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    549VIAGENS POR TERRAS DE BICHOS E HOMENS

Códice preparado por Bertha Lutz com folhas manuscritas por Adolpho Lutz com caneta e, às vezes,
lápis, com vários desenhos, contendo o diário de sua viagem à Venezuela, desde 17 de maio a 16 de
novembro de 1925. Bertha Lutz providenciou a datilografia dos registros correspondentes ao período
de 17 de maio a 1 de julho. A revisão deste material e a decifração do restante foi feita pelos editores
do presente livro. Restam muitas palavras indecifráveis, e nem sempre é possível ter certeza de quando
se passa das notações de um dia para as de outro. Julgamos, assim, conveniente oferecer ao leitor o
fac-símile do documento, que se encontra em BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, caixa 34, pasta 244,
maço 5. [N.E.]
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17 de maio de 1915 (domingo)
Saída do Rio às 10hs. Da noite.

Nas duas páginas seguintes, correspondentes aos dias 18 a 24 de maio, Lutz limita-se a registar

“Nenhuma novidade”. [N.E]
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25 de maio
Dito.

26 de maio
8 days from 26.V to 2 VI.; 8 days 10 kinds batrachians.
Arrived in Port-of-Spain, stopping at the Ice House Hotel.
At night dr. Freeman. During the day looked for Urich’s house and talked with the brother
in law. He left two days ago, no message.
Heard Paludicola and caught toads.

27 de maio
In the morning Dr. Wise, Surgeon-General. Visit to the slaughter house which is clean
The cattle comes from Ciudad Bolivar by the Orinoco, is killed by stabbing. Afterwards
hospital where we saw many Hindus with dermatomycoses. I’ve seen Tokelau ringworm.
There are also yaws and granulloma and many cases of typhoid.
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They treat the water with hypochloride of sodium.

28 de maio
Visit to Agricultural School. Prof. Wytticombe [?]. Got some Conorhinus [-] and toads,
Bufo marinus. Visit to the Experimental Garden where I saw a lot of mango species.

29 de maio
Went with Dr. Dickson to the water-reservoir and up one of the valleys.

30. maio
Long excursion in motor-car with Dr. Dickson.

31 de maio (domingo)
Went to the Pitch Lake. The doctor is a brother in-law of Urich.
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1 de junho

2 junho
Got altogether l0 kinds of batrachians and 4 kinds of fresh-water mollusks. One doubtful
shell, Ceratodes (Ampullaria) cornuarietis.

3 de junho
Raining. Did not do anything.
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4 junho
Left by the Teutonia.

5 de junho
On board.

6 de junho
Arrived early in La Guayra, received by Dr. Nuñez Tovar. Up to Caracas where we passed
the night at the Hotel Caracas. At night public conference srs. Iturbe, Tejera, where I did
not understand anything.

7 de junho (domingo)
Went by motor to San Juan de los Morros. Presented to General Juan Vicente Gomes,
President. Warm sulphuric springs. At night another visit. Interesting mountains. Collected
some mollusks.
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Passed the night at San Juan.

8 de junho
Went to Maracay where we stayed at the Hotel Maracay. Caught some big tadpoles of a
Rana (palmipes) in transformation also a Limnaeus and some Ampullaria of a special
kind with green eggs (castanea-luteoventralis).

9 de junho
Worked at the Laboratory of the Military Hospital. In the afternoon excursion. At night
Joaquim caught Rana palmipes, L. caliginosus and Bufo [?]. Also Hyla, Ampullaria and a
small Planorbis.

10 de junho
Rana palmipes contém Tylodelphis no rim. Cistos de [-] no pequeno [-]. Tylodelphis
também em Hyla.
Planorbis médio (guad.?)
Pequeno Taphius, [?] anatinus, Physa? rivalis? Ancylus spec.
Sphaerium (Pisidium). Ampullaria com ovos verdes, cornuarietis.
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Encontrou-se uma Gorgoderina em Sphaerium na estação e um Distomum em larva de
andorinha.
Também foram encontrados Tylodelphis em vários batráquios na superfície e por dentro
do rim.

11 de junho
Planorbis anatinus abunda numa coleção de água perto da estação. Contém uma cercária
de remo que não infecta girinos.

12 de junho
Apanhou-se e preparou-se os seguintes mosquistos:
St. sexlineata                   Haemagogus
C. trivittatus                     Wyeomyia oblita?
Janth. posticata

13 junho
Veio o dr. Tejera com Plan. guadelupensis contendo 1 cercária com cauda bifurcada de
Hol. [desenho]; 1 Cer. macrocerca [desenho], 1 Red. amar. com Echinocerca. Intestino
bastante comprido [desenho].
Nós achamos em ? Fonseca 1 guadelupensis com cercária de Schistos. [desenho]. No ?
mesmo encontramos em Fonseca Pl. guadelupensis com cercárias que parecem ser de
esquistossomos.

14 de junho (domingo)
De manhã com o Dr. Tejera e Dr. Wilbur Sawyer para o lago de Valencia onde colhemos
uma Paludestrina infectada, 1 pequeno espécime de Planorbis (? taphius) e o Pl. olivaceus,
também alguns moluscos terrestres. De tarde, Tucupido com mais Pl. olivaceus,
Leptodactylus bolivianus, jacarés etc. Os Pl. olivaceus continham Tetracotyle e D.
valdefissa.
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15 de junho
Trabalhou-se no laboratório. Cercárias em Physa de Caracas, Pl. anatinus, guadelupensis
(Sch.) olivaceus (D. valdefissa) Sphaerium etc. Cistos encontrados no intestino do
Aeschnida larvaes. O Pl. olivaceus de Tucupido contém cistos de Echinostomum (de
[-] ?) Pegou-se uma jibóia. Os cistos de Aeschn. contém um Distomum com o abdômen
muito grande, acetábulo menor e vesícula avermelhada [desenho]. À noite Joaquim
pegou 2 Bufo granulosus bem pintados de preto. Contêm o Cystodiscus na bexiga.

16 de junho
Principiamos uma experiência dando a uma cobaia macho um banho de assento com
quantidade regular de cercárias de esquistossomo durante 20-30 minutos.

17 de junho
Foram feitas preparações de cistos de Gorgoderina. Experiência na orelha de um coelho
branco com Sch. mansoni de Fonseca. Resultado bom.
Desapareceram todas as cercárias vivas. Uma excursão a Tucupido deu pouco resultado;
à tarde campo de experimentação com uma Rana palmipes enorme. À noite grande
número de L. bolivianus a desovar.
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Determinei a Hyla palpebrogranulata da qual pegou-se ultimamente 7 exemplares. Foi
encontrada na mata debaixo de folhas. Examinou-se uma Rana palmipes fêmea com 72
cm de comprimento, Distomum no pulmão e nada mais.

18 de junho
Encontrou-se D. granulifera nos Planorbis de Caracas. Matava e infectava girinos. À
noite passeio ao monte do Calvário. Foram apanhados 2 Pleurodema brachyops.

19 de junho
De manha excursão para Fonseca onde se colheu mosquitos, Planorbis, Physa, Ampullaria
Cyprinodontes e uma espécie de bem-te-vi. Os Planorbis muito infectados de
Schistossomum, os Ancylus tinham uma Echinocercaria, os peixinhos um Diplostomum
encistado nas brânquias. De mosquitos havia: 1. Janth. posticatum; 2. Janth. lutzii; 3.
Culex confirmatus; 4. Culex serratus; 5. Culex trivittaus, 6. Mansoni spec. anteriormente
7. Anopheles punctimacula; 8. Stegomyia sexlineata; 9. Sabethoides; 10. Haemagogus;
11. Culex fasciatus; 12. Simulium. Tinha até agora cerca de 11 espécies.
À noite, lago de Valencia. Anopheles tarsimaculatus, Anopheles pseudopunctipennis,
Mansonia titillans muito pequena, 2 fêmeas de Phlebotomus. À noite cerca de 12 rãs.

20 de junho
Trabalhos de laboratório. À tardinha excursão colhendo material em caminho de Valencia
e no rio Castaña onde se apanhou um girino em transformação de 9½ cm de comprimento
de C. pachycercerca. Larvas de Ephemerides e libélulas não se infectando [-]. Foi
encontrado um novo Distomum no fígado do Bufo da estação.

21 de junho (domingo)
Trabalho de laboratório. Excursão para a Cagua onde se apanhou Planorbis não infectados
e uma perereca pequena. À noite foram apanhados muitos Pleurodema. Brachyops e
Bufo granulosus em valas e num repuxo perto do laboratório. De dia foram apanhados
mosquitos e Phlebotomus.
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22 de junho
De manhã trabalhou-se em mosquitos e fez-se preparações de Phlebotomus. Examinou-
se preparações já feitas.
De tarde fomos a lagoa Taguaguay onde havia muitos Pl. olivaceus e [-].
Apanhou-se mais um Chrysops e uma piassoca atirada na asa. Na volta com aguaceiro
forte apanhou-se um Pseudis mostrando estrias maiores. À noite apanhou-se 8
Pleurodema e Brachyops.

23 de junho
Numa Ampullaria de Fonseca havia muitas rédias e Echinocercaria lembrando
parcispinosum. Havia cistos já formados mesmo dentro das rédias. Infectamos uma
Parra jacana e um pombinho com cistos de [-] de Fonseca e deu-se  Echinocercaria  a
um pombo.
Encontrou-se uma cercária de cauda bifurcada e uma Echinocercaria de remo e ponta
caudal livre. Planorbis de Taguaguay juntou-se com eles uns girinos infectados na barriga
com o cisto [desenho].

24 de junho
Miercole. Encontrou-se hemistomos e diplostomos vivos na Piassoca.
Viagem para Caracas onde nos demoramos até 28. Estive com Tejera com quem
apanhamos muitos moluscos em diferentes lugares perto de Caracas. Havia Ampullaria
luteostoma, Physa rivalis, Pl. guadelupensis e cultratus. Também uma ? Cycla [-]. Colheu-
se material com Cercaria pachycerca e D. valdefissa. Estas não infectaram girinos. De 10
Planorbis 1 continha pachycerca e valdefissa.
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25 de junho
Também estive com o Sr. Pittier examinando os seus livros e parte de herbário dele.
Recebi muitas separadas dele e do dr. Jahn.

26 de junho

27 de junho

28 de junho
Voltamos de Caracas. Verificou-se a infecção de um pombo que eliminava muitos ovos
de Holostomum ardearum [?] pouco pontudos.* Abaixo dos cecos encontra-se grande
número de pequenos hemistomos ou diplostomos com vários ovos na parte posterior e
Echinostomum parcespinosum devido a Ampullaria com que se tinha alimentado. 70
girinos do dia 23 continham grande quantidade de cistos de Echinostomum com espículo.
*Examinado no dia 29 mostrou...
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29 de junho
Examinou-se um jacarezinho e um cachorro do mato (C. nigripes) não encontrando
nada no primeiro e tampouco no segundo. Á noite apanhou-se muitas Hyla (goughi).

30 de junho
Examinei um urubu que mostrava poucos ovos de holostomídeos. O adulto não foi
encontrado. Infectou-se 2 pombos com Echinocercaria [?] de girinos que conviveram
com Planorbis de Taguaguayguay contendo rédias e Echinocercaria  com remo acima
da ponta da cauda [desenho]. Pombo grande com rabo cortado recebeu cisto de
Distomum [desenho] com intestino curto e Tylodelphis do rim de rãs palmipes e Hyla
boans. Choveu quase todo o dia. À noite apanhou-se no jardim de experimentação
várias Hyla goughi e outra espécie escura.

1 de julho
Encontrei uma ampulária com Echinostomum parcespinosum.
Excursão a Mariense [?].
Colheu-se um Planorbis
1 Melania
1 Ancylus e
1 Paltostoma
Não se verificou infecção

Em um urubu com Paryphostomum segregatum
3 bem-te-vis
1 anu
2 rolinhas
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Trabalhou-se com Dicranocercaria ocellifera de Taguayguay. Num bagre encontrou-se
cistos com 4 olhos [desenho] como [?] um bem-te-vi, 1 guacho, 1 serelepe e gnatos.
De tarde fomos a Fonseca onde se colheu Planorbis e outros moluscos. No Pitangus
havia dois exemplares de Monilifer pitangi.

2 de julho
Com as cercarias dos Planorbis, reinfectou-se a cobaia do dia 17. No dia b [?] preparou-
se um Planorbis infectado de Schistosoma. À noite o Trajano caçou mais três Hyla
quasinigra [?] e várias Hyla e tenera. Em Physa de Fonseca havia uma Echinocercaria
com poucos grânulos [-] encistados em girinos. Havia também cistos (de E.?
parcespinosum de uma Xiphidiocercaria).

3 de julho
Fez-se nova experiência em coelho e na cobaia com as cercarias de Schistosoma mansoni
trazidas ontem de lá.
À noite fez-se uma caçada que deu uma Hyla palpebrogranulata.
Ianthinosoma tovari muitos
Psorophora ciliata muitos
Taeniorhynchus sp.
Mansonia 1 ou duas espécies
Leucomyia scapularis
Arribalzagia m. 1
Cellia tarsimaculata
Culex sp.

4 de julho
Pombinha marrom tomou alguns cistos de Echinostomum de Physa em girinos.

5 de julho
Recebemos um Bothropsis atrox fêmea de 162 cm de comprimento. Rim e músculos
não deram nada, nem a bile.
À noite encontrou-se uma cercária de Gorgodera em uma Cyclas major.
Colheram-se em Fonseca caramujos de cinco espécies e um Pisidium. A água em que
ela estava continha larvas de Schistosoma mansoni, outra com causa bífida. [desenho]
Uma de remos com cílios e com ferrão fino e a Echinocercaria de Physa que encistava-
se no intestino de peixinhos, às vezes no ambiente.
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6 de julho
Trabalhou-se no laboratório fazendo-se infecção com Schistosoma mansoni num novo
coelho. As cercárias de ¿ Gorgodera foram colocadas com larvas de odonatas.
1 libélula examinada no dia depois forneceu no pescoço um cisto redondo parecido
com o observado em material da estação. [desenho] à noite pegou-se muitos Phlebotomus
em Fonseca. Antes pegaram mosquitos e 2 Simulium incrustatum em Caña amarilla.

7 de julho
De manhã examinou-se 7 amostras de peixes de Fonseca, sendo 4 ++ em proporção
lavada [?]. Outro exame foi negativo. Passamos em Victoria e Fonseca com pouco
resultado. À noite o Joaquim pegou algumas Hyla goughi.

8 de julho
Fiz preparações de Phlebotomus entre os quais existem uns com palpos curtos fêmeas
e de Culicoides ? paraensis Também examinou-se [-] Cyclas muitos dos quais (de Fonseca)
eram infectados. Achou-se também cistos de parcespinosum nos mesmos. Um pombo
do dia 30 deu um Echinostomum muito pequeno com 3 g. esp. e muitos acúleos.
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9 de julho
De manhã trabalhei, depois Fonseca. De tarde, nada. Encontrou-se um dístomo pequeno
na vesícula e boca de Bufo marinus e um menor na de Hyla [-].
Experimentou-se com Neutralroth. Os Holostomi-cercarias de Fonseca mostram um
intestino bifurcado, os de Schistosomum não.

10 de julho
Os dos dois frangos d´água (S. galericulata) continham uns pequenos Holostomum [—
?] e o [-] Drepanocephalus spathans.1

Fizemos excursão para o Lago de Valencia. Plâncton negativo. Encontrou-se Planorbis
pronus, Hydrobia de 3 grs. e Ampularia de 2 ou 3. Estas tinham duas cercarias por [-] e
uma pequena. Examinou-se um biguá que continha um Hemistomum, 1  frango d´água
que continha um Holostomum, ambos já conhecidos. O do frango d´água no ceco. O
fundo d´água continha as mesmas cascas de costume.

11 de julho
 No segundo pombo do dia 30 encontramos 4 Clinostomum de 5 mm com ovos. Esp.
[espessura?] 37-39. Acúleos bastante para trás. Testículos simples. Parece espécie nova
(11 dias de desenvolvimento).

12 de julho
Numa excursão a Taguayguay apanhou-se um Planorbis olivaceus vivo com 37mm. de
diâmetro e um outro infectado com Cercaria pachycerca. Esta se encistou em Giardinus
e girinos, formando cistos ovais típicos na faringe. Os espículos são palidamente visto
sobre a ventosa oral da cercaria. Apanhou-se também um Tabanus (- scintillators Walker?)
que se parece com uma Sarcophaga.

1 Esta frase provavelmente deve ser lida como continuação do parágrafo que vem a seguir. [N.E.]
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13 de julho
Peixinhos e girinos que estiveram com Cercaria pachycerca desde ontem infectaram-se
com Echinocistos típicos. Os peixinhos todos morreram e uns dos girinos foram
examinados. Os cistos [imagem] foram dados aos pombos marrom. Não se percebia
bem o colar de espinhos. Espetou-se 1 Limatus e 2 Sabethoides [-].

14 de julho
Foi encontrada uma Echinocercaria de cauda subuliforme e acetábulo muito para trás.
Talvez seja [-]. O hospedeiro era Planorbis pronus do Lago de Valencia. Há rédias
amarelas com intestino bastante comprido e em outros Planorbis [com] rédias ocracias.
Apanhou-se mosquitos e moluscos aquáticos em Guayabita.

15 de julho
Massarico sem ovos comeu vinte cistos de Echinoc. de Taguayguay em girino que
transformado de Hyla goughi? Havia mais um cisto maior numa grande vesícula excretora.
Deu-se também [desenho] larvas parecidas com Clinostomum e um girino infectado
com Cercaria pachycerca.
Trabalhou-se em mosquitos.
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16 de julho
Exame de cobaia de 16.6.25 e 3.7.25. Nas veias mesentéricas apareceram apenas 5
machos, na porta e no parênquima alguma do fígado foram encontrados cerca de 50
exemplares (machos e fêmeas) de 2 tamanhos incorporados [?] à experiência.
O massarico comeu alguns grandes cistos de R. palmipes com grande vesícula excretória
abraçando acetábulo [desenho] e intestino curto. O do pombo não deu resultado.

17 de julho
Examinou-se o pombo marrom dos dias 3.7 e 4.7 com resultado negativo.
85 Planorbis ¿ guadalupensis recebidos de Rincon del Valle deram 2 ou 3 Planorbis
infectados; nenhuma outra infecção de Cercarias. Enorme número de cistos de
Echinostoma  parcespinosum numa pequena ave que havia com cercárias dos 2 primeiros
Planorbis. Infectou-se uma cobaia nos pés (35 mm). Deu-se ao massarico 5g girinos
com alguns centos de cistos de Echinoc. pachycerca.

18 de julho
De manhã campo experimental onde se pegou [sic] 3 Perdiz [?], 1 com Gastrodiscus
pequeno. Havia também ampulária infectada com pequenas cercarias. Fez-se numa
galinha 1 experiência em girinos contendo muitos cistos de E. pachycerca com resultado
abs. negativo. Deu-se segundo banho [?] de pé à cobaia.

19 de julho
Excursão à Lagoa de Carapitano [?] onde se encontrou Planorbis olivaceus infectado
com Schistosoma mansoni. Fez-se experiência com uma nova cobaia marcada com
fucsina. A tarde [?] vila.
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20 de julho
Excursão para plantação de cacau. Colheram-se larvas em barris [?] de pau e alguns
mosquitos e borrachudos.
Foi repetida a experiência em cobaia marcada de fucsina com material de Carapitano [?].

21 de julho
Fez-se [sic] preparações e experiências com 2 pombinhos dando girinos infectados de
Physa de Fonseca e de Cercaria pachycerca.
[O primeiro examinado em 22.7 deu resultado negativo].*

22 de julho
Excursão a Rancho Grande; apanhamos muitos Syrrhophus dispar como aqueles de
Trinidad o mosquito de mato em estado larval. Das larvas criou-se
Os [?] machos carregam cerca de 20 girinos nas costas, a fêmea tem o papo amarelo.

* Nota a lápis. [N.E.]
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23 de julho
Trabalhou-se no laboratório durante o dia fazendo preparações microscópicas. À tarde
foi-se apanhar uns mosquitos, ampulárias, Planorbis e outros moluscos na fábrica de
papel e 2 L. … na Estação. Antes fomos ao monte Calvário onde tem uma vista muito
boa. As ampulárias não deram nada, as rãs só Plag. Do intestino, os mosquitos eram
todos Mansonia.

24 de julho
Trabalho de laboratorio. À tarde deu-se a 2 pombinhos girinos infectados com cistos de
Cerc. pachycerca. O primeiro recebeu 6 e [?], o segundo 4. Foram feitas muitas
preparações microscópicas.

25 de julho
O primeiro pombinho examinado depois de 14 horas deu resultado negativo.
Excursão até ao vapor do general. Colheu-se bastante Planorbis pronus que deram
poucas cercárias. Também as Hydrobias deram um resultado insignificante. Com ambos
se colocou [sic] peixinhos. No dia depois foram encontrados duas cercárias, uma Echinoc.
e uma dicranocercária, por [?]. [?]. Os primeiros encistam-se perto das brânquias de
pequenos Cyprinodontes.

26 de julho
Excursão a Gueque. Não foi possível chegar a Boca do Rio. Antes fomos a Boca do Rio
perto de Tapata por onde não se via nada.
Tanto peixinhos como girinos morriam de infecção excessiva em pouco tempo
encontrando-se 10-20 ou mais cistos ovais [desenho]. Desenvolvi um forte defluxo.
Sem dúvida foi apanhado do Joaquim ou do chauffeur.*

*Anotado a lápis no alto da página seguinte. [N.E.]
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27 de julho*

Trabalhou-se no laboratório. Foi-se à caixa d’água de Castanho, achando-se ninfas de
incrustatum, larvas e ninfas de [?], 2 fêmeas adultas de [?]. Pegou-se um pequeño
Leptodactylus neglectus e um pequeño macho de Syrrhophus dispar.

28 de julho*

Trabalhei apenas em preparações microscópicas. O dr. Nunez a 26 de tarde foi para
Caracas.

29 de julho
Trabalhos de laboratório. O Joaquim apanhou três larvas de Megarhinus num buraco de
guaiamu [?] com larvas de S. c. machos.

* A lápis, Lutz comenta que estava ainda muito ‘endefluxado’, gripado. [N.E.]
** A lápis, Lutz comenta que estava ainda muito ‘endefluxado’, gripado. [N.E.]
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30 de julho
Criamos uma Carrollella iridescens de larvas de pau de Rancho Grande e das
bromeliáceas, Phoniomyia.
Procurei meios de conservar preparações de Neutralroth o que consegui até um certo
ponto.

31 de julho
Observou-se em Ampullaria do campo experimental uma Dicranocercaria do tipo de
Cercaria vivax [desenhos].

1 de agosto
Em Ampullaria de campo experimental encontramos uma infecção com xifidiocercárias
pequenas e uma Echinocercaria menor em rédias [desenhos com observação a lápis:
com “intestino longo”]
Um pequeno bicho tirado de Ampullaria quebrada continha um Echinostoma.

2 de agosto
Pegaram-se mais três larvas de Megarhinus e examinaram-se sem resultados. Sete
ampulárias de uma vala do campo de experiência.*

* Anotação a lápis. [N.E.]
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3 de agosto
Trabalho de laboratório. Muita chuva. Examinamos a Caña amarilla e deu pouco resultado.
Ainda senti bastante canseira.

4 de agosto
Excursão a Turmero. Pegou-se macho e fêmeas de Aedinus amazonensis; Janthisoma;
[?] e Lutzia [?]
3 Limatus durhami
2 Sabethoides, C. verratus, scapularis, trivittatus, lutzi e 2 Culex (? virgulatus?)
Caña amarilla C. trigonophorus – larvae

5 de agosto
Para Ocumare de la Costa. No rio Ocumare alguns borrachudos. No Caruoal [?] C.
serratus (e larvas), Trichoprosopon, 2 exemplares de [-] (nova?) sexlineata.
Dicladocera fasciata
Esenbeckia prasinniventris
Tabanus oculus
Muitas ampulárias
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2 pequenas espécies de Blepharoceridae, 1 Limonicola com 2 [?] pares e [-] das unhas
de macho e fêmea.

6 de agosto
Culex taeniorhynchus na praia.
Culex troglodytes nos buracos de guaiamu.
Simulium rubitorax
Melania laevissima na pedra
1 Maruina e alga pequena blefarocerídeos
1 orquídea terrestre
1 Solanum spinosum na praia
1 amarantácea
1 Tribulus cistoides
Larvas de bromélias perto da praia*

6 Puliciphora
1 [?]
1 [?]

7 de agosto
Trabalhos de laboratório.
1 Leptodactylus [-]
Obteve-se muitos Melanoconion spissipes e Culex quasi[-] das larvas de ontem

8 de agosto
Trabalhos de laboratório
1 casulo de Megarhinus

9 de agosto
Trabalhos de laboratório
De tarde viagem a Caracas
Peguei mais de 20 exemplares de Holostomum ainda em Guaya [?].

* Esta linha e as três abaixo encontram-se na ‘coluna’ à esquerda da página relativa ao dia 6 de agosto.
[N.E.]
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10 de agosto
Caracas. Dr. N. Tovar entra na casa de  Lande [?]
Nós ficamos na pensão Theresa A

11 de agosto
Sem anotação

12 de agosto
Daqui para diante fez-se muitas excursões em redor de Caracas, colhendo-se Planorbis
olivaceus, guadalupensis (poucos infectados*), cultratus, Physa, Limnaeus, Pisidium,
todos pouvo infectados, ampulárias com Ech. parcespinosum freqüentemente com 1
cercária de ferrão muito pequena.

* Apenas com Cercaria pachycerca e  Dicranocercaria ocellifera. [N.A.]

Na página seguinte, de 14 a 16 de agosto, não constam anotações. [N.E.]
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17 de agosto
Batráquios de Caracas
Bufo sternosignatus. Represa de Maimo
Hylella [?]
Hylodes ? gollmeri      Ditto
Hylodes     ?                 Ditto e Caracas
Leptodactylus bolivianum
Syrrophus dispar - ainda em Maimo
Hyla goughi         Caracas*

Phyllobates trinitatis

18 de agosto
Ampulária comeu [?] de uma represa, encontra-se Planorbis com muito C. pachycera e
D. valdefissa.

19 de agosto
Infectou-se muitos peixinhos com Cercaria pachycera produzindo enorme quantidade
de cistos amarelos, ovais, com [?] de concrementos. Pegaram em Cyprinodontes tanto
pequenos como grandes. Também se desenvolveram girinos. Grande infecções
apressaram a morte nos peixinhos e nos girinos. Há também a Cercaria valdefissa que
não infecta nenhum [?].

* Caracas parece aplicar-se tanto a Hyla quanto a Phyllobates.
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20 de agosto
Neste dia e no depois apanhou-se numa represa muitas R. palmipes; uma estava
infeccionada na região renal. Todas tinham dístomos no pulmão.
Apanhou-se um Hylodes com 2 espinhos no polegar do macho, depois de comprar um
bem-te-vi [?]

21 de agosto
Volta de Caracas. No caminho apanha-se simulios e um escorpião. Os simulios são
paraguayense. O primeiro saiu do casulo (1 macho e uma fêmea) e foi verificado.
Pegou-se também uma larva de blefarocerídeo C. [?] no rio Caracas.

22 de agosto
Fomos a Trinidad e a Fonseca. Com soro de cavalo infectou-se 2 cobaias, 1 com mais e
outra com menos de 9 cm cúbicos. O Pitangus recebeu peixes infectados com distômulos
dos peixinhos de Fonseca e outros com cistos de Cercaria pachycerca. Supôs-se que
um cavalo sofria de Derrengadera ou de peste de cadeiras, mas não havia tripanossomos
no soro.

23 de agosto
Fomos a Valencia colhendo no caminho larvas de mosquitos (Culex declarator Dyar &
Knab), peq. Planorbis, P. cultratus e ampulárias, 2 larvas de Gualteria e Megarhinus.
Joaquim foi para o Rio Castaña. Colheu larvas, pupas e 2 adultos de 1 Simulium parecido
com o amazonense. O material de ... foi preparado. De tarde o Joaquim foi para lagoa
não colhendo nada por causa da chuva. Examinamos muitas Hyla goughi, um nigricans,
[?] e 1 Eupenphix trinitatis encontrando [?] e Tylodelphis. 8 Pitangus morreram (? da
infecção) com sangue do
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intestino grosso. Encontrou-se [?] com 2 ovos e nada de Monolifer.  À noite foram
pegadas mais umas rãs no Campo da aviação. Deu-se a uma cobrinha Tylodelphis de
Hyla.

24 de agosto
O Joaquim esteve no Rancho Grande, onde apanhou Atelopis flavescens e Syrrhopus
dispar, larvas e casulos de S. paraguayense e 1 nitidum, e larvas e 1 casulo de
blefarocerídeo (Paltostoma superbiens) . Trouxe uma cobra viva e um lagartinho morto.
As novas espécies de batráquios são:
1 - Hylodes
2 -      “        gollmeri
3 - Hyla nigricans
4 -    “      palpebrogranulata
Hylella punctata
Pipae parva ?
Eugystoma ovate
Atelopus fluvescens
Syrrophus dispar
Hyla boans
         appendiculata
Rana palmipes

25 de agosto
Limpou-se o carro
Apanhou-se material no campo de aviação. Psorophora, C. trigonophorus, C. ? bivittatus,
Uranotaenia e anfíbios. Apanhou-se lá à noite C. trivittatus e 1 serratus.

26 de agosto
Excursão para Porto Cabello. Apanhamos nos buracos de guaiamu Deinocerites macho
e fêmea e l. [-] também corniger. Observaram-se mais Culex taeniorhynchus e
Janthinosoma (Arribalzagae) discrucian e Dendromyia.
De noite ouviu-se L. Typhonius e diptychus, Hyla goughi e Bufo marinus. Não se encontrou
Simulium em Trincheiras.
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27 de agosto
Fez-se uma excursão pelo mangue e ao farol. Existe um recife de coral muito alterado.
Apanhou-se moluscos marinhos que não deram cercárias. Não se encontram larvas nas
bromélias.
De volta encontramos Janthinosoma tovari e Culex bivittatus transformado.

28 de agosto
No Rio Simon que vem do Rancho Grande encontrou-se larvas de blefarocerídeos
(Limonicola plurivectis, L. ochraceum Walker.

29 de agosto
Joaquim colecionou perto da La Trinidad blefarocerídeos e alguns simúlios no Rio
Simon.
Recebemos 1 Hyla venulosa. Examinou-se 1 sapo de Puerto Cabello. À tarde Caña
amarilla.

30 de agosto
Joaquim colheu 3 Limonicola plurivectis fêmeas e machos adultos e bastante material de
Limonicola e Paltostomum.
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31 de agosto
Colhemos mais 4 machos de Limonicola plurivectis e muitos Simulium lugubre e material
dos primeiros estados.

1 de setembro
Colheu-se mais 1 macho de Dimorphotarsa e alguns Atelopus.
[?]

2 de setembro
Visitamos uma lagoa em Fonseca onde havia Planorbis com infecção dupla e 1 [-]
noctiflora.
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3 de setembro
Trabalho de laboratório
1 frango d’água deu apenas um cisto de holostomídeo na musculatura.

4 de setembro
Trabalho de mosquitos e fichas.
O Joaquim caçou 1 bem-te-vi infectado com Hemistomum, Mesorchis e 1 fragmento de
Echinost., um socó com uns pequenos Echinostomum.

5 de setembro
Trabalho de mosquito.

6 de setembro
Trabalho de mosquito.
Lagoa de Valencia.
À noite apanhou-se algumas rãs infectadas nos rins.
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Foram dados rins infectados e uma cobrinha.

7 de setembro
Trabalho de mosquitos.
À tarde Guaybita [?].

8 de setembro
Rio Castanho [?].
Observou-se um cisto de Echinostomus na nadadeira de peixinho com 20 espinhos
bem contados encistando. Trata-se talvez da espécie [desenho] do jacaré

9 de setembro
Laboratório
Lagarto comeu peixe com cistos de [-].
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10 de setembro
Laboratório
Gavião comeu rins de R. palmipes com Tylodelphys e cistos de Pleurogenetidae.

11 de setembro
Laboratório
Gavião comeu rins de Rana palmipes com Tylodelphys.

12 de setembro
Laboratório
Um pombo comeu rins de R. palmipes com Tylodelphis.
Mandei uma carta para o sr. Wittycombe e outra para o Sr. Bryant Walker e sementes para
Bertha.

13 de setembro
Hoje e 7.9 obteve-se vermes (8) Pleurogenetidae e ainda muitos novos na cobrinha.
Parece tratar-se de Heterocoelium heterocoelium.
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14 de setembro
Porphyrio martinica de Carapita nos deu alguns echinostomos com 41 esp. logo abaixo
do estômago. Tem espinhos. Test. alongados, Compr. 0,7 mm. Há mais uns 10?
Paramonostomum nos cecos e abaixo dos mesmos.
1 Butorides striatus, 1 Polyborus e 1 [-] não deram nada.

15 de setembro
O gavião deu 2 holostomos, do primeiro cerca de 300 no jejuno, do outro menos
misturado com ele. Havia muitos triplostomos ou hemistomos resultantes da experiência.
Também no jejuno e mais para baixo muitos echinostomos aparentemente dos peixinhos
com cistos de C. pachycerca.
Encontrou-se num anu pequenos holostomos, outros no Butorides striatus, no martim-
pescador, 2 Pali[?] p., em maçarico nada. Campo de experiência. Tem em [?] Porphyrio
martinica.

16 de setembro
Laguna de Valencia. 7 Gallinicula galeata mais peixinhos com infecções. 1 garça [-], 1
coruja pequena. Os peixinhos contêm três infecções, 1 com ? Ascocotyle de 20 espinhos,
outro com espículo [?] biredial [?] e outra com vesícula excretória com um par de galhos
[?] de cada lado. Deu-se peixinhos para a Porphyrio martinica.
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17 de setembro
Laboratório. De tarde, jardim de experiência

18 de setembro
Lagoa de Jaguaguay e S. Vicente. Caçou-se 2 marrecas que continham pequenas Strigeas
e 1 Echinostomum mendax. Ficaram 2 socozinhos vivos que foram usados no dia 19
para experiência.

19 de setembro
Laguna de Valencia.
Examinou-se 3 urubus comuns. Continham Holostomum e Echino[?] segregatum. Deu-
se peixinhos 3 v. infectados e um peixe grande para um urubu de cabeça de cor incerta
e 7 peixinhos pequenos aos socós a cada um.

20 de setembro
Ficaram Planorbis infectados com 2 cercárias de cauda bifurcada sendo 1 de olhos.
Peixinhos e girinos também estavam infectados. Os peixinhos de hoje mortos foram
dados aos socozinhos e ao de bico vermelho mais no dia seguinte. Joaquim foi à Lagoa
de Valencia.
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21 de setembro
Examinou-se o material do Lago de S. Vicente. Os Planorbis contêm 2 Dicranocercaria
sendo 1 com olhos que se viam em experiências com peixinhos e girinos, como também
uma Echinocercaria com a cauda dilatada acima do ápice. Os peixinhos mortos continham
a infecção de Fonseca, 1 girino estava muito infectado.

22 de setembro
Laboratório

23 de setembro
Laboratório
Campo de experimentação
Fonseca. Apanharam-se peixinhos e [-].
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24 de setembro
Laboratório
Excursão a Trinidad
Passeio noturno

25 de setembro
Encontramos uma centena de Mesorchis conciliatus com 5 dias de idade num dos
socozinhos experimentados. Tinham poucos do Holostomum de Ardeidas (Strigea).
Joaquim trouxe 1 Mephitis de Caña amarilla.

26 de setembro
[Sem anotação].

27 de setembro
Joaquim matou um Carão que continha 1 Prionosoma.
Examinou-se o segundo socó do ninho  que tinha morrido. Havia Monilifera conciliatus.
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28 de setembro
Laboratório. Domingo o chofer foi para Caracas, volta à noite.
Examinou-se o zorillo.

29 de setembro
Examinou-se 1 Porzana martinica e um gavião.

30 de setembro
Estivemos na boca do Rio. Matou-se um biguá com D. spath. [?], Hemostomum e
Prosthogonimus cuneatus. T[-]veis em Mesorchis conciliatus, 1 gavião e vários maçaricos.

De 1 a 11 de outubro consta apenas o registro de trabalho de laboratório, redação das
observações feitas e várias excursões. [N.E.]
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12 de outubro
Visit of Dr. Morgan who brought scorpions, fishes and bats.
Excursion to Bocca del Rio.
Descobre-se o Schistosoma em Planorbis de Trinidad.

13 de outubro
Dr. Morgan volta neste dia.

14 de outubro
Excursão à lagoa de Cagua.
Planorbis com quatro cercárias.
1 Spongilla com gêmulas.
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15 de outubro
De tarde La Trinidad

16 de outubro
Physa com cercárias que entram em girinos e pequenas cercárias de Ampullaria
[desenho].

17 de outubro
Laboratório.
De tarde 1 cotia de Laguna com pequeno dístomo no rim e hemistomos. De manhã
gambá com Rhopalias coronata e 3-4 holostomos.

18 de outubro
[Sem anotação].
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19 de outubro
[Sem anotação].

20 de outubro
Conversação com presidente General Gomez.
Em L. cubensis, perto de Fonseca encontrei rédias de F. hepatica.

21 de outubro

Recebemos 3 Cellia [?] e 1 perereca e [-], 1 [-] e 1 camaleão.

Nas páginas correspondentes aos dias 22 a 25 de outubro, Lutz anota:

“Por falta de gasolina só se fez uma excursão para um pasto de Fonseca que tinha dado 2 infecções de
Limnaea cubensis com Fasciola hepatica. Desta vez o resultado foi negativo.
Examinou-se também sem resultado alguns lagartos, entre estes uma iguana. Arranjei meus negócios
com o presidente em 23.X. ”
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26 de outubro
Campo de experiência sem resultado. [-] Algumas tem [-] com Trichodactylus de Trinidad.
Caçada de noite em campo de aviação sem resultado.

27-28 de outubro
[Sem anotação].

De 29 de outubro a 2 de novembro não há anotações no Diário de Lutz. Em 3 de novembro
consta “Viagem para Caracas”, com volta no dia seguinte. De 5 a 7 de novembro, não há
anotações, sendo registrada nova viagem a Caracas no dia 8. Em 9 de novembro lê-se:
“Conferência em Caracas”; no dia seguinte: “Volta em trem”. Em 13 de novembro Lutz anota:
“Recepção do General e despedida”; no dia 14: “Viagem para La Guayra. Perdi o Cayena”. Em 15
de novembro regressou a Caracas. [N.E]
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16 de novembro
Viagem para La Guayra. Embarque no Europe [?].
Segue: viagem para Nova York.

17 de novembro
Passamos a ilha de Mona de 3 às 6 p.m.

18 de novembro
Não se vê nada.
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