lutz a descreveu como espécie
nova da família dos linceídeos, denominando-a Alona verrucosa.

Seu estudo não se limitou à sistemática dos cladóceros. Lutz observou
também hábitos de vida, reprodução, habitat, disseminação, predadores,
parasitas e simbiontes desses microcrustáceos. A inclinação darwinista de Lutz
e sua adesão ao conceito de seleção natural ficam claramente evidenciadas
quando aborda a dispersão e adaptação daqueles animais.47  Ao analisar a
ocorrência ou ausência de alguns grupos nos ambientes pesquisados, comenta:

Influência maior parece ser exercida pela eliminação provocada por
espécies mais bem adaptadas da mesma família ou de família estranha.
Assim, no brejo turfoso de Bleienbach, em meio a uma série de valas
povoadas por cladóceros, existe uma única que não os contém, mas que,
em contrapartida, abriga enorme quantidade de uma espécie minúscula
de ostracode. (Lutz, 1879, p.18)

Lutz chegou a conclusão parecida com a de Leydig: a falta de levantamentos
sistemáticos da fauna acarretava falsas interpretações quanto à represen-
tatividade dos animais da Suíça.

O trabalho do jovem naturalista brasileiro foi apresentado à Sociedade de
Ciências Naturais de Berna (Naturforschende Gesellschaft in Bern), instituição
com quase um século de história. Em 1786, Jakob Samuel Wyttenbach (1749-
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Desenho de Cladocera da espécie Sida crystallina onde são evidenciadas as suas estruturas internas (Leydig, 1860,
prancha VI, desenho do próprio autor).

1830), Samuel Emanuel Studer (1757-1834) e outros naturalistas fundaram a
Sociedade Privada de Amigos das Ciências de Berna (Privatgesellschaft
Naturforschender Freunde in Bern).48  Em 1815, ela mudou de nome e em
1843 deu início à publicação de seu periódico, o Mittheilungen der
Naturforschenden Gesellschaft in Bern. Segundo os estatutos de 1873, a
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Sociedade tinha por objetivo “a promoção e difusão das ciências naturais e
matemáticas” e era composta por membros efetivos e correspondentes, podendo
se candidatar a efetivo “todo amigo das ciências naturais que more no cantão
de Berna”. Freqüentada por sua elite profissional – médicos, farmacêuticos,
engenheiros, profissionais liberais e, principalmente, o corpo docente da
Universidade –, a sociedade reunia-se a cada quatro sábados, nas “conferências
gerais”, em que eram discutidas questões de interesse dos membros, e
apresentadas palestras sobre os progressos de cada ciência. Os membros elegiam
anualmente um secretário e um chefe, que convocava sessões específicas quando
havia material para isso. Todos os trabalhos apresentados eram veiculados
nos Anais da Sociedade.49

Na sessão de 8 de março de 1878, presidida por T. Rothen, um dos diretores
da telefonia de Berna, e secretariada pelo professor de fisiologia da
Universidade, Gabriel Valentin, Teophil Studer, professor de zoologia de
Adolpho Lutz, leu para os 22 membros presentes o trabalho de seu aluno, que
fora premiado pela Faculdade de Filosofia. Publicado nos Anais da Sociedade
no ano seguinte (Lutz, 1879, p.38-54), foi citado pelo Zoological Record para
1879 (p.3, 40-1), que destacou a descrição da nova espécie – Alona verrucosa –
e a distribuição geográfica de Alona lineata e Chydories sphaericus (Mill) “no
passo de São Giacomo, a uma altura de 2.400 metros”. Curiosamente, a espécie
descrita por Lutz foi ignorada pelos especialistas do grupo, e em 1901, apenas
22 anos após a publicação de seu trabalho, o nome Alona verrucosa foi utilizado
por Georg Ossian Sars para designar nova espécie de Cladocera da América do
Sul.50  Pela Lei da Homonímia, consignada no artigo 57 do Código Internacional
de Nomenclatura Zoológica, o pesquisador norueguês não poderia ter utilizado
o mesmo nome usado por Lutz, uma vez que o  homônimo mais recente deve
ser rejeitado e substituído.51

Adolpho Lutz deu continuidade ao estudo dos cladóceros assim que chegou
a Leipzig, uma vez que a fauna da região nunca fora submetida a estudo
sistemático (Lutz, 1878, p.36). Seu segundo trabalho foi apresentado à
Sociedade de Ciências Naturais de Leipzig e publicado também em seus Anais.
À época, lecionava na Universidade daquela cidade um dos grandes nomes da
zoologia experimental, Karl Georg Friedrich Rudolf Leuckart (1822-1898).52

Formado em medicina pela Universidade de Göttingen, em 1847, foi discípulo
de Rudolph Wagner (1805-1864), em cujo Handwörterbuch der physiologie
(Manual de fisiologia) colaborou. Leuckart trabalhou no Instituto Fisiológico
da Universidade de Göttingen e a partir de 1850 começou a lecionar zoologia e
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Folha de rosto do The Zoological Record for 1879 editado por E. C. Rye (1881, p.41), destacando-se o registro de Alona
verrucosa, espécie nova descrita por Adolpho Lutz.

zootomia comparada na Universidade de Giessen, tornando-se o titular da
cadeira cinco anos depois. Em 1870, aos 48 anos de idade, migrou para a
Universidade de Leipzig, para reger a cadeira de zoologia e zootomia, e lá
criou um bem equipado Instituto de Zoologia. Sua reputação atraiu estudantes
e colaboradores do mundo todo, e não foram poucos os que se tornaram
renomados especialistas em zoologia aplicada. A medicina humana e a
veterinária beneficiaram-se muito com as pesquisas de Leuckart. Ele desvendou
o modo de transmissão das triquinas do porco para os seres humanos e toda a
biologia desses vermes intestinais, e fez o mesmo em relação às tênias. A
agricultura deve a ele a elucidação da complicada evolução e transmissão da
distomíase nos rebanhos de ovelha. Leuckart realizou trabalhos igualmente
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importantes sobre outros parasitas helmínticos de
seres humanos e animais e sobre piolhos de gado,
moscas vivíparas e abelhas. Descobriu a existência
dos micrópilos em ovos de insetos e demonstrou a
necessidade do contato direto entre o conteúdo do
ovo e o esperma para a fecundação e o desen-
volvimento embrional. Die menschlichen Parasiten
und die von ihnen hervorgerufenen Krankheiten (Os
parasitas do ser humano e as doenças causadas
por eles), livro publicado entre 1863 e 1876, foi por
muitas décadas obra de referência fundamental
para médicos e zoólogos. A segunda edição (1879),
que contou com a colaboração de seu aluno Gustav
Brandes, incluía já os parasitas de animais
(Petzsch, 1973, p.63-4).

Em outros volumes da Obra Completa de

Karl Georg Friedrich Rudolf Leuckart
(1822-1898). Desenho reproduzido
em Petzch (1973, p.63).

Adolpho Lutz o leitor terá a exata noção da importância extraordinária que
Leuckart teve para os trabalhos sobre helmintos e demais vermes do zoólogo
brasileiro. Por ora, queremos ressaltar seu papel no estudo de Lutz sobre
cladóceros.

Assim como Johannes Müller (1801-1858), logo depois de formado Leuckart
fez sua primeira expedição para o Mar do Norte e utilizou a técnica de coleta
de animais marinhos com rede de malha muito fina. O estudo do material
assim obtido levou-o a reformular a antiga classificação de Cuvier para os
Radiata, que dividiu em dois novos grupos: os Coelenterata (pólipos, medusas
e corais) e os Echinodermata (pepinos-do-mar, estrelas-do-mar e ouriços-do-
mar). Leuckart tinha interesse sobretudo pelos invertebrados e sua biologia,
e, como um sistemata muito perspicaz, procurou estabelecer clara diferenciação
entre os invertebrados, até então agrupados de forma muito confusa nos
sistemas do reino animal.

O trabalho de Adolpho Lutz sobre os cladóceros de Leipzig mereceu todo o
apoio de Leuckart, tanto que foi ele que o apresentou à Sociedade de Ciências
Naturais daquela cidade, assegurando sua publicação (Lutz, 1878, p.36-41).
Lutz fazia as coletas nas horas vagas e dedicou a essa tarefa parte dos meses
de outubro e novembro de 1877, assim como o verão de 1878. O tempo exíguo
só lhe permitiu realizar pequena amostragem nos locais visitados, e por isso
considerou seu trabalho incompleto. Mesmo assim, conseguiu coletar 35 espécies
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pertencentes a 16 gêneros, sendo designada por ele uma nova variedade de
Daphnia hyalina. Lutz descreveu, ainda, pela primeira vez, o macho da espécie
Alona acanthocercoides Fischer.53

Os conceitos darwinistas foram usados desta feita para analisar a formação
de efípios e machos54  em espécies partenogenéticas, assim como a relação
destes com os fatores externos. Para Lutz, tal propriedade parecia ter sido
adquirida por algumas espécies mediante a seleção natural; “em compensação,
julgo duvidoso que o aparecimento de machos e de efípios possa ser provocado,
concretamente, por dessecamento ou queda da temperatura” (Lutz, 1878, p.41).

Fascinado pelos pequenos crustáceos, Lutz levou consigo a coleção de
cladóceros ao deixar Leipzig com a intenção de continuar suas pesquisas em
Estrasburgo. Ao chegar lá, em dezembro de 1878, um colega da Universidade
de Leipzig escreveu-lhe para falar de novas técnicas de coloração que talvez o
ajudassem:

Aproveito, feliz, a oportunidade de poder enviar-lhe uma informação
que li há pouco. Suponho, naturalmente, que a pesquisa dos cladóceros
etc. ainda ocupe suas horas ociosas. Passo-lhe uma notícia que diz respeito
à coloração desses indivíduos. Você conhece a resistência que esses
animais opõem a todos os métodos de tingimento. Creio já lhe ter dito,
da última vez, que um zoólogo daqui descobriu um método de maceração,
fato que julga necessário manter ainda em segredo, já que é, ao mesmo tempo,
um homem de negócios. Contudo, nesse entretempo, o Dr. Paul Mayer realizou

Leipzig. Gandelstation (estação de gôndolas), 1905. Este foi um dos locais onde Lutz provavelmente coletou cladóceros
(Sohl, 1989, p.53).
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pesquisas na Itália, no Instituto Zoológico de Nápoles, com o objetivo de
obter resultados coloridos satisfatórios aplicando tinturas adequadas às
membranas de quitina ilesas. Nada conseguiu com uma solução
alcoolizada de carmim, mas sim com uma tintura de cochonilha que
ainda pode ser aproveitada para outros fins: a cochonilha pulverizada
deve ser deixada em contato com álcool a 70% em 1 gr. 8-10 cc, durante
vários dias, filtrando-se a solução vermelho-escura assim obtida. Os
objetos a serem tingidos têm de estar isentos de ácidos; melhor ainda é
[deixá-los] previamente, durante algum tempo, em álcool a 70%.
Conforme a intensidade e a natureza do objeto, o tingimento leva de
alguns minutos (infusórios, pelágicos, larvas etc.) a alguns dias
(crustáceos superiores, jovens cefalópodos, órgãos de vertebrados etc.).
A extração da tintura fixada nos tecidos é novamente realizada com
álcool a 70%; deve-se continuar com cuidado por muito tempo, mesmo
por dias a fio, até que o álcool não absorva mais nada.
Obtém-se uma coloração de núcleo bem precisa e quase sempre intensa.
Eu tive a oportunidade de ver preparados muito lindos! É notável que o
tingimento tenha a cor da hematoxilina. A tintura da cochonilha não se
altera de modo algum, nem tampouco a solução alcoolizada de
hematoxilina [de Kleinenberg], a qual, no entanto, não tem boa aplicação
neste caso. Além disso, sua preparação e aplicação são mais simples, e a
durabilidade, segundo as informações de Mayer, se equipara à do carmim.
Não é preciso recear a coloração excessiva, mas caso isso aconteça,
poderá ser novamente retirada por lavagem com álcool ácido (uma gota
de HCl em cerca de 10 cm de álcool a 70%). Conserva-se melhor em resinas;
a tintura, informa Mayer, provavelmente não será tão resistente à glicerina,
contudo ainda falta a experiência.
Espero que você consiga aplicar esta tintura com maior rapidez ainda.
Não tenho cladóceros para poder conferir; você encontrará as cochonilhas
em qualquer ervanário maior; aliás, não sei se as feras que levou daqui,
em álcool, ainda se deixarão tingir, mas, de qualquer modo, poderá
tentar.55

Ao retornar a Berna, Lutz matriculou-se novamente na Universidade, cursou
a clínica médica com Ludwig Lichtheim e, em seguida, prestou os exames
finais, recebendo a habilitação para exercer a medicina em 19 de julho de 1879.
Escolheu a clínica médica como área de predileção, e para preparar sua tese
de doutoramento procurou um lugar no Hospital Cantonal de Berna. Não
encontrou vaga e optou, então, pelo de St. Gallen, cidade situada na região
nordeste da Suíça, próxima do lago Constança (Bodensee). Em 27 de agosto de
1879, o conselho administrativo do hospital aceitou Lutz como médico assistente
pelo período de um ano. Nesse meio tempo, enquanto aguardava aquela
colocação, continuou a estudar os cladóceros e chegou a anunciar uma visita
ao pesquisador François-Alphonse Forel, que residia em Morges. Este escreveu
a Lutz em 29 de julho de 1879:
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Meu caro Senhor,

Quando estive rapidamente em Berna nos últimos dias, esperava ter o
prazer de visitá-lo, mas fui impedido pelo pouquíssimo tempo livre que
nossas sessões demasiado carregadas nos deixaram.
Queria ter-lhe explicado meu pesar por não estar em casa atualmente e
não poder, assim, recebê-lo, agora que o Senhor está livre. Estou com a
família toda passando uns dias no campo, onde vivem meus pais, e estes
têm a casa tão cheia de visitas que não me atrevo a pedir-lhes mais um
lugar. Se o senhor ainda estiver livre neste outono quando voltarmos à
cidade, minha mulher e eu ficaremos muito felizes se pudermos lhe
oferecer hospitalidade, e, para mim, será um grande prazer lhe fornecer
tudo o que puder, apesar de esse assunto não ser seu tema favorito em
nosso lago Leman.
Espero um dia ter o prazer de encontrá-lo em St. Gallen, na reunião dos
Naturalistas Suíços. Nessa expectativa, asseguro-lhe, meu caro Senhor,
meus sentimentos de afetuoso devotamento.56

Lutz filiou-se à Sociedade de Ciências Naturais de St. Gallen, sendo acolhido
na sessão de 1o de outubro de 1879. Segundo o relatório de atividades da
Sociedade para o ano de 1880-1881, assinado por seu presidente, Dr. B.
Wartmann, havia muitas dificuldades para manter elevado o nível das
publicações, fato que atribuía à fragmentação cada vez maior daqueles círculos
de amantes da natureza. Wartmann tinha a esperança de reverter esse quadro
obtendo a maior participação de jovens cultos nos debates científicos da
sociedade (St. Gallische N. Gesellschaft, 1882, p.1-2). A participação de Adolpho
Lutz foi, na realidade, efêmera. Com as novas atribuições como médico e tendo
ainda de desenvolver sua tese, os estudos relacionados à história natural
ficaram, por ora, em segundo plano.

Inaugurado em maio de 1873, o Hospital Cantonal de St. Gallen era o
resultado de discussões que vinham ocorrendo desde 1845 (Fritschi, 1997,
p.100). Em 1858, os drs. Steinlin e Wegelin publicaram trabalho “Sobre a
fundação, construção e organização de um Hospital Cantonal em St. Gallen”,
com base nas visitas que tinham feito aos hospitais de Viena, Berlim, Munique,
Frankfurt am Main e Zurique. Esse trabalho subsidiou a elaboração das plantas
em 1868-1869. Aprovadas nesse último ano pelos dirigentes do cantão, começou
imediatamente a construção do hospital. O regulamento que entrou em vigor
em sua inauguração especificava as atribuições dos quatro médicos responsáveis
pelo hospital – na época em que Lutz trabalhou lá, eram os drs. Wegelin,
Züblin, Hilty e Bänziger. Cabia-lhes a direção do departamento cirúrgico, de
dois departamentos para doentes internados, do serviço oftalmológico e do
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tratamento ambulatorial. Além de supervisionarem o trabalho dos enfermeiros,
deviam inspecionar instrumentos, bandagens e aparelhos e ainda a limpeza, a
ventilação, o aquecimento e a claridade nos quartos dos doentes. Para que
conseguissem se desincumbir de tantos afazeres, aqueles quatro doutores
contariam com o auxílio de um assistente cirúrgico e um assistente médico,
para os quais o hospital seria um local de formação onde pudessem continuar
seus estudos práticos.

Hospital de St. Gallen (Fritschi, 1997, p.128).

Contratado apenas seis anos após a inauguração do hospital, Adolpho Lutz
tinha várias responsabilidades, como ele próprio relembraria em 1936 (p.853):

O hospital era novo e bem instalado. Todo o serviço da Seção de Medicina
ficava a cargo do assistente-interno, que, além disso, assistia diariamente
às operações cirúrgicas e dava uma hora de consulta policlínica, devendo
também preparar as receitas mais simples e fazer as autópsias. Havia
um pavilhão separado para as doenças infecciosas ... Todos os pacientes
eram visitados três vezes por dia. Nas janelas desse pavilhão havia grades
para impedir os acidentes com os doentes delirantes, precaução esta
que infelizmente é muitas vezes descurada aqui e em outros lugares.

Durante os nove meses que passou lá,57  Adolpho Lutz desenvolveu sua
tese e publicou no periódico fundado por Edwin Klebs, o Correspondenz –
Blatt für Schweizer Aertze, um estudo clínico sobre um caso de bronquite
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fibrinosa aguda (Lutz, 1880, p.488-91). A doença, hoje conhecida também como
pseudomembranosa, crupal ou plástica ou, ainda, doença de Championnière,
havia sido descrita pelo médico francês Just-Marie-Marcellin Lucas-
Champonnière (1843-1913): caracteriza-se por inflamação intensa da mucosa
que reveste toda a árvore bronquial, com tosse violenta e paroxismos de
dispnéia, na qual se expectoram cilindros ou moldes bronquiais (Stedman,
1979, p.192; Cardenal, 1960). Ainda que seu trabalho não fosse tão relevante
academicamente, Lutz considerou importante descrever a doença em razão
da raridade de sua ocorrência na região – era o primeiro caso de que se tinha
registro no Hospital – e da evolução favorável pois, na época, a doença era
ainda considerada de “natureza enigmática” (Lutz, 1880, p.488).58  A paciente
tratada por Lutz era uma mulher jovem, de 22 anos, média de idade freqüente
entre as pessoas que procuravam o Hospital, segundo o relatório referente a
1876. Lê-se aí ainda que as pacientes do sexo feminino eram trabalhadoras
acometidas em geral por tifo ou “catarro gástrico” (inflamação do estômago)
(Fritschi, 1997, p.215). A paciente de Lutz fora internada na primavera de
1879 com difteria e escarlatina, e voltara meses depois (28.1.1880) com
diagnóstico de crupe laríngea dado pelo médico que a visitara em casa. Ao
examiná-la no hospital, Lutz hesitou entre o diagnóstico de “bronquite crupal
ou o de uma doença diftérica primária das vias aéreas”.59  A doença evoluiu
rapidamente e quatro dias depois a paciente estava completamente
restabelecida.

No trabalho que publicou a respeito desse caso, Lutz descreveu, em detalhes
os sintomas apresentados e o resultado das análises do material expectorado
durante todas as fases, principalmente os coágulos fibrinosos e os fragmentos
brônquicos contidos no vômito. O médico brasileiro recomendava aos pares
que o liam o uso de preparados à base de quebracho para os casos de dispnéia,
e isso era sinal de que aqueles resultados iriam servir para a elaboração de sua
tese.

Incentivado por Ludwig Lichtheim, seu professor de clínica médica em
Berna, Lutz decidira testar as propriedades terapêuticas da substância extraída
da casca de uma árvore originária da América do Sul denominada “quebracho
colorado”.60  A planta ficara mais conhecida entre os médicos europeus graças
à iniciativa de um alemão residente na Argentina, F. Schikendanz, que em
1878 enviara cascas de árvores e outros produtos da região para Franz Penzoldt
(1849-1927), professor e chefe da clínica médica da Universidade de Erlangen.
Em meio ao material, encontrava-se a cortiça de uma árvore de nome
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“quebracho”, com a observação de que era utilizada pelos nativos como remédio
para febre, em Tucumán e nos países vizinhos à Argentina.61

A planta já era conhecida pelos botânicos por obra do naturalista Hermann
Burmeister, que realizara viagem científica pelo interior da Argentina (1858-
1860), enviando amostras de “quebracho” ao botânico Dierdich von
Schlechtendal, em Halle.62  Por esse nome eram designadas árvores com madeira
extremamente dura na região percorrida por Burmeister; na verdade, ocorriam
duas árvores distintas denominadas pelos nativos de “quebracho-colorado” e
“quebracho-blanco”, diferenciáveis pelo formato da folha e pela cor da madeira.
Para Burmeister, uma era mera variedade da outra, mas Schlechtendal
classificou a espécie com madeira branca de Aspidosperma quebracho-blanco,
e a de casca vermelha, como Aspidosperma quebracho-colorado. Para o botânico
de Halle, as duas pertenciam à mesma família e ao mesmo gênero, o que
acabou provocando confusão quanto às propriedades químicas e terapêuticas
de cada planta.

A dúvida foi esclarecida por August Heinrich Rudolf Grisebach (1814-1879),
ao estudar material coletado por outro botânico alemão, Paul Günther Lorentz
(1835-1881), em Córdoba, Argentina.63  Em trabalho publicado em 1874 (p.67),
Grisebach distinguiu as duas espécies de quebracho, incluindo o colorado na
família Terebinthacea (Anacardiaceae), no gênero Loxopterygium, espécie
lorentzii. Em 1879, publicou outro trabalho sobre a flora da Argentina, e colocou
a espécie L. lorentzii em novo gênero: Quebrachia. Com o passar dos anos, a
espécie sofreria várias revisões taxonômicas, sendo denominada hoje Schinopsis

Um exemplar de quebracho, fotografado em
Mato Grosso, Brasil (Lorenzi, v.2, 2002).

quebracho-colorado (Schlechtendal) Barkley et
Meyer.64

O trabalho que Lutz se propôs a desenvolver
consistia em verificar a ação terapêutica do
quebracho-colorado, principalmente no trata-
mento de dispnéias. Quanto à classificação, Lutz
seguiu Grisebach (1879), denominando a espécie
a ser estudada de Quebrachia lorentzii
(sinônimo de Loxopterygium lorentzii). Em
razão da dificuldade em obter o extrato espe-
cífico da árvore, passou a usar o “Extractum
ligni Quebracho aquosum siccum” de Büdingen,
em Frankfurt, que, segundo lhe informaram,
provinha realmente da espécie lorentzii. O
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produto era fornecido pelo farmacêutico Stein, vice-presidente da Sociedade
de História Natural de St. Gallen.65  Em sua tese, Lutz mostrou-se entusiasmado
com os bons resultados obtidos com o preparado, e o recomendou aos colegas,
ressaltando seu pequeno volume, sua solubilidade e a possibilidade de ser
utilizado em pílulas ou clister.66

As observações foram realizadas em pacientes dos hospitais de St. Gallen e
de Berna, e tardaram a começar por falta de casos apropriados ao estudo das
propriedades terapêuticas do quebracho. Como bom cientista, Lutz começou
as experiências com pessoas saudáveis, verificando os efeitos do produto
também em si próprio. Ao ingerir pequena quantidade do extrato em pó (5g),
sentiu “leve sensação de calor contínuo na cabeça, mas não tão forte como a
que fora provocada pela inalação de uma gota de éter amilonitroso. A respiração
era fácil; depois de esforços, talvez mais do que de costume. Não se verificou
efeito notável relativo à pressão e temperatura”.67

O efeito da substância foi bem diferente em pacientes com dispnéia. Lutz
pôde observar neles, claramente, a diminuição gradual da freqüência
respiratória. Após administrar o medicamento a cerca de 28 doentes com
histórico de pneumonia, enfisema, bronquites, tuberculose, moléstias pleurais,
tísicas, moléstias febris e anomalias cardíacas, todos devidamente monitorados
quanto às freqüências de respiração e pulso e às curvas de temperatura, Lutz
chegou a conclusão idêntica à que Penzoldt expendera para o quebracho-branco:
o quebracho-colorado também poderia ser usado com sucesso nos mais variados
tipos de dispnéia, supondo o médico brasileiro que o princípio ativo de ambos
fosse o mesmo ou bastante similar.

Os resultados de Lutz não prevaleceram na terapêutica. Sabe-se hoje que a
ação do quebracho-colorado é bem menos eficaz do que se pensava, ao contrário
do quebracho-blanco que ainda é usado em virtude de suas propriedades
antiespasmódicas, antiasmáticas, tônicas, adstringentes e febrífugas.68  O
quebracho-colorado tem valor comercial mas em decorrência de sua utilidade
na indústria e na construção civil, graças à dureza de sua madeira, a seu poder
calórico e ao fato de ser uma das mais ricas fontes de tanino conhecidas.69

Em sua tese de doutorado, Lutz agradece o apoio de dois médicos de St.
Gallen – Adolf Fehr e Hilty – e dois professores de Berna: Balthasar Luchsinger
(1849-1886), do Instituto de Farmácia, titular da medicina veterinária de 1878-
1884, e Lichtheim, seu orientador. O diploma de Doutor em Medicina Summa
cum laude foi expedido pela Universidade de Berna em 28 de julho de 1880.
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Com 25 anos, há dezesseis longe da família, Lutz decidiu que já era hora de
voltar para o Brasil. Mas antes visitou alguns centros europeus para aperfeiçoar
seus conhecimentos. No segundo semestre de 1880, passou três meses em
Viena, um dos maiores centros mundiais em medicina clínica e dermatológica,
e lá fez vários cursos rápidos. Em seguida, passou mais três meses na capital
da Grã-Bretanha, onde teve a oportunidade de assistir a preleções e atos
cirúrgicos de Joseph Lister no hospital do King’s College, na Universidade de
Londres. Esteve, ainda, em Paris, em julho de 1881: a temporada aí foi de
apenas um mês durante o qual, dizem os biógrafos, Lutz conheceu Pasteur. O
jovem doutor recém-formado regressou então a Berna, refez as malas e partiu
para o Brasil.70

Um médico germânico no império escravocrata de
D. Pedro II

Na capital do império brasileiro, onde desembarcou em 1881, Lutz instalou-
se na casa dos pais, no Catete, onde funcionava também a escola suíço-brasileira
mantida pela mãe e pelas irmãs. Uma de suas primeiras providências foi validar
o diploma na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (Albuquerque, 1950,
p.10-1; Lutz, Lutziana). Em artigo publicado em abril de 1882, em

Viena. O Graben (a trincheira). Desenho de H. Clerget segundo foto de M. Czihak (Reclus, 1878, p.205).
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Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte, Adolpho Lutz descreveu esse
trâmite e retratou a medicina no império brasileiro.

Estava em curso a reforma do ensino nas faculdades de Salvador e do Rio
de Janeiro, que reuniam cerca de mil alunos, dois terços dos quais na capital
do país. Os novos auditórios, as salas de preparação e os laboratórios que
vinham sendo inaugurados, o ensino prático e as disciplinas recém-introduzidas
representavam enorme progresso em relação à realidade anterior. Ainda assim,
um olhar mais atento revelava diversas carências: a instrução básica era
insuficiente, e o desempenho das escolas brasileiras estava longe de rivalizar
com as faculdades de língua alemã, francesa ou inglesa. Contudo, para Lutz, o
principal obstáculo residia no caráter do brasileiro: “A pontualidade, solidez e
sinceridade científica lhe são estranhas, e ele se sente completamente satisfeito
em manter as aparências. As antipatias e simpatias pessoais freqüentemente
tomam o lugar da lei e do direito. O protecionismo e nepotismo são quase um
cancro que não se pode exterminar”.

Outro problema era a conexão unilateral com a França, e a recusa a
influências vindas de outros países, em particular os germânicos. Para exercer
a profissão no país, os estrangeiros precisavam submeter-se a um exame numa
das faculdades brasileiras. Quem não tivesse diploma, mas pudesse comprovar

Santa Casa da Misericórdia, na praia de Santa Luzia, quando o mar batia quase às suas portas. Aí transcorriam grande
parte das atividades práticas e teóricas da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e aí Adolpho Lutz prestou os exames
para validar seu diploma de médico (Ferrez, 1895, p.138).
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sua idoneidade, poderia exercer a profissão depois de prestar os exames
correspondentes a todos os cursos da faculdade. Os que desejassem exercer
apenas a prática cirúrgica, sem direito ao título de doutor, tinham de passar
em, pelo menos, duas séries de exames, e defender uma tese. Professores
estrangeiros de instituições reconhecidas e editores de obras médicas
importantes eram isentos dos exames e das taxas. “Trata-se de uma legislação
muito flexível”, observou Lutz, “que abre as portas ao favorecimento pessoal”.
Os examinadores aplicavam a prova em português e muitas vezes em francês,
pois os membros da elite local, “quase sem exceção, falam esse idioma
fluentemente. Os médicos, em especial, dependem dos livros didáticos franceses
para estudar”. Alemão ou inglês estavam fora de cogitação, ainda que houvesse
“entre os médicos mais jovens alguns que falam alemão, às vezes surpreen-
dentemente bem, o que ressalta o talento lingüístico dos brasileiros”.

Para o estrangeiro era difícil aprender corretamente o idioma nativo,

pois existem grandes oscilações entre a expressão verbal e a ortografia,
sujeitas ao arbítrio, e só se consegue aprender uma linguagem refinada
com os mais cultos. Devido a isso, corremos o risco novamente de não
nos fazermos entender por pessoas sem formação, como serviçais, negros
etc. Deixo à fantasia de meus colegas traçarem o quadro da dificuldade
em se espremer tão rudimentar anamnese de um escravo negro, que
nem sua idade sabe. Quando ... depois de 15 minutos de exame do doente,
tivermos de escrever um laudo, com toda certeza não precisaremos de
uma injeção de pilocarpina para suar, mesmo que o termômetro não
esteja marcando os 30ºC.

Segundo Adolpho Lutz, havia largo campo de ação no Brasil para os médicos
europeus. O conhecimento da língua e da medicina francesas, por serem muito
valorizadas, facilitava o sucesso. Advertia, porém, que:

logro e propaganda iludem aqui de uma forma inimaginável nos países
de língua alemã. O código de ética é tão pouco aplicado que todas as
polêmicas são divulgadas nos jornais, e muitos colegas não se
envergonham de acusar outros, ou de despachar este ou aquele paciente
para o inferno antes do tempo ... pacientes mais pobres freqüentemente
pagam os honorários sob a forma de um agradecimento público ou matéria
de propaganda ... É fato conhecido que muitos médicos recebem comissão
dos farmacêuticos pelas receitas que prescrevem ... Os médicos brasileiros
seguem, na maioria das vezes, o princípio do imposto progressivo e, no
interior, o descaramento muitas vezes não conhece limites.

Apesar das vantagens oferecidas pelas cidades maiores, Lutz advertia que
a vida era três vezes mais cara do que na Suíça e, no caso do Rio de Janeiro, ao
inconveniente do calor somava-se o risco da febre amarela. Nas cidades do
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interior, os estrangeiros enfrentavam privações, mas a formosura da natureza
oferecia alguma compensação para isso, e quem se dedicava a uma prática
bem conceituada conseguia fazer fortuna, como na Europa. A renda variava
de acordo com a região, sendo escasso o dinheiro em algumas, e abundante
em outras, como em determinadas áreas cafeeiras ou em algumas colônias
alemãs no sul do país.

Temos algumas evidências de que a exploração dos negros e a mentalidade
escravocrata constituíam outro componente repulsivo do caráter dos brasileiros
para aquele jovem médico que, segundo conta sua filha, herdara os valores
liberais pelos quais o avô se batera. Lutz era um homem orgulhoso da cultura
alemã, valorizava a hierarquia pela competência e pelo saber, e era a tal ponto
metódico, rigoroso, nos assuntos profissionais e nas condutas cotidianas, que
o “precisamente” seria o cacoete de linguagem rememorado por todos os que
conviveram com ele. No artigo citado anteriormente, sobre a medicina brasileira,
alude à dificuldade de expressão do escravo quando interrogado pelo médico,
mas não revela sua opinião sobre a escravidão. Em Lutziana, Bertha lembrou
um fato narrado pelo pai:

quando prestava exames na Santa Casa da Misericórdia para validar
seu diploma, havia, entre os candidatos, um de raça negra pura. Com
grande espanto, Lutz ouviu de um dos examinadores: “estamos fazendo
todo o possível para reprová-lo, mas ele está bem preparado demais”.
Ao que o dr. Lutz, com a simplicidade que lhe era peculiar, respondeu:
“Mas se está tão bem preparado, para que reprová-lo?”.

Arthur Neiva (1941, p.ii), que trabalhou vários anos com Lutz em Mangui-
nhos, no mesmo laboratório, refere-se ao choque que ele sentiu ao vir trabalhar
num país onde existia o cativeiro, e corrobora a opinião de que “seu espírito
profundamente liberal” era avesso ao “preconceito de raças, sobretudo no que
diz respeito às pessoas de cor que, tendo merecimento, eram tratadas com
extraordinária consideração”.

Lutz ficou oito meses no Rio de Janeiro, enquanto esperava o exame de
suficiência. Na tradução de sua tese para o português, acrescentou algumas
informações que julgava importantes para o conhecimento dos médicos
brasileiros, ao mesmo tempo que omitiu detalhes que seriam de pouca relevância
para eles. Por exigência da Faculdade, acrescentou ainda seis aforismos de
Hipócrates.

O tema de sua tese fez que se aproximasse mais da botânica, e no Rio de
Janeiro Lutz fez amizade com Wilhelm Schwacke, botânico alemão que imigrara
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Engenho de Mandioca. Óleo sobre tela do pintor espanhol Modesto Brocos y Gómez (Santiago de Compostela,
1852 – Rio de Janeiro, 1936) exposto em 1892 na primeira mostra realizada pelo artista no Rio de Janeiro.
Acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Imagem reproduzida de Wright (1907, p.175).

para o Brasil em 1873, e que fora contratado em março do ano seguinte como
naturalista viajante do Museu Imperial.71  Em 1881, ele e Ladislau Netto,
diretor do Museu, partiram para a região Amazônica com o objetivo de coletar
material botânico e etnográfico. Do Pará, em 12 de fevereiro de 1882, Schwacke
escreveu a Lutz uma carta extremamente amistosa:

Caro Lutz!

Lamentei muito não o ter visto mais antes de deixar o Rio ... Fiquei
esperando por você e o Lantz, mas infelizmente vocês não foram a bordo.
Voltei hoje pela manhã de minha primeira viagem mais longa ao Marajó.
Fizemos escavações em Parorial [sic], pequena e esquecida ilha no grande
lago de Arary, no centro de Marajó, e trouxemos à luz do dia algumas
urnas com esqueletos humanos ainda relativamente bem conservados ...
Quanto à vegetação, realmente é impossível expressar por meio de
palavras o que se vê e a sensação que se tem. A natureza aqui é única, e
esta opulência e abundância de palmeiras, espécies de bambu, só é
possível numa zona em que haja, como aqui junto ao Equador, uma
temperatura regular ... assim como às margens de todo o rio Amazonas,
as palmeiras são as plantas mais extraordinárias: Mauritia flexuosa, Euterpe
oleraceae, Bactris maraja formam bosques que sobressaem de forma esplêndida
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na floresta. Você certamente pode imaginar como foi arrebatador ter
estado nessas florestas e campos por um tempo. Apesar da inundação
das florestas e campos, coletei ... até algumas plantas cuja família não
conheço ... A planta jovem é bem vermelha, não tem folhas e cresce
como parasita junto a raízes de árvores que raramente são cobertas
com um humo negro. É a Helosis guyanensis Rich. Ficaria tão feliz se
você estivesse aqui comigo!
Desejo-lhe tudo de bom e saúdo-o da melhor maneira, assim como peço que
apresente minhas melhores saudações tanto à sua família quanto ao Lantz,
e esteja convencido de minha sincera amizade e devoção.

De seu afeiçoado
W. Schwacke 72

No primeiro semestre de 1882, Adolpho Lutz tentou se estabelecer em
Petrópolis, como clínico, mas acabou optando por Limeira, para onde acabara
de se mudar a irmã, Helena, recém-casada com o comerciante alemão Gottfried
Wilhelm Luce.

De junho de 1882 a março de 1885, Adolpho Lutz residiria naquele
importante centro cafeeiro, canavieiro e cerealífero da província de São Paulo,
então com cerca de 14 mil habitantes e uma expressiva colônia suíço-alemã.

Tinham cessado já as experiências de parceria que levaram às sublevações
de imigrantes suíços forçados a conviver com a escravidão e, em certa medida,
a se sujeitar a ela nas fazendas de café, sublevações tão bem descritas pelo
mestre-escola Thomas Davatz em Memórias de um colono no Brasil. A
substituição do trabalho escravo pelo assalariado do imigrante europeu
recomeçara em outras bases. Segundo Pestana (1915, p.8), Gustav, o pai de
Adolpho Lutz, fora correspondente de vários suíços que trabalhavam na fazenda
de Ibicaba, do Senador Vergueiro, uma das mais importantes da região. Ela
abrigava também imigrantes alemães e bom número de norte-americanos,
vindos da Louisiana após a guerra de Secessão. Estes instalaram-se numa vila
próxima à estação ferroviária de Santa Bárbara.73  Quando Lutz (1936, p.855)
ia visitá-los, tinha de pernoitar na vila. Com freqüência, visitava as fazendas
da região, nas quais “o pagamento era feito periodicamente” (Lutz, Lutziana),
e às vezes, o doente era um escravo:

A primeira vez mostrou-se indignado por estar ... deitado no chão, com
o que o patrão ficou muito espantado. Depois disso, adquiriu técnica
diversa. Diria: “Pois não, se o seu escravo é de valor, posso examiná-lo,
mas o senhor terá que colocá-lo numa cama, pôr um cobertor para que
eu possa auscultá-lo e ter a cabeça um pouco mais alta. Depois, já que é
um escravo de valor, é preciso tratá-lo bem”.
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Segundo Bertha, aos poucos o pai foi impondo suas idéias e ampliando a
clínica. Conquistou reputação de exímio diagnosticador e passou a ser chamado
a lugares distantes, que requeriam longas jornadas a cavalo, e com freqüência
pessoas de cidades vizinhas vinham consultá-lo.

Como atendia doentes não só de Limeira mas de outras cidades ao longo da
Estrada de Ferro Paulista, logo adquiriu uma visão abrangente das doenças
que ocorriam na região. Em fins de 1882, enviou pequena nota para aquele
periódico suíço que vinha publicando seus trabalhos desde 1880. Narrou as
primeiras impressões do interior de São Paulo e relacionou os temas que
poderia desenvolver em futuros artigos, com base em suas observações clínicas,
enfatizando as contribuições que poderia dar à geografia médica. A diversidade
de tipos étnicos que tinha sob seus cuidados proporcionava-lhe fecundas
“observações a respeito da influência do clima e da raça humana sobre as
diversas doenças; em meu serviço atendo negros, brasileiros, imigrantes
alemães, portugueses e italianos, que, por conseqüência, proporcionam material
comparativo muito interessante” (Lutz, 1883, p. 30). Os estudos que pretendia
enviar aos colegas europeus iam ao encontro das discussões que travavam a
propósito das raças que encaravam quase como diferentes ‘espécies’ humanas,
capazes de se adaptarem ou ‘aclimatarem’ de modo diverso aos ambientes
naturais dos trópicos e das zonas temperadas (Radl, 1988; Harrison, 1999).

Americana. Melões prontos para serem embarcados na cidade fundada por norte-americanos em São Paulo (Wright,
1907, p.244).
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Na nota publicada em 1882, Lutz criticava os métodos de cura criados pelo
autodidata alemão Carl Baunscheidt (1809-1873), a partir de princípios da
mecânica e da acupuntura, muito difundidos em Limeira e seus arredores.74

Conclusão
A carreira de Adolpho Lutz (1855-1940) como médico e cientista compreende,

grosso modo, três períodos. De 1881 a 1892, foi, sobretudo, um clínico, mas
publicou numerosos trabalhos originais baseados nos casos que tratava ou no
estudo da biologia de espécies que, de alguma forma, se relacionavam com os
humanos e suas patologias. Esses trabalhos eram realizados nas horas vagas,
à custa de grande disciplina. Como veremos em outros livros da Obra Completa
de Adolpho Lutz, o período caracteriza-se por muitos deslocamentos. Ele
percorreu diversas regiões do Brasil, Europa, Estados Unidos e Oceânia, e
diversos territórios cognitivos – clínica médica, helmintologia, bacteriologia,
terapêutica, veterinária, dermatologia, protozoologia, malacologia, micologia,
entomologia –, deixando marcas significativas de sua presença nos estudos
sobre parasitoses de animais silvestres e domésticos, lepra, ancilostomíase,
febre amarela, tuberculose, doenças de pele e do intestino, entre outras.

De 1893 a 1908, colocar-se-ia à frente do Instituto Bacteriológico do Estado
de São Paulo, destacando-se como o quadro mais experiente e bem preparado
de um grupo ainda restrito de médicos que foram, no Rio de Janeiro e em São
Paulo, a vanguarda dos processos de instituição das medicinas pastoriana e
“tropical” e de sua instrumentalização em proveito da saúde pública.

Embora partilhassem largo chão comum do ponto de vista cognitivo e
institucional, essas medicinas possuíam dinâmicas e objetos próprios, e
envolviam metodologias de pesquisa e tradições disciplinares em parte
diferenciadas. Esquematicamente, a pastoriana estava voltada, sobretudo, para
a investigação dos agentes microbianos de doenças, dos meios biológicos de
convertê-los em soros e vacinas e dos meios químicos para a cura e/ou
prevenção dessas doenças. A medicina dita “tropical” tinha em mira o estudo
dos seres que hospedavam vermes e micróbios, e que serviam de vetores à
propagação das doenças causadas por esses organismos em coletividades
humanas e populações animais.

Além das estafantes rotinas laboratoriais, e de suas atividades como “homem
público”, nesse segundo período Adolpho Lutz desenvolveria pesquisas
importantes, para a ciência e a vida social e política, nos domínios da
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bacteriologia, epidemiologia e zoologia médica, especialmente entomologia e
parasitologia.

Em 1908, já com mais de cinqüenta anos, Adolpho Lutz ingressaria no
Instituto Oswaldo Cruz – IOC, abandonando o instituto paulista, que naufragaria
algum tempo depois. Em Manguinhos começa o terceiro período de sua vida
profissional, em que realiza a aspiração de se dedicar por inteiro à pesquisa –
e não necessariamente de aplicação médica –, o que faz até falecer, no Rio de
Janeiro, em 6 de outubro de 1940, poucas semanas antes de completar 85
anos. Graças à sua longevidade, essa fase, iniciada tardiamente, foi mais longa
do que as duas outras reunidas.75

Nas páginas que se seguem, o leitor conhecerá os primeiros trabalhos
publicados por Adolpho Lutz. São os primeiros passos da extraordinária jornada
que faria pelo conhecimento da vida e do homem, e que se acha documentada,
por inteiro, nos livros subseqüentes da Obra Completa pelos editores que
subscrevem esta apresentação e lhes desejam uma proveitosa leitura.

Notas
1 Os dados biográficos constam na Enciclopédia Delta Larousse (1975), nos volumes 2, 9 e 14, em Lutziana, de
Bertha Lutz e sobretudo em Lauterburg (1862, p.269-84).
2 Giuseppe Mazzini (1805-1872) liderou um grupo revolucionário na Itália cujo programa era a expulsão dos governos
estrangeiros, a abolição dos regimes absolutistas e a transformação da península numa república federativa. Esse
programa serviu de inspiração a grupos similares que lutaram pela Jovem Polônia, Jovem Suíça, Jovem Alemanha etc.
3 No porto de Amsterdã, em 1819, embarcaram 2.379 colonos, dos quais 314 morreram durante a viagem. Na lista
dos que chegaram a Nova Friburgo, publicada por Fernando Basto (1999), consta uma família Lutz. Trata-se quase
certamente de um equívoco do autor, pois a informação não figura em nenhuma das listagens existentes no Arquivo e
Biblioteca Nacional ou na Secretaria do Pró-Memória da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, onde se encontra a
maior parte da documentação relativa àquela colônia. A listagem de Basto contém numerosos erros de grafia, e a
suspeita de que se trata de mais um erro seu é reforçada pelo fato de não haver referência alguma à vinda dos Lutz
nessa primeira leva de suíços em outras fontes, inclusive Lutziana.
4 Bertha Lutz registrou, em fita magnética, que denominou Lutziana, fatos interessantes sobre a história da família e
sobre a vida do pai, enunciando, de viva voz, o roteiro de uma biografia que não chegou a escrever. Trabalhamos
com cópia pouco legível da árvore genealógica a partir de cópia xerox pertencente a Margareta Luce, prima de Bertha.
5 Ver Franco, 1969, p.35; Chalhoub, 1996, p.61; Santos Filho, 1991, p.195. O Arquivo Nacional tem a listagem de
todos os imigrantes com entrada até 1842 e posterior a 1872. Há um hiato na documentação para esse intervalo, o que
torna quase impossível precisar a data da entrada do casal Lutz no Brasil.
6 Almanak Laemmert, 1859, p.479, 543, 562.
7 A Keller, Lutz & Cia. entrou em liquidação em 3.10.1861 (Arquivo Nacional, Documentos referentes ao Ofício de
Notas da Comarca da Capital, liv. 237, ff. 75-V, data 3.10.1861, Rolo: 010.22-79). No Almanak Laemmert (p.497, 512,
549), correspondente aos anos de 1865 e 1866, consta apenas a firma Lutz & C. como “Negociantes estrangeiros de
Importação e Exportação”, nesta última atividade associada a J. R. Dietiker. A firma era apresentada, também, como
de “Consignatários e casas de Commissões de generos de Importação e Exportação” e “Armazens de Fazendas
seccas de importação, por atacado”. Em 4.4.1872, a Lutz e companhia adquiriu o controle dos ativos da “Empresa
Industrial de poços tubulares instantâneos”, pertencente a Gustavo Adolpho Wierffbain, “engenheiro civil, natural
d’Allemanha e residente no Império do Brasil”. Arquivo Nacional, Documentos referentes à Junta Comercial do
Rio de Janeiro: 1872 – liv. 648, Reg. 11424 G6, firma Lutz e Cia.
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8 Luiz Fernando Ferreira da Silva refere-se à escola que ficava “pertinho da casa de minha avó, depois de meus pais.
Rua da Piedade, hoje Clarice Índio do Brasil. Ali passei minha infância. Não havia mais a casa dos Lutz, mas o colégio
e hoje (sic) a Universidade Santa Úrsula.” ‘Adolpho Lutz (1855-1940)’, em Antunes et al. (1992, p.159). Ver a esse
respeito depoimento de Ramalho Ortigão, que foi aluno da escola, em Benchimol, 2003, p.420-4.
9 A transcrição da carta encontra-se no manuscrito do Dr. Bruno Rangel Pestana depositado no Museu Nacional,
Fundo Bertha Lutz (BR. MN. Fundo Bertha Lutz. Memória).
10 Cópia da tradução da carta reproduzida em manuscrito de Bruno Rangel Pestana.
11 Bertha Lutz, em Lutziana, ressalta seu amor pela história natural e sua precoce descoberta de Darwin, ainda na
adolescência. Albuquerque (1950, p.11) confirma: “Aos 13 anos, já lera a bíblia da biologia moderna, A origem das
espécies, que Darwin publicara em 1859. Descobrira nesta doutrina verdadeira pedra de toque da verdade e um
estímulo poderoso para a sua carreira de naturalista”.
12 O trabalho que publicaram intitulava-se De motu vibratorio animalium vertebratorum: observationes recentissimas
/explicant Joh. Ev. Purkinje et G. Valentin. – [s.l.]: Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur, 1835. – 14p.: ill.; 29 cm. Reprint of
Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur, v.XVII, p.II. Valentin e Purkyne mostraram que algumas células da superfície
interna do oviduto continham cílios que batiam independentemente do sistema nervoso, forçando o ovo a mover-se ao
longo do tubo. Os dois fisiologistas continuaram a investigar as células ciliadas em outros grupos de animais, e em
1835 publicaram De phaenomeno generali et fundamentali motus vibratorii continui in membranis cum externis tum
internis animalium plurimorum et superiorum et inferiorum ordinum obvii: commentatio physiologica / scripserunt,
Jon. Ev. Purkinje et G. Valentin. – Wratislaviae: Sumptibus Aug. Schulz et Socii, 1835. – 95p. (Kremer, 1992,
p.89 & www.todayinsci.com/7/7_08.htm)
13 Valentin trabalhou por 46 anos na Universidade de Berna, aposentando-se em 1882. Recebeu da Faculdade de
Filosofia o título de Doctor Honoris Causa. Faleceu em Berna em 24.5.1883 (www.vlp.mpiwg-berlin.mpz.de/
people/data/per353.html).
14 Christopher Theodor Aeby nasceu em 25.2.1835 em Guttenbrunnen, Pfalsburg, na Suíça. Iniciou os estudos
médicos na Basiléia, em 1853. Três anos depois, foi para Göttingen e prestou exames finais na primeira cidade, em
1858, recebendo nesse mesmo ano o diploma e a habilitação para praticar a medicina. No outono de 1863, foi
chamado para trabalhar em Berna como professor titular de anatomia, cargo que ocupou até 1884, quando assumiu a
cadeira de anatomia na Universidade de Praga, no lugar de Karl Toldt (1840-1920), que se transferia para Viena. Aeby
faleceu em 7.7.1885, em Bilin (República Tcheca), com apenas 50 anos de idade (www.whonamedit.com/
doctor.cfm/142.html e www.Biography-center.com/a.html).
15 Theodor Albrecht Edwin Klebs nasceu em Königsberg, Prússia (atualmente Kaliningrado, Rússia), em 6.2.1834. Foi
professor de patologia em Berna de 1866 a 1872, quando então se transferiu para Würzburg. Um ano depois, mudou-
se para Praga, onde permaneceu por quase 10 anos. Entre 1882 e 1893, trabalhou como professor em Zurique,
depois passou um ano em Estrasburgo. Em 1895, emigrou para os Estados Unidos e lecionou no Rush Medical
College (Chicago). Retornou à Europa em 1900 e trabalhou em Hanover, Berlim, Lausanne e, por último, Berna, onde
morreu de tuberculose em 23.10.1913, aos 79 anos. Além de andarilho, foi pesquisador prolífico. Publicou importante
memória sobre feridas por armas de fogo (1872) e diversos trabalhos sobre febre entérica, peste bovina, vaccinia,
sífilis, tuberculose e difteria, cujo bacilo descobriu em 1884, junto com Friedrich August Johannes Löffler. Em 1878,
começou a pesquisar o germe da malária, endêmica na campanha romana, com Tommasi Crudelli, da Universidade
de Roma. Encontraram o Bacillus malariae; diversos investigadores italianos e franceses confirmaram essa
descoberta (o próprio Lutz o faria), antes de ela ser suplantada pelo protozoário descoberto à mesma época por
Alphonse Laveran (Bulloch, 1938, p.376).
16 Mesmo quando enviadas do Brasil, as contribuições de Lutz seriam veiculadas na seção intitulada
“Correspondência cantonal”. O periódico compreendia outras cinco: Trabalhos originais; Relatórios de sociedades
médicas; Resenhas e críticas; Relatório semanal; Bibliografia e/ou caixa-postal. As seções eram na primeira página,
logo abaixo do título do periódico. Além dos exemplares existentes no arquivo de Adolpho Lutz, ver
www.uni-wuerzburg.de/pathologie/Virchow/pathosum/klebs.htm.
17 Natural de Aurich, Hannover, Friedrich Theodor Frerichs diplomou-se em medicina em Göttingen, em 1841.
Começou a clinicar em sua cidade natal mas, quatro anos depois, voltou para Göttingen e lá colaborou com a obra
organizada por Rudolph Wagner (1805-1864), Handwörterbuch der Physiologie (Braunschweig, 1842-1953). O
trabalho que escreveu sobre digestão (Verdauung) tornou-o conhecido nos círculos médicos germânicos. Era o
responsável pela policlínica médica da Universidade, sendo suas aulas muito apreciadas pelos estudantes. Em 1850,
transferiu-se para Kiel, onde publicou uma monografia sobre a nefrite (doença de Bright) e um trabalho sobre uremia
que se tornou um clássico. Essas publicações ajudaram a estabelecer o experimento como prova válida na clinica
médica. Em 1851 tornou-se professor titular de patologia e terapia e diretor da clínica médica em Breslau. Dedicou-se
especialmente às afecções hepáticas e iniciou a publicação de um tratado sobre doenças do fígado (Klinik der
Leberkrankheiten 1858-1861), que terminaria em Berlim, para onde se transferiu em 1859. Como professor titular da
Universidade e chefe da clínica médica do Hospital da Charité, Frerichs formou grandes nomes da clínica e química
médica, fisiologia e patologia. Ao completar 25 anos de carreira, recebeu o título de nobreza, adicionando o von ao
nome. Em 1882, fundou a Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (Sociedade Alemã de Medicina Clínica).
www.whonamedit.com/doctor.cfm/2525.html
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18 Após um ano apenas em Berna, Naunyn mudou-se para Königsberg, onde permaneceu até 1888, transferindo-se
depois para Estrasburgo, onde viveu até 1904. Associou-se a Klebs e ao médico e farmacologista Oswald
Schmiedeberg para fundar o Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmacologie, periódico em circulação ainda
hoje. Em 1898 publicou sua mais importante obra, Der Diabetes Mellitus (www.issx.org/hisfeb.html &
www.issx.org/historysupp.html).
19 Marcel Nencki estudou medicina na Alemanha com Virchow e Frerichs. À frente do Instituto de Química da
Universidade de Berna por quase 20 anos, desenvolveu aí muitos trabalhos relacionados à química orgânica,
bioquímica, soroterapia e bacteriologia, atraindo estudantes da Polônia, Rússia, América do Norte e outros países.
Quando se transferiu para São Petersburgo, teve oportunidade de trabalhar com Pavlov em outras áreas, vindo a
falecer aos 54 anos em decorrência de um carcinoma no estômago (Bickel, 2001, p.1977-8, em
www.saez.ch/pdf/2001/2001-37/2001-37-935.PDF). Quando Nencki deixou Berna, Ernst Tavel (1858-1912),
assistente de Kocher, tornou-se professor extraordinário de bacteriologia em 1892, tendo sido o responsável
pela separação desta disciplina da química médica, e pela criação, em 1896, do Instituto de Bacteriologia,
posteriormente alojado em edifício próprio. Sobre a participação de Nencki na Sociedade de História Natural,
ver Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern, 1877, 1878.
20 Henri Dor nasceu em Vevey, Suíça em 4.10.1835. Formou-se em medicina pela Universidade de Zürich, e estudou
também na França e Inglaterra. Especializou-se em oftalmologia com Albrecht von Graefe. Depois de sua estada em
Berna, montou uma clínica particular em Lyon, onde faleceu em 28.10.1912 (www.lexhist.ch/externe/protect/
textes/d/D14338.html).
21 Somente em 1908, sob a direção de seu assistente e sucessor, August Siegrist (1865-1957), ela ganharia sede
própria.
22 Krankheiten der Gefässe. In: Hugo Wilhelm von Ziemssen (1829-1902) et al.: Handbuch der speziellen Therapie,
Leipzig 1877-1879. e Über perniciöse Anämie. [Volkmann’s] Sammlung klinischer Vorträge, Leipzig, 1876. Nascido
em Frankfurt am der Oder, Quincke estudou medicina em Heidelberg, Würzburg e Berlim, com mestres como Rudolf
Virchow (1821-1902), Albert von Kölliker (1817-1905) e Hermann Helmholtz (1821-1894). Formou-se na última cidade
em 1863; em 1865-1866, trabalhou em Viena com o fisiologista Ernst Wilhelm Ritter von Brücke (1819-1892) e com
Robert Ferdinand Wilms (1824-1880), no Diakonissenhaus Bethanien. Em 1870, recebeu o diploma que o habilitava a
exercer a clínica médica. Depois da estada em Berna, foi titular daquela cadeira na Universidade de Kiel, lecionando aí
também dermatologia, doenças venéreas, pediatria, bacteriologia e saúde pública até essas disciplinas se tornarem
independentes. Quincke foi diretor da Faculdade de Medicina quatro vezes, e reitor, uma vez. Ao se aposentar, em
1908, transferiu-se para Frankfurt am Main, onde passou a dar conferências como professor honorário. Faleceu em
19.5.1922. Quincke ficou conhecido mundialmente por suas inúmeras contribuições às áreas de cirurgia e clínica e
pela descoberta do fungo causador do favo. Foi ainda o primeiro a introduzir a punção lombar como técnica
diagnóstica e terapêutica. Com Ernst Roos, distinguiu a Entamoeba histolytica da Escherichia coli
(www.whonamedit.com/doctor.cfm/504.html; www.uic.edu/depts/mcne/founders/page0075.html). Seu
sucessor em Berna foi Ludwig Lichtheim (1845-1928).
23 BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 180, maço 4.
24 Ainda como assistente de Lücke, Theodor Kocher publicou importantes trabalhos sobre hemóstase pela torção das
artérias; Kocher descobriu também um novo método para a redução de deslocamento de ombros; esse método de
retificação foi imediatamente aceito e passou a ser usado como o mais simples e seguro para deslocamentos antigos e
novos (Bickel, 1984, p.655-6 e www.nobel.se/medicine/laureates/1909/kocher-bio.html).
25 O diploma expedidido pela Universidade de Leipzig encontra-se em: BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, caixa
IAL, diplomas.
26 Thiersch nasceu em 10.4.1822 em Munique, onde se doutorou em medicina em 1843. Continuou seus estudos em
Viena, Berlim e Paris. Em 1848, foi nomeado Prosector de anatomia patológica na Universidade de Munique. Serviu
como cirurgião militar na campanha contra a Dinamarca durante a guerra do Schleswig-Holstein em 1850. Promovido
a professor extraordinário, transferiu-se para Erlangen em 1854, e em 1867 mudou-se para Leipzig. Aí regeu a
cadeira de cirurgia até falecer em 1895. Thiersch participou da guerra Franco-Prussiana como general-médico e, ao
regressar à Universidade de Leipzig, tornou-se ardente defensor da técnica antisséptica de Lister. Foi também o
primeiro cirurgião do continente a transformar essa técnica em procedimento padrão, substituindo o ácido carbólico
usado por Lister pelo ácido salicílico (www.whonamedit.com/doctor.cfm/476.html)
27 Wagner nasceu em 12.3.1829 em Dehlitz bei Weissenfels e morreu em 10.2.1888, em Leipzig. Estudou nessa
cidade com Karl Reinhold August Wunderlich (1815-1877), em Praga, com Josef Skoda (1805-1881), e em Viena,
foi aluno de outro grande mestre, Karl Freiherr von Rokitansky (1804-1878). Graduou-se em 1852 e estabeleceu-se
em Leipzig como clínico geral. Nesse ínterim, escreveu sua monografia sobre câncer uterino. Habilitado em 1855,
tornou-se professor extraordinário de patologia geral e anatomia na Universidade de Leipzig em 1862, e titular dessas
cadeiras sete anos depois. (http://www.whonamedit.com/doctor.fm/2731.html).
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28 Heubner nasceu em 21.1.1843 em Mühltroff im Sächsischen Vogtland. Obteve seu doutorado em 1867, em Leipzig,
onde trabalhou como assistente de Karl Reinhold August Wunderlich (1815-1877). Continuou seus estudos em Viena
e, ao retornar a Leipzig, foi habilitado a clinicar no outono de 1868. Contratado como professor extraordinário em 1873,
tornou-se diretor da policlínica do distrito três anos depois, dedicando-se à investigação de doenças infecciosas em
crianças. Em 1887, foi promovido a professor honorário; em seguida assumiu a direção do novo hospital infantil e a
regência da cadeira de pediatria. Em 1884, tornou-se diretor da clínica infantil e da policlínica no Hospital da Charité, em
Berlim (www.whonamedit.com/doctor.cfm/1491.html).
29 A vesuvina, também conhecida como pardo de Bismarck ou triamidoazobenzeno, é um corante básico de
anilina empregado nas técnicas microscópicas. Por sua vez, a violeta de anilina resulta da ação dos cloros
alcalinos sobre os sais de anilina (Cardenal, 1960, p.1242, 1245).
30 Em 1877, Wagner substituiu Wunderlich como professor de patologia especial e terapêutica e como chefe da clínica
médica. Manteve esse cargo e o título de Geheimer Medizinalrat–Privy (Conselheiro Médico Privado) até sua morte.
Entre 1860 e 1878, Wagner publicou o periódico Archiv der Heilkunde e editou a obra completa de Julius Friedrich
Cohnheim (1839-1884) (www.whonamedit.com/doctor.cfm/2731.html).
31 Cohnheim morreu com apenas 45 anos de idade, em 15.8.1884 (Castiglioni, 1947, p.331). Carl Weigert nasceu em
19.3.1845, em Münsterberg, Silésia (atualmente Polônia), e faleceu em 4.8.1904 em Frankfurt am Main, Alemanha,
jovem também (tinha 59 anos). Habilitado a ensinar patologia na Universidade de Breslau em 1875, foi promovido a
professor extraordinário de anatomia patológica em março de 1879, em Leipzig. Quando Cohnheim adoeceu, Weigert
tornou-se seu braço direito, ministrando suas aulas e fazendo as autópsias, mas após sua morte, a Universidade não
lhe entregou a regência da cadeira de patologia. Decepcionado, Weigert aceitou a chefia da seção de patologia do
Instituto de Anatomia e Patologia de Seckenberg, em Frankfurt am Main, onde Paul Ehrlich, seu primo, e Ludwig
Edinger (1855-1919) chefiavam duas outras seções. Trabalhando em estreita colaboração, conseguiram elevar esta
instituição ao mesmo patamar de excelência das demais Universidades alemãs (www.whonamedit.com/
doctor.cfm/2431.html e www.usc.edu/hsc/dental/PTHL312abc/312a/01/img12_bb.html).
32 Mazumdar (1995, p.58) transcreve parte da carta que Koch escreveu a Cohn: “Senhor Professor! Estimulado por
seu trabalho sobre bactérias publicado no Beiträge zur Biologie der Pflanzen, e como tenho muito do material
necessário, venho trabalhando há algum tempo com o contágio do antraz. Depois de muitas tentativas, consegui
finalmente acompanhar toda a história de vida do bacilo antraz. Penso que meus resultados são confiáveis já que os
experimentos têm sido repetidos muitas vezes. Antes de publicá-los, ficaria muito agradecido se o Senhor Professor,
como o grande especialista em bactérias que é, pudesse dar-me sua opinião sobre meus achados”.
33 Segundo Bulloch (1938, p.213-30), o primeiro a recorrer à coloração de bactérias foi Hermann Hoffmann (1819-
1891), professor de botânica em Giessen; pouco tempo depois, Weigert (1871) demonstrou que o carmim pigmentava
cocos e, em 1875, descobriu que a alquila dava resultados surpreendentes também no tingimento de tecidos e
bactérias.
34 BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, caixa IAL, diplomas.
35 Die Störungen der Sprache. Versuch einer Pathologie der Sprache (Leipzig, F. C. W. Vogel, 1877). O livro foi
publicado como suplemento ao volume 12 de Hugo Wilhelm von Ziemssen (1829-1902) et al.: Handbuch der
speciellen Pathologie und Therapie (17 volumes, Leipzig, 1875-1885). Filho e neto de médicos, nascido em 22.2.1822,
em Graben, perto de Karlsruhe em Breisgau, Kussmaul começou a estudar medicina em 1840 em Heidelberg, onde
foi assistente de Franz Karl Nägele (1778-1851). Após a graduação, continuou os estudos em Viena, em 1845. Lá fez
o exame do Estado no ano seguinte e se tornou assistente de Karl von Pfeufer (1806-1869) em Heidelberg. Voltou para
Viena em 1847 e, um ano depois, foi a Praga para aprofundar seus conhecimentos. Em 1848 serviu por dois anos
como cirurgião militar na campanha contra a Dinamarca, na guerra de Schleswig-Holstein. Deixou o exército e montou
uma clínica privada em Kandern, Schwarzwald, em 1850, casando-se neste mesmo ano. Por razões de saúde teve
de parar de clinicar, e começou o doutorado em Würzburg, onde foi aluno de Virchow. Doutorou-se em 1855 e, no
mesmo ano, conseguiu sua habilitação em Heidelberg, sendo nomeado professor extraordinário em 1857. Dois anos
depois, assumiu a cadeira de clínica médica em Erlangen, transferindo-se em 1863 para Freiburg im Breisgau, e em
1876 para Estrasburgo. Kussmaul aposentou-se em 1886, e na condição de professor Emeritus voltou para
Heidelberg, onde faleceu em 28.5.1902. (www.whonamedit.com/doctor.cfm/618.html).
36 Goltz envolveu-se em famosa polêmica com David Ferrier (1843-1924) a propósito da fisiologia do cérebro. Ferrier
não aceitou os resultados do experimento de Goltz que contrariavam as observações feitas pelo inglês a respeito do
prejuízos focais de função motora e comportamental em cães submetidos a extensas lesões corticais. Ferrier
conseguiu comprovar os erros experimentais cometidos por Goltz, vencendo assim a disputa.
(www.epub.org.br/cm/n18/history/stimulation_p.htm).
37 Recklinghausen iniciou os estudos de medicina em Bonn, em 1852, e complementou-os em Würzburg e Berlim,
onde recebeu seu certificado em 1855. Passou três semestres estudando anatomia patológica com Virchow e, em
seguida, viajou para Viena, Roma e Paris. De 1858 a 1864, trabalhou em Berlim como assistente no instituto de
anatomia patológica. Em 1865 foi contratado como professor titular de anatomia patológica em Königsberg,
transferindo-se para Würzburg em 1866 onde ficou até 1872, quando finalmente foi para Estrasburgo. Foi nomeado
reitor em 1877, e atuou como pesquisador e professor até quase 1910, o ano de sua morte
(www.whonamedit.com/doctor.cfm/1174.html).
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38 As disciplinas que Lutz cursou estão listadas no verso do diploma expedido pela Universidade de Estrasburgo
(BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, caixa IAL, diplomas).
39 Não foi possível identificar o autor da carta que faz uso de um cognome, ‘Cleo von Schwups’. Na gíria, schwups
denota algo que se realiza ou desaparece num piscar de olhos. O missivista chama Lutz de ‘Lieber Frosch’, Caro
sapo (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 158, maço 3).
40 Martius e Spix chegaram ao Brasil como representantes do reino da Baviera, na comitiva da arquiduquesa
austríaca, Leopoldina de Habsburgo, futura esposa de D. Pedro I e imperatriz do Brasil. Spix faleceu alguns anos
depois de sua volta para Munique, em 13 de maio de 1826. Sua coleção foi estudada por vários autores, entre eles
Louis Agassiz e Maximilian Perty (Fittkau, 2001, p.1113).
41 Studer iniciou a expedição como auxiliar do fotógrafo Weinek, porque as vagas para cientistas tinham sido
preenchidas por Naumann (botânico), Carl Hüsker (zoólogo), Börgen e A. Wittstein (astrônomos). Studer sobressaiu
de tal forma que a fundação Humboldtstifung lhe conseguiu o cargo de cientista durante a segunda parte da viagem.
A maior parte do material coletado encontra-se no Museu de Ciências Naturais (Museum für Naturkunde) em Berlim.
Para o Museu de Berna Studer levou importante coleção de pássaros das ilhas do Pacífico Sul e uma coleção de
invertebrados marinhos. Publicou trabalhos sobre o material coletado durante a expedição, especialmente a fauna de
invertebrados, sobre os alcionários da expedição do Challenger, além de um catálogo das aves da Suíça, em
colaboração com Victor Fatio, de Genf. Seu reconhecimento científico deve-se também a pesquisas sobre a
domesticação do cão. Durante cinqüenta anos, Studer foi curador das coleções zoológicas do museu de Berna.
Presidiu o VI Congresso Internacional de Zoólogos, realizado naquela cidade em 1904.
(www.museum.hu-berlin.de/has/gazelle/besatzung.htm, www-nmbe.unibe.ch/deutsch/422.html e www.tmbl.gn-se/libdb/
taxon/personetymol.4.htlm).
42 Os cladóceros, popularmente conhecidos como pulgas d’água, são microcrustáceos que ocorrem na água doce ou
no mar e fazem parte do plâncton, servindo de alimento para diferentes espécies de animais. Esses invertebrados
requerem o uso do microscópio para o estudo em razão de seu tamanho, mas a carapaça transparente facilita a
observação de seus órgãos internos.
43 Ernest Haeckel, aluno de Müller, participou da excursão à ilha e relatou o impacto que ela lhe causou: “Nunca
esquecerei a perplexidade com que eu primeiro observei os enxames de transparentes animais pelágicos que Müller,
invertendo sua fina rede, esvaziou em um frasco de vidro com água do mar – aquela exuberante confusão de
delicadas medusas e brilhantes ctenóforos, de rápidas sagitas e poliquetas serpentiformes” (Kunzig, 2000, p.166-7).
44 Filho de Michael Sars, teólogo e biólogo marinho, Georg desenvolveu especial interesse por crustáceos e
moluscos, tendo também estudado a biologia do bacalhau a pedido do governo de seu país. Sobre esses
pesquisadores ver www.tmbl.gu.se/libdb/taxon/personetymol/personetymol.4.html e www.tmbl.gu.se/libdb/
taxon/personetymol/petymol.l.html.
45 Müller dedicava-se à pesquisa sistemática da fauna e flora européia, especialmente de insetos e crustáceos
O trabalho publicado após sua morte intitulava-se Animalcula infusoria fluviatilia et marina, quae detexit, systematice
descripsit et iconibus illustravit. Opus Hoc Posthumum. Hauniae, Typis N. Mölleri, 1786.
46 Pioneiro no estudo dos lagos, Forel nasceu em Morges, no lago Genebra, em 2.2.1841, e faleceu em 7.8.1912.
Foi professor de medicina na Universidade de Lausanne. Suas investigações sobre a biologia, química, circulação de
água, sedimentação e, mais importante ainda, a interação entre esses processos, redundaram na criação de uma
nova disciplina. Em 1869, Forel publicou Instruction à l’étude de la faune profonde du Lac Léman; entre 1874 e 1879,
Matériaux pour servir à l’étude de la faune profonde du Léman. Em seu mais importante estudo, Le Léman, em três
volumes (1892-1904, cunhou o nome ‘limnologia’ para designar sua especialidade, por analogia a ‘oceanografia’
(Welch, 1935, p.5 e en.wikipedia.org/wiki/Fran%c3%a7ois-Alphonse_Forel).
47 A teoria de Darwin chegou cedo à Alemanha. Origem das espécies veio a lume em 1859 e já na década de 1860
foram publicados vários artigos relativos à teoria do naturalista inglês. Os que a incorporaram imediatamente eram
jovens médicos-biologistas que lecionavam em Universidades e que passaram a propagar aí entusiasticamente a
nova teoria: Entre outros, Ernst Haeckel e Carl Gegenbaur, em Jena; Julius Sachs, em Würzburg; Carl Vogt, em
Genebra; August Weissmann, em Freiburg im Breisgau (Montgomery, 1988, p.81-116).
48 Um dos pioneiros das ciências naturais de Berna, Wyttenbach foi membro correspondente de várias sociedades da
Suíça e do exterior. Participou também, em 1786, da fundação da Sociedade Suíça de Ciências Naturais
(Schweizerische Naturforschende Gesellschaft) juntamente com cientistas de Genebra e de Waadt. Ocupava-se com
botânica, geologia e zoologia, e chegou a lecionar história natural no Instituto de Medicina de Berna (fundado em 1798),
mas abandonou essa atividade em 1805. Ganhou prestígio internacional por suas viagens aos Alpes, principalmente à
região do Grimsel. Studer, por sua vez, foi padre em Büren até 1796, depois professor de teologia na Academia de
Berna. Interessava-se pela geologia dos Alpes, por meteorologia e entomologia. Era internacionalmente conhecido
como malacólogo e sua coleção, guardada no Naturhistorisches Museum in Bern, até hoje é importante para os
especialistas. Junto com Wyttenbach, participou da fundação da Sociedade Suíça de Ciências Naturais
(www-nmbe.unibe.ch/deutsch/422.html e www-nmbe.unibe.ch/deutsch/422.html).
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49 Em seus Anais, a Sociedade publicava, em língua alemã ou francesa, os trabalhos originais de seus membros; o
relatório anual do presidente da sociedade; os relatórios anuais dos chefes das sessões e os relatórios das
conferências gerais e das conferências das sessões (“Statuten der Naturforschenden Gesellschaft in Bern”.
In: Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1873. Bern, 1874, p.2-9).
50 Sars, G. O., 1901, p.1-102. Atualmente a espécie descrita por Sars foi incorporada ao gênero Biapertura de
Smirnov, 1971. Ver Elmoor-Loureiro, L. M. A. Branchiopoda. Freswater Cladocera. In: Young, P. (Ed.) Catalogue of
Crustacea of Brazil. Rio de Janeiro, Museu Nacional, Série Livros 6, 1998. p.34.
51 Esse Código foi adotado no V Congresso Internacional de Zoologia realizado em Berlim em 1901. Como observou
Martins (1983, p.171-2), a primeira tentativa de se criarem leis que regessem a nomenclatura zoológica partira da
Associação Britânica para o Progresso da Ciência, que nomeara uma comissão com esse fim. O “Strickland code”,
em homenagem ao ornitólogo Strickland, um dos membros mais ativos da comissão, foi concluído em 1842. França,
Alemanha e Estados Unidos criaram suas próprias leis, o que gerou uma situação caótica. No 1o Congresso
Internacional de Zoologia (Paris, 1889), tentou-se elaborar um código internacional, mas nem todos os países o
aceitaram. O 3o Congresso Internacional (Leiden, 1895), incumbiu uma Comissão Internacional de Nomenclatura
Zoológica de estudar os vários códigos existentes e apresentar um relatório. Durante o 4o Congresso (Cambridge,
1898), os quatro membros da comissão presentes – Raphael Blanchard, seu presidente, Jentink, Sclater e Stiles –
não puderam apresentar esse relatório em razão de divergências quanto às regras a adotar. A comissão continuou a
se reunir .e elegeram-se mais dez membros, elevando assim o total para quinze. No 5o Congresso, as regras foram
finalmente instituídas. Nos congressos seguintes, sofreram modificações, sendo as proposições avaliadas pela
Comissão (Hemming, 1943, p.iv-v). Tal incidente não invalidou o trabalho da comissão que continuou a se reunir,
tendo-se discutido os resultados no “Primeiro Encontro Geral” promovido em agosto daquele mesmo ano. Raphael
Blanchard, como presidente da comissão, deixou registrado nos Relatórios da Comissão a decisão de se eleger dez
novos membros elevando assim o total para quinze (Hemming, 1943, p.v). No 5o Congresso, realizado em Berlim em
1901, as regras foram formalmente aceitas. Desde então, vêm sofrendo modificações, sendo as proposições
apresentadas nos Congressos Internacionais avaliadas pela Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica.
Pelas regras atuais, o nome usado incorretamente por Sars só poderá ser validado se for requerida uma análise à
Comissão. Um estudo mais aprofundado da questão se faz necessário. Ver Art. 77 – Poderes e deveres da
Comissão, e Art. 78 – Status de declaração, opiniões e direções dos nomes e trabalhos na Lista Oficial e Índices.
In: ICZN, 1985, p.165-71.
52 Karl Georg Friedrich Rudolf Leuckart nasceu em 7.10.1822, em Helmstedt, e morreu em 6.2.1898, em Leipzig. Seu
tio Friedrich Sigismund Leuckart, nascido também em Helmstedt, em 1794, fora professor de zoologia na Universidade
de Freiburg e influenciou o interesse do sobrinho pelo estudo dos helmintos.
53 Ver a esse respeito Martens, 1880, p.41.
54 Denomina-se efípio à cápsula, em forma de sela, que tem a função de proteger os ovos de temperaturas adversas e
de estiagens, ocorrendo em espécies partogenéticas em regiões temperadas (Barnes, 1977; Narchi, 1973). Segundo
Barnes (p.510), os ovos partenogenéticos amadurecem no interior das fêmeas por várias gerações até que certos
fatores, como mudança de temperatura da água ou diminuição do alimento (em conseqüência do aumento da
população) provoquem o aparecimento de machos, acontecendo, então, a fecundação dos ovos. As paredes da
câmara de incubação transformam-se então em uma cápsula protetora (efípio), que desaparece com a muda seguinte
por separação direta ou aderida ao resto do exoesqueleto que se desprende. Os efípios flutuam ou submergem e
podem resistir à dessecação e congelamento. Por meio dos ovos protegidos, os cladóceros podem dispersar-se a
certas distâncias e superar o inverno ou sobreviver a estiagens.
55 BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 158, maço 3.
56 BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 240, maço 2.
57 No certificado expedido pelo Hospital Cantonal de St. Gallen em 15.6.1880 lê-se que o “dr. Lutz de Berna foi médico
assistente no Hospital do Cantão de 4 de setembro de 1879 até 15 de junho de 1880 quando saiu por motivo de
doença. Apesar de ter aos seus cuidados a seção dos drs. Hilty e Fehr, ocupou-se também com as várias atividades
do setor do dr. Kuhn. Foi um colega consciencioso, culto e de muitos conhecimentos” (BR. MN. Adolpho Lutz,
caixa IAL, diplomas).
58 As bronquites são atualmente classificadas quanto ao exsudato, isto é, o líquido com alto teor de proteínas séricas e
leucócitos produzido como reação a danos nos tecidos e vasos sanguíneos. Há, então, bronquite catarral,
mucopurulenta, fibrinosa, fibrinopurulenta ou purulenta, podendo ser aguda ou crônica.
59 Denomina-se crupe a obstrução aguda da laringe em razão de infecção, alergia, corpo estranho ou tumor que
provoque tosse ou rouquidão que possa levar à asfixia. Os diftéricos apresentavam esse sintoma. Bronquite crupal era
considerada sinônimo de bronquite fibrinosa (Cardenal, 1947, p.190).
60 Vulgarmente conhecida como quebracho-colorado, quebracho santiagueño, Paag, Paaj (Argentina) e Maasit,
Taining (maskoy, Paraguai), é classificada como uma angiosperma dicotiledônea da família Anacardiacea e
denominada cientificamente como Schinopsis quebracho-colorado (Schlechtendal) Barkley et Meyer. Ocorre nos
países do sul da América do Sul, inclusive no sul do Brasil.



    181 PRIMEIROS TRABALHOS: ALEMANHA, SUÍÇA E NO BRASIL (1878-1883)

Sinônimos: Aspidosperma quebracho-colorado Schlechtendal; Loxopterygiurn lorentzii Grisebach; Schinopsis
lorentzii (Griseb) Engler. www.ambienteecologico.com/ediciones/2001/081_12.2001/081_Flora_MAE.php3,
www.biologie.unihamburg.de/bonline/wood/german/.
61 Ver texto de Power em Schaer (1881), em www.ibiblio.org/herbmed/eclectic/journals/ajp1881/05-
quebracho.html.
62 Hermann Burmeister nasceu em Stralsund, norte da Alemanha, em 15.1.1807 e faleceu em Buenos Aires,
em 2.5.1892. Médico formado pela Universidade de Halle, tornou-se professor de zoologia e professor
assistente de geologia na mesma universidade. Em 12.9.1850, sob os auspícios de Alexander von Humboldt,
viajou para o Brasil acompanhado de seu filho. Passou um ano e dois meses excursionando pelo Rio de
Janeiro e Minas Gerais, e retornou a Halle em 15.1.1852. Em fins de 1856, decidiu se estabelecer na
Argentina. Na viagem à América do Sul parou novamente no Brasil, onde viveu até 1858. Em 1861, tornou-se
diretor do Museu Nacional de História Natural, atual Museu Argentino de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia (Papavero, 1973, p.292-3 e perso.wanadoo.fr/philippe.lelong/english/entomo/burmeisten.htm).
Quanto a Dierdich Franz Leonhard von Schlechtendal (27.11.1794-12.10.1866), também obtivera o doutorado
em medicina em Halle, em 1819. Nesse mesmo ano, foi contratado como supervisor das coleções do herbário
do Jardim Botânico de Berlim. Em conjunto com o poeta e cientista A. von Chamisso, estudou as plantas
coletadas por este durante sua última viagem de circunavegação entre 1815 e 1818. Schlechtendal trabalhou
na Universidade de Halle de 1833 até o ano de sua morte (www.bgbm.org/BGBM/research/colls/herb/
hist1.htm).
63 Grisebach dedicou-se à sistemática e geografia das plantas. Estudou em Göttingen, onde foi professor da
Universidade, e Berlim. Trabalhou com a flora dos Bálcãs e das Américas Central e do Sul. Lorentz também era
botânico, mas fora treinado também como farmacêutico e estudara teologia. Como naturalista, especializou-se em
briófitas. Trabalhou em Munique de 1870 a 1874; na Argentina, lecionou botânica de 1875 até 1881 e depois instalou-se
no Uruguai como professor de ciências naturais no Colégio Nacional, em Concepción Del Uruguay, província
de Entre-Rios, onde veio a falecer (www.user.gwdg.de/~sysbot/index_coll/Search_G.htm).
64 No trabalho de 1878 (p.95), Grisebach classificou assim o quebracho-colorado: Família Terebinthaceae /
Quebrachia Grisebach / Genus in Pl. Lorentzianis sub Loxopterygio / Quebrachia lorentzii Gr. Syn. Loxopterygium Pl.
/ Nomen vernac. et in Tucuman e in prov. Santiago del Estero Quebracho Colorado idm esse, monet cl. Hieronymus. /
Entre os sinônimos incluem-se Aspidosperma quebracho-colorado Schlechtend; Loxopterygium lorentzii Griseb;
e Schinopsis lorentzii (Griseb) Engler (www.ambienteecologico.com/ediciones/2001/081_12.2001/
081_Flora_MAE.php3, www.bartleby.com/61/32/Q0023200.html).
65 Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft während des Vereinsjahres 1878/
1879. St. Gallen, Zollikofer’sche Buchdrukerei, 1880. Ver Lutz, 1880, p.7.
66 Ver Lutz, 1880, p.7; 1881, p.10.
67 Ver Lutz, 1880, p.9; 1881, p.11.
68 www.crescentbloom.com/Plants/Specimen/AO/Aspidosperma%20quebracho%20blanco.htm,
www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2001/081_12.2001/081_Flora_MAE.php3.
69 Ver www.unitan.net/english/quebracho.html e www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2001/081_12.2001/
081_Flora_MAE.php3.
70 Ver Lutz, 1936, p.854; Comissão do Centenário, 1956, p.8, com ligeiras discrepâncias em relação a Neiva, 1941;
Albuquerque, 1950, p.10-1.
71 Schwarcke vinha coletando material para o Museu Nacional pelo Brasil afora desde 1877. Em 1891, foi contratado
pela Escola de Farmácia de Ouro Preto como professor de botânica e nesse mesmo ano nomeado diretor, cargo que
exerceu até sua morte (Lopes, 1997, p.99; Lacerda, 1905, p.179).
72 BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 243, maço 1. Tradução Talita Gross.
73 Essa vila deu origem à cidade de Americana.
74 O método de Baunscheidt consistia em liberar através da pele as substâncias causadoras de doenças e estimular o
sistema de defesa, através de um aparelho munido de uma agulha que esfolava a pele à qual, em seguida, era
adicionado um óleo para acelerar o processo inflamatório. No local inflamado, formavam-se bolhas que, ao
supurarem, eliminariam as substâncias estranhas e tóxicas, fortalecendo o sistema imunitário (www.css.ch/fr/
privatpersonen/pri-gesundheit/pri-ges-komplementaermedizin-2/pri-ges-kom-methoden/pri-ges-kom-met-
baunscheidtieren.htm).
75 Ver Neiva, 1941; Comissão do Centenário, 1956; Albuquerque, 1950.
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