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

Brasil. Extraímos de uma carta de nosso colega Dr. A. Lutz, agora em Limeira
(Brasil), as seguintes passagens: “... Com o tempo deverei ter a oportunidade de
enviar-lhe algumas informações de minha prática, caso o senhor julgue que possam
ser de interesse.1 O que eu poderia lhe prometer são contribuições à geografia
médica e alguma coisa sobre parasitas, especialmente o Ankylostomum d., caso o
interesse por estes parasitas já não esteja extinto devido ao término do túnel de
São Gotardo. Também tenho aqui um material muito rico sobre malária (intermitente,
remitente e, especialmente, larvada), apesar de as formas mais graves serem,
felizmente, raras aqui. Observam-se casos isolados de beribéri. Reuni, ainda, uma
série de observações a respeito da influência do clima e da raça humana sobre as
diversas doenças; minha prática abrange uma mistura bem diversificada de negros,
brasileiros, imigrantes alemães, portugueses e italianos, proporcionando, assim,
material comparativo muito interessante.

Seu valioso Boletim é sempre muito bem-vindo, tanto pelo conteúdo científico como
pelas numerosas notícias pessoais. Quando os médicos suíços se encontram em suas
numerosas reuniões, podem ter a certeza de que, no além-mar, também há colegas que
se interessam por suas associações, mesmo que não possam participar delas. Aqui não
há associações médicas. Ainda não estamos tão esclarecidos (?!) a ponto de nos opormos
à vacinação; em compensação, o baunscheidtismo encontrou mais um asilo por aqui, e
a homeopatia espalha suas dádivas diluídas a mancheias.”

Exterior*

* Publicado na seção intitulada “Cantonale Correspondenzen”, em Correspondenz-Blatt für
Schweize Aerzte, ano XIII, n.1, 1º de janeiro de 1883, p.30.
1 Estas informações nos serão muito bem-vindas: solicitamos que nos sejam enviadas e o saudamos
cordialmente. A Redação.
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