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Alberto d'Aguiar que, com a paciência e a 
bondade que fazem d'elle um martyr e um 
santo, pôz á minha disposição todo o seu 
brilhantíssimo talento e grande saber, tor-
nando-se a estrella do meu norte, o finissimo 
guia que me conduziu pela mão ensinando-
me a discernir com olhos de vêr. A elle, por
tanto, ao grande mestre, o immenso e eterno 
reconhecimento do discipulo que, apesar dos 
seus esforços, não ficou um sábio mas sim 
um grande e verdadeiro amigo. 

* 
* * 

Perde-se na densa neblina do século xvi 
a historia dos primeiros trabalhos scientifi-
cos sobre o sangue. É para admirar que, rei
nando a espada em toda a pujança do seu 
brilho e sendo a vida um nada que se arris
cava em qualquer canto, tanto á luz trai
çoeira d'uma lanterna de furta-fogo como á 
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claridade radiante do sol, só BOYLE sentisse 
a curiosidade de saber o que seria aquelle li
quido vermelho que manchava as pedras das 
calçadas e deixava incólumes as consciências. 
São d'elle, com effeito, os primeiros trabalhos 
que apparecem verificando algumas das pro
priedades physicas e chimicas do sangue. A 
epocha era, porém, imprópria para taes estu
dos, porque os homens sentiam-se menos á 
vontade com as mãos sujas nos seus mys-
teriosos laboratórios de alchimia, do que tin
tas pelo sangue dos seus inimigos heroica
mente feridos pelas costas num canto es
conso d'uma rua tortuosa. Foi por isso que 
somente no século xvn, outros se aventura
ram nos mesmos estudos, enriquecendo ron
ceiramente a chimica do sangue com desco
bertas úteis e curiosas. 

Só no fim do século xvm é que a medi
cina legal lançou mão do sangue como auxi
liar valoroso, aproveitando as suas proprieda
des, servindo-se d'elle afoitamente em casos 
da maior responsabilidade, fazendo fé pelas 
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conclusões por elle fornecidas ás vezes con
tra pessoas que se julgavam innocentes, e 
que apertadas afinal n'uni circulo de provas 
esmagadoras, confessavam os seus crimes 
que passariam incólumes se o sangue das 
suas victimas não apparecesse a reclamar 
justiça. 

Nomes illustres na sciencia vieram mais 
tarde collocar-se ao lado d'aquelles que ti
nham lançado as primeiras pedras para a edi
ficação d'esse vermelho monumento que a 
Medicina Legal guarda actualmente com a 
solicitude e o desvelo de mãe extremosa, 
sendo vastíssimo já o capitulo da medicina 
legal do sangue que, a par d'uma insigne bi-
bliographia, conta algumas das mais notáveis 
descobertas da actualidade. 

Reunindo n'este estudo experiências co
nhecidas e trabalhos pessoaes feitos no La
boratório Nobre, com o fim de repetir obser
vações e de verificar factos deduzidos pelo 
raciocinio, tive em vista não só satisfazer 
um dever escolar, mas também resumir n'um 
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pequeno volume o necessário para que um 
perito n'elle possa encontrar os elementos 
cie que carecer quando encarregado d'um 
exame medico legal de sangue. 

Para commodidade de estudo, e ainda 
para corresponder ás necessidades d'um exa
me methodico, dividirei o meu trabalho em 
quatro partes. A primeira parte será apenas 
um esboço encarando a medicina legal do 
sangue debaixo de um ponto de vista geral ; 
as duas seguintes corresponderão á maneira 
como costuma apresentar-se vulgarmente o 
problema do exame medico-pericial do san
gue, isto é, saber se a mancha é de sangue e 
determinar a sua origem ; na ultima tentarei 
apresentar uma summula das primeiras, epi-
tomando-a de forma a poder servir aos peri
tos que desejarem fazer uma consulta rápida 
sobre o andamento dos trabalhos no exame 
medicolegal d'uma mancha. 

Se ao terminar este trabalho tiver attin-
gido o meu duplo fim, sentir-me-hei verda
deiramente feliz, darei por bem empregadas 
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as horas que passei pensando n'elle, e consi

derarei pagos com usura os dissabores cau

sados por tantas experiências mal succedidas 
e outras tantas vezes repetidas. 

— » * ■ - < - * ■ 



I PARTE 

G E N E R A L I D A D E S 

Innumeras vezes depende do perito a de
cisão do jury podendo arrastar como conse
quência a impunidade de um crime ou a con-
demnação de um innocente. 

Arbitro dos resultados das suas proprias 
investigações, o perito tem em criminologia 
um papel ainda mais nobre que o dos juizes, 
senhores absolutos do destino de creaturas 
que o meio ou as circumstancias impossibili
taram de evolucionar ou lançaram em cami
nho desregrado por egoismo e incúria dos que 
lhe são eguaes em direitos e em origem. 

Cônscio da sua força, possuidor de im-
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portantissimos elementos de decisão, o medico 
legista deve pezar as suas palavras, medir o 
alcance das suas conclusões, para tranquilli-
dade da sua consciência e como apanágio da 
sua probidade. 

Nem sempre se evidenciam com a clareza 
necessária os resultados dos nossos trabalhos ; 
nem sempre se impõe ao nosso espirito uma 
conclusão indubitável. 

Não será, portanto, com as nossas descon
fianças, com a maior ou menor probabilidade 
d'um facto, que daremos a nossa opinião in
concussa; narraremos os nossos trabalhos, 
confessaremos as nossas duvidas, mas não de
vemos influir no espirito d'aquelles que teem 
de julgar, deixando-os livres para apreciar as 
outras provas. 

No capitulo especial que serve de assum
pto ao meu trabalho, como em todos os ra
mos da Medicina Legal, encontram-se por ve
zes insuperáveis obstáculos que é necessário 
vencer com paciência e com prudência. Ape-
zar, porém, da vastidão das suas applicações 
e da complexidade da sua technica, o proble
ma Medico-Legal do sangue varia pouco na 
maneira como costuma apresentar-se aos peri-
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tos, dizendo quasi sempre respeito a investi
gações feitas sobre manchas. 

Pode, comtudo, variar na forma com que 
é submettido ao exame, resumindo o quadro 
seguinte todas as suas phases: 

Problema medico-legal do sangue 

I—Existência de substancias toxicas no sangue: 

a) venenos ; 
b) gazes tóxicos e substancias voláteis. 

II — Exame das manchas de sangue : 

a) Elementos tirados do estudo das manchas 
encontradas nas proximidades ou no lo
cal dos crimes e da mistura com outras 
substancias ; 

6) Exame da mancha (sua natureza e origem). 

Sendo esta ultima parte tratada com des
envolvimento no segundo e terceiro capitulo 
do meu trabalho, abstenho-me de lhe fazer re
ferencias n'este esboço. 

São muitos os venenos que passam para 
a torrente circulatória depois da sua introduc-
ção no organismo ; as proporções em que se 
encontram são, porém, tão exíguas, que é cos-
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tume misturar-se o sangue com as vísceras 
quando é necessário proceder a um exame to
xicológico. A natureza do meu trabalho não 
me permitte citar os processos empregados 
para estas investigações, sendo imprescindível 
consultar os tratados de toxicologia sempre 
que sejamos encarregados d'uma analyse d'es-
ta natureza. 

Os gazes tóxicos que podem encontrar-se 
no sangue são o oxydo de carbone, o acido 
carbónico, o hydrogenio sulfurado e o azote. 
Todos elles se reconhecem extrahindo-os por 
meio de bombas ou de trompas de mercúrio, e 
analysando-os depois chimicamente. Aquelle 
que mais vezes se encontra, dada a profusão 
com que está espalhado na natureza, é o 
oxydo de carbone, na determinação do qual 
me demorarei um pouco em virtude da sua 
grande importância. 

Desenvolvendo-se na combustão do car
vão, misturando-se com diversos gazes que 
emanam dos fornos de cal, produzindo-se em 
grande quantidade nos incêndios, acompa
nhando o gaz d'illuminaçâo, o oxydo de car
bone abrange no seu raio d'acçao milhares de 
pessoas que o respiram ou no desempenho 
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das suas profissões ou no goso das suas com-
modidades, envenenando-se lenta e constante
mente. 

A' Medicina Legal, porém, só interessa o 
envenenamento agudo, aquelle que produz a 
morte. 

E ' exclusivamente no sangue que costuma 
investigar-se o oxydo de carbone, dada a es
pécie de eleição que este gaz tem para a he
moglobina cujo oxygenio desloca para se col-
locar no seu logar. 

Os processos que possuimos para a sua 
pesquiza são o exame espectroscopico e a ex
tracção dos gazes seguida da sua analyse chi-
mica. 

Pelo exame espectroscopico observam-se, 
com uma solução convenientemente diluída, 
duas faxas de absorpção collocadas entre as 
riscas D e E do espectro solar, a primeira si
tuada no amarello, a segunda, mais larga, col-
locada á direita da primeira. 

Estas duas faxas são em situação e em 
largura quasi eguaes ás da oxyhemoglohina. 
Para as differençar, junta-se á solução um 
corpo reductor que fará desapparecer as de 
oxyhemoglobina substituindo-as por uma só, 
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intermediaria, de hemoglobina reduzida, e que 
não actuará sobre ellas se forem produzidas 
pela hemoglobina oxycarbonada. Como o 
sangue contem sempre algum oxygenio, e 
como as duas faxas de absorpção quasi 
se sobrepõem, é costume vêr-se, pela acção 
do corpo reductor, as faxas da hemoglo
bina oxycarbonada tornarem-se um pouco 
mais claras, apparecendo no meio d'ellas 
uma terceira faxa devida á hemoglobina re
duzida. 

O reductor mais vulgarmente empregado 
é o sulphydrato d'ammoniaco. Podem empre-
gar-se também o protochloreto de estanho, o 
hydrosulfito de soda e ainda um reagente 
preconisado por STOKES composto de um so
luto de protochloreto de estanho a 5 %• addi-
cionado de acido tartarico e neutralisado de
pois pelo ammoniaco. 

Quando, depois da addição do reductor, 
as duas faxas de absorpção persistem durante 
dez minutos, pode concluir-se que existe oxy-
do de carbone. 

E ' necessário evitar que a solução seja 
muito concentrada porque n'este caso a parte 
direita do espectro tende a desapparecer, e as 
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duas faxas tornam-se muito escuras chegando 
a confundir-se. 

São muito variáveis as opiniões dos diffé
rentes tratadistas com relação á sensibilidade 
da reacção espectroscopica. 

Para CLAUDE BERNARD é ainda caracteri-
savel ao espectroscopio a mistura de uma par
te de sangue oxycarbonado com duas partes 
de sangue normal. KREISS {Pflugefs Arch. t. 
XXVI, 1881) admitte a persistência das duas 
faxas de absorpção somente na mistura dos 
dois sangues em partes eguaes. OGIER, VIBERT 

e VELTKAMP affirm am que a reacção espe
ctroscopica deixa de ser sensível quando a 
hemoglobina oxycarbonada fôr inferior á de
cima parte da hemoglobina oxygenada. SAINT 

MARTIN acha necessária a presença de 24 % a 
26 % de sangue oxycarbonado na solução, 
para que sejam nitidas as duas faxas de 
absorpção. 

Seja emfim qual fôr o limite da sensibili
dade da reacção espectroscopica, é necessário 
convencermo-nos de que esta sensibilidade é 
pequena e que a reacção pode não dar resul
tado quando o sangue contiver pouca quanti
dade de gaz toxico. Positivos ou negativos, os 
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resultados d'esta analyse devem sempre ser 
confirmados pela analyse chimica dos gazes 
extrahidos do sangue suspeito. E ' o que acon
selha BROUARDEL no seu tratado sobre As as
phyxias, é o que se faz sempre na morgue de 
Paris, é, finalmente, o que costuma fazer-se 
entre nós como tive ha poucos dias ainda 
occasião de verificar n'uma analyse, feita no 
Laboratório Municipal de Chimica, a que aju
dei para ficar conhecendo praticamente os 
processos empregados. 

Para analysar chimicamente o oxydo 
de carbone, extrahem-se, como disse, por 
meio de uma bomba ou de uma trompa de 
mercúrio, todos os gazes contidos em uma 
determinada quantidade de sangue, eliminam-
se em seguida o hydrogenio sulfurado, o 
acido carbónico, o oxygenio e o azote que 
existem na mistura, "tratando-a por reagen
tes que os absorvem, e termina-se fixando 
todo o oxydo de carbone por meio de uma 
solução chlorhydrica de chloreto cuproso, da 
qual o expulsamos depois recolhendo-o de 
forma que possa ser examinado e até do-
seado. 

OGIER affirma a possibilidade de se reco-
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lher, com o habito, volumes de oxydo de car
bone não excedendo 0CO,2 ou 0CC,3. 

Theoricamento simples, a analyse do oxy
do de carbone tem uma technica complicada 
pela multiplicidade das operações a que teem 
de submetter-se os gazes extrahidos do san
gue. 

Um outro problema que o perito pôde 
ser obrigado a resolver, é o da existência do 
substancias voláteis no sangue de indivíduos 
que pareçam ter morrido sob a acção d'estas 
substancias. 

São, com effeito, tão subtis as lesões pro
vocadas pelo chloroformio, pelo ether e pelo 
brometo d'ethyla dados em dose toxyca, que 
não é possível reconhecer pela autopsia a 
causa da morte. 

Actuando como venenos voláteis que são, 
estas substancias devem reconhecer-se no san
gue pelos caracteres da asphyxia que produ
zem, isto é, por uma diminuição do oxygenio 
e por um augmente do oxydo de carbone. 
Não tendo tido, porém, uma só vez o ensejo 
de verificar a minha asserção, nem lido qual
quer referencia sobre este ponto nos livros 
que consultei, emitto a opinião que fica ex-



48 

posta com as reservas requeridas por todos 
os factos d'esta ordem não demonstrados pela 
pratica. 

Com relação ao exame das manchas en
contradas nas proximidades ou no local dos 
crimes citarei alguns factos, narrados por di
versos auctores, demonstrando a importância 
d'esté estudo e os valorosos serviços que tem 
prestado á justiça. 

Pela impressão sanguínea de uma mão 
esquerda encontrada no dorso da mão esquer
da de um cadaver que tinha as carótidas cor
tadas, pôde saber-se que era de um crime 
que se tratava e não de um suicídio como a 
principio se julgou. 

Algumas gottas de sangue estiradas em 
ponta e com uma das extremidades arredon
dada, encontradas na parede do patamar de 
uma escada no fundo da qual tinha appareci-
do morta uma mulher que a autopsia demons
trou ter succumbido a fracturas múltiplas do 
craneo e do rachis, serviram para reconsti
tuir um crime de que a referida mulher tinha 
sido victim a, sendo reconhecidos os crimino
sos pelo rasto de sangue que tinham deixado 
desde o local do crime até sua casa. 
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Um outro criminoso foi reconhecido pela 
impressão ensanguentada do pé descalço dei
xada junto do cadaver da victima. O pé ajus
tava perfeitamente com a mancha, e outra im
pressão feita ao lado da primeira era de uma 
semelhança tão flagrante que não admittia 
duvidas. 

A descoberta de manchas de sangue em 
roupa ou em objectos pertencentes a indiví
duos suspeitos pode ter também um grande 
valor jurídico. Nem sempre, porém, os crimes 
sangrentos deixam vestígios de sangue nos 
seus auctores. A quantidade da hemorrhagia 
consecutiva ao ferimento, a posição do crimi
noso com relação á sua victima, a existência 
ou a ausência de lucta, a remoção ou o aban
dono do cadaver, são outras tantas causas fa
zendo variar os vestígios do crime. 

Deve, portanto, a policia, a cuja alçada 
pertencem as investigações d'esta natureza, 
esforçar-se por encontrar estes indícios que 
tanta vez teem servido para esclarecer casos 
obscuros. 

Ha finalmente uma outra phase do pro
blema que merece ao perito uma attenção es
pecial : — reconhecer as manchas de sangue 

4 
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misturado com substancias que podem forne
cer elementos preciosos não só para a desco
berta do criminoso como também para a de
terminação, com maior ou menor probabilida
de, da proveniência do sangue. 

A existência de mucco em uma man
cha suspeita, será, com effeito, um elemento 
para àttribuir o sangue a uma hemorrhagia 
nasal ; a presença de espermotozoides ou do 
gonoçoco, levar-nos-ha a suspeitar de appro-
ximações sexuaes, etc. A mistura do sangue 
com terra, gesso, carvão, etc., pode servir 
para auxiliar o descobrimento da pista do cri
minoso. 

Ha pouco tempo ainda, foi descoberto no 
Porto um criminoso por meio das manchas 
encontradas em um lençol com que se cobria 
na occasião do crime, lençol que deixou jun
to do cadaver da victima na precipitação da 
fuga. 

Appareceu nas manchas o bacillo da Le
pra, sendo preso e confessando o crime o 
único homem que na freguezia onde foi pra
ticado o crime, padecia d'esta doença. 

Os processos empregados para a investi
gação do sangue n'estas manchas e para a 
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determinação da sua origem, serão tratados, 
com o desenvolvimento requerido pela sua 
extrema importância, no segundo e terceiro 
capitulo d'esté trabalho. 



II PARTE 

NSTUREZ» DAS MHNCHAS 

Encarregados do exame medico-legal dé
manchas encontradas em peças de vestuário, 
em mobiliário ou em qualquer outro objecto 
ou local, devemos proceder immediatamente á 
investigação da natureza d'essas manchas. Se
guir outra ordem seria não começar pelo prin
cipio. 

Para a investigação da natureza de uma 
mancha existem processos de ordem physica, 
chimica e microscópica. Tratando cada um se
paradamente, tentarei ordenar um estudo que 
se acha confuso e methodisar os ensaios a que 
deve proceder-se. 
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I 

Processos physicos 

De um grande alcance em casos especiaes, 
os processos physicos, úteis pola commodidade 
do seu emprego e pela rapidez da sua execu
ção, tornam-se infelizmente, a maior parte das 
vezes, incapazes de um auxilio proveitoso pe
las condições particulares em que se encontra 
a mancha a analysar. 

São, com effeito, tão variadas as causas 
que influem sobre os caracteres physicos das 
manchas, tão numerosas as que impedem o seu 
exame espectral, que o perito mais abalisado, 
o medico-legista mais distincto, fica quasi sem
pre perplexo depois cio emprego d'estes dois 
methodos, únicos que possue para levar a cabo 
o seu exame physico. Se a côr das manchas 
de sangue 6 característica quando estas são 
recentes e se encontram sobre tecidos claros e 
rapados, inconfundíveis o seu brilho e o seu 
aspecto quando collocadas sobre moveis, soa
lhos, paredes forradas ou simplesmente caia
das, outro tanto não acontece quando são an-
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tigas, quando expostas a dezenas de causas 
que as alteram, quando existem sobre tecidos 
pelludos ou de cores escuras e sobre instru
mentos de metal. 

Basta a simples acção do tempo para fa
zer desapparecer a côr vermelho-sombria e o 
aspecto brilhante das manchas recentes de san
gue que murcham e se putrefazem sem fazer 
excepção ás leis biológicas. As manchas lava
das tornam-se muito mais claras, podendo fi
car imperceptíveis. Collocadas sobre objectos 
de ferro, as manchas de sangue confundem-se 
facilmente pela sua côr com as de ferrugem ou 
com as produzidas pelo sumo de limão, sendo 
impossível differençal-as por este meio. 

Egualmente difficil, se não impossível, é 
reconhecer as manchas de sangue pelo seu as
pecto e brilho, que se transforma e perde em 
um curto espaço de tempo. O DR. OLIVIER cita, 
porém, nos Archives générales de médecine, 
tom. i, 2.a serie, pag. 431, n.° de março de 1833, 
um facto interessante que lhe revelou um meio 
para reconhecer as pequenas manchas recen
tes de sangue. Sendo perito n'um caso de as
sassinato commettido em Paris em fevereiro 
do 1833, teve que fazer de noite e á luz de 
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uma vela o exame do local onde diziam ter-se 
passado o crime. Approximando a vela do pa
pel e de alguns moveis notou uns pequeninos 
pontos vermelhos e brilhantes que á luz do 
dia pareciam negros, e que, depois de recolhi
dos por meio de fricção feita com um panno 
molhado, se reconheceu serem de sangue. Vol
tando no dia seguinte ás 2 horas da tarde ao 
mesmo local para averiguar se teria havido 
descuido na maneira como elle tinha sido an
teriormente examinado, convenceu-se de que 
só a luz artificial dava aos pequeninos pontos 
o aspecto brilhante de manchas sanguineas, 
propondo pouco depois o seu emprego como 
meio infallivel. 

Sem querer offender o Dr. Ollivier, cuja 
probidade scientifica não conheço, nem desejo 
pôr em duvida, confesso que, sentindo aguçada 
a minha curiosidade, espalhei algumas gottas 
de sangue sobre um movei envernizado e so
bre o mármore d'um fogão de sala, para veri
ficar as differenças citadas no seu artigo. Nos 
primeiros dias da experiência, ou fosse devido 
a suggestão, ou porque eram na realidade in
confundíveis, nunca as pequeninas manchas 
me pareceram de outra coisa que não fosse 
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sangue, mesmo examinadas á luz d'um bello 
dia cheio de sol. Algum tempo depois as 
manchas escureceram um pouco, perdendo o 
brilho dos primeiros dias; a luz d'uma vela 
parecia com effeito dar-lhes mais o aspecto 
de sangue, mormente quando se approxima-
va muito do local onde ellas estavam. Quan
do hoje vou examinal-as á noite, a vela na 
mão, a attitude de quem busca um thesoiro, re-
conheço-as ainda porque tenho de cor a sua» 
forma e até o seu numero; devo, porém, con
fessar que as moscas se divertiram a imitar-
me pondo ao lado das minhas preciosas man
chas, algumas outras menos decentes e alli 
collocadas com fins muito menos nobres que 
os meus, conseguindo com tanta perfeição o 
seu desideratum, que um amigo a quem pedi 
a fineza de tentar distinguil-as umas das ou
tras, começou por declarar impossivel a tare
fa, e acabou, a instancias minhas, por attribuir 
a sangue as manchas das moscas. 

O local examinado pelo DR. OLLIVIER era 
decerto alguma das velhas casas do velho Pa
ris onde a luz do sol entrava a custo, conse
guindo apenas encher de sombras os mais 
amplos aposentos. 
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Que me perdoe o DR. OLLIVIER e a sua 
memoria; mas se algum dia, perito em um 
caso de assassinato, accender um phosphoro 
ou uma vela em frente d'uma mancha que me 
pareça suspeita, será apenas como preito de 
respeitosa homenagem. 

Todas as vezes, portanto, que tenha de 
fazer-se o exame de uma mancha com o fim 
de reconhecer a sua natureza, não devemos 
despresar os seus caracteres physicos ; é ne
cessário, porém, ter bem presente que a mais 
insignificante das condições em que ella se 
encontre, basta para lhe alterar por completo 
a sua côr, o seu brilho e o seu aspecto, po
dendo dar logar a confusões tão perigosas pe
las consequências como pela responsabilidade 
que acarretam. 

E ' por isso que, antes de passar aos pro
cessos chimicos de investigação, é conveniente 
proceder ao exame espectroscopico. 

Qualquer espectroscopio pode servir para 
o exame. 

No Laboratório Nobre emprega-se com 
vantagem um espectroscopio de espessura va
riável, (Fig. 1) modificação do Ex.mo Senhor 
Dr. Alberto d'Aguiar. 



FIG. I — Espectroscopio de volume variável 
1 — Cuveta cylindrica graduada para medir a espessura do liquido 

sob que se observa o espectro 
2 — Cylindre destinado a limitar a espessura do liquido ; 
3 — Prysma de reflexão total destinado a dar o espectro da solução 

que se examina.illuminada pelo espelho 5. Este prisma cobre 
a metade inferior da fenda espectroscopica ; a metade supe

: ■ rior recebe a luz directa formando o espectro normal ou do 
liquido que, para comparar, se colloque em frente á fenda ; 

4 ■— Luneta de observação do especto ; 
5 — Espelho de reflexão ; 
6 — Cremalhcira destinada a mover a cuveta. 
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O tubo exterior d'esté espectroscopio tem 
um diâmetro bastante grande para servir 
quando as manchas são muito pequenas e de
vem, por isso, ser diluídas em pouca quanti
dade de liquido. E ' porém fácil remedeiar este 
inconveniente, substituindo o tubo por um ou
tro de diâmetro menor, que lhe permittirá um 
emprego fácil e constante. 

Como o fim que temos em vista proceden
do a um exame espectroscopico, é fazer passar 
a luz atravez da maior espessura possível de 
liquido, gastando pouca quantidade, pode era-
pregar-se o microspectroscopio de Abbé (fig. 
2 e 3) quando sejam exíguas as proporções 
das manchas que temos de submetter á ana
lyse. 

O Dtf. Alberto d'Aguiar, reconhecendo a 
difficuldade de arranjar um reservatório para 
o liquido a analysar, adaptável á platina do 
microscópio, costuma empregar um tubo de 
vidro de pequeno diâmetro sustentado no eixo 
óptico do microscópio por meio de uma rolha 
mettida no orifício da platina, tendo ao centro 
um buraco de diâmetro egual ao do tubo que 
contem o liquido, e onde este é encaixado e 
seguro. 
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F I G . 2 
Microspectroscopio de ABBE — 

A — Espelho de illuminação do J — 
prisma de reflexão total 
para obter um espectro de K — 
comparação (esta parte do 
apparelho é invisível na fi
gura). L — 

B e C — Placas metallicas que, 
movidas por H, alargam a M 
fenda. 

D e E — Encaixes das placas B 
e C. N 

F — Parafuso destinado a alar O — 
gar a fenda. 

•G — Alavanca para combinar os P — 
movimentos das peças B 
e C. Q -

H — Parafuso destinado a au
gmentar o comprimento da R 
fenda. 

FiG, 3 
(modelo de Ztlss) 
Tubo contendo o systema de 

tubos espectraes. 
■ Eixo sobre o qual gira J 

para collocar ou tirar o tu
bo espectroscopico. 

Alavanca de fixação do tu
b o j . 

 Parafusos de fixação do 
microspectroscopio ao tu
bo do microscópio. 

 Escala espectral. 
Espelho para illuminação da 

escala X. 
Parafuso de orientação da 

escala no espectro. 
Mola que contrabalança a 
acção do parafuso P. 

 Lente d'ampliaçao da es
cala N. 
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Esta disposição, devida ao engenho do 
grande mestre, cujo espirito pratico é tanto 
para admirar como o seu bello talento, torna 
facilmente manejavel o microspectroscopio, tão 
util e tão commodo nos casos em que, como 
disse, tivermos de operar sobre manchas pe
quenas e de difficil diluição. 

Seja qual fôr o apparelho que se empre
gue, é necessário ter muito cuidado com a lim
pidez do liquido que deve ser atravessado 
pela luz. Os livros que tratam do assumpto 
aconselham a filtração como processo de cla
rificação. Quando se trata de sangue não êf 

porém, fácil obter resultados seguros por este 
meio; nos meus trabalhos não consegui, em
bora fizesse filtrações repetidas, nem a lim
pidez necessária para o exame espectroscopi-
co, nem a absoluta transparência do sôro para 
as experiências em que fallarei mais tarde. 
Reputo como processo efficaz, dissolver a 
mancha ou o pó resultante da sua raspagem, 
dentro d'um tubo de vidro afilado e fechado 
á lâmpada em uma das suas extremidades. Ao 
cabo de algum tempo de repouso obtem-se, 
sem trabalho, um liquido de camadas sobre
postas, sendo fácil recolher, por meio de uma 
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pipeta, aquella que nos serve para a experiên
cia em vista. 

Para o exame espectroscopico a côr do li
quido não deve ser nem tão clara que impeça 
a formação das faxas de absorpção, nem tão 
escura que impossibilite a visão do espectro. 
Quando o liquido de que dispozermos fôr fra
camente corado deve empregar-se no exame 
sob a maior espessura possível. 

O exame espectral do sangue revela ao 
nivel da zona amarella e no começo da zona 
verde do espectro solar duas faxas de absor
pção collocadas entre as riscas D e E, sendo 
a faxa da direita mais larga e de contornos 
menos nitidos que a da esquerda (n.° 4 da 
fig. 4). 

Este espectro, devido á hemoglobina oxy-
genada, transforma-se quando esta é privada 
do seu oxygeniOj apresentando-se então uma 
faxa única, chamada faxa de STOKES, mais 
larga que qualquer das outras e occupando 
uma posição intermedia, sempre entre as ris
cas D e E de FRAUENHOFER (n.° 5 fig. 4). 

E' em geral fácil fazer perder ao sangue 
o seu oxygenio tratando-o por corpos redu-
ctores. O reagente vulgarmente empregado 
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c o sulphydrato d'ammoniaco, do quai se dei

tam algumas gottas no liquido a examinar. 
Pouco tempo depois da addição do reagente, 
mesmo que este tenha sido deitado em exces

so, a hemoglobina volta a oxygenarse com o 
contacto do ar, apparecendo de novo no espe

ctroscopio as duas faxas de absorpção. 
Esta propriedade é importante debaixo 

■do ponto de vista medico legal, porque serve 
para differençar uma solução de sangue de 
uma outra de carmim, que dá ao espectrosco

pio duas faxas d'absorpçao análogas ás do 
sangue na largura e na situação, mas que não 
se reduz pelo sulphydrato d'ammoniaco. 

Segundo H O P P E SEYLER, as mais peque

nas quantidades de sangue são sufficientes 
para dar os caracteres espectroscopicos indi

cados, podendo vêrse ainda nitidamente as 
faxas d'absorpçao da hemoglobina n'uma so

lução de sangue a YIOMO examinada sob a es

pessura de um centímetro. 
VIBERT acha exaggerada a avaliação de 

H O P P E SEYLER, dizendo que algumas vezes, 
com concentrações muito superiores a 1/l0:Mo> a 

solução fica de tal forma clara que é necessá

rio adivinhar as duas faxas d'absorpçao da 



Fig. 4 

i—Espectro solar. 
2, j , 4—Oxyhemoglobin em différentes soluções, 

g—Hemoglobina reduzida. 
6—Hemoglobina oxicarbonada. 
p—Methemoglobina cm solução acida. 
8—Methemoglobina em solução alcalina. 



Fig. 4 

9—Hematina em solução anda. 
IO—Hematina em solução alcalina. 
II—Hemochromogenio. 
12—Hematoporphyrina em solução acida. 
13—Hematoporphyrina em solução alcalina. 
14—Myokematina. 
l5—Urobilina normal. 
*6— Urobilina febril. 
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hemoglobina oxygenada, não conseguindo 
obter-se a faxa única da hemoglobina reduzi
da, embora as faxas primitivas tenham desap-
parecido pela addição do sulphydrato d'am-
moniaco. 

Para obviar a este inconveniente, LINOS-
SIER propoz, em uma communicação feita á 
Sociedade de Medicina Legal em 1889, substi
tuir o sulphydrato d'ammoniaco pelo hydro-
sulfito de soda preparado de fresco, deitando 
um pouco de zinco em pó em uma solução de 
bisulfito de soda, substituição que facilita o 
apparecimento da faxa de absorpção da he
moglobina reduzida. Se se juntam em segui
da algumas gottas d'uma solução concentrada 
de soda, vê-se apparecer o espectro da hema-
tina reduzida, caracterisado por duas faxas 
d'absorpçao, uma das quaes, muito mais inten
sa, occupando uma situação intermediaria á 
das duas faxas da oxyhemoglobina, a outra, 
menos nitida, situada mais para a direita. Es
tas duas faxas desapparecem pelo aquecimen
to do liquido a 50°, apparecendo de novo pelo 
resfriamento. 

Embora os factos se passem muitas vezes 
na pratica como acabam de ser descriptos, 

5 
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acontece que a hemoglobina se transforma 
em hematina quando o sangue foi submet-
tido á acção d'um forte calor, quando uma 
mancha esteve muito tempo exposta ao ar e 
á luz, quando emfim foi sujeito a influencias 
diversas e ainda mal conhecidas. 

Ora a hematina é insolúvel na agua, sen
do necessário, para poder fazer-se-lhe o exame 
espectroscopico, dissolvel-a em qualquer acido, 
alcali ou melhor ainda, segundo STRASSMAN, 
no cianeto de potássio ; obtem-se por esta for
ma uma solução vermelha clara de cianhema-
tina, cujo espectro é semelhante ao da hemo
globina. 

Quando se dissolve em solutos ácidos ou 
alcalinos, a hematina dá espectros variados 
conforme a natureza do liquido em que foi 
dissolvida. Em solução acida dá uma faxa 
d'absorpçao situada no vermelho, junto da 
risca C, e duas faxas nítidas análogas ás da 
oxygemoglobina ; quasi toda a parte direita 
do espectro apparece escura (n.° 9 fig. 4). Em 
solução alcalina a hematina revela ao exame 
espectroscopico uma faxa sobrepondo a risca 
D, mal limitada, pouco escura e difficilmente 
visivel (n.° 10 fig. 4). Se á solução de sangue 



G7 

contendo hematina se juntam algumas gottas-
de sulphydrato d'ammoniaco, apparecem duas 
faxas nítidas e características, situadas entre 
D e E, a da esquerda muito escura, a da direi
ta mais clara e melhor limitada (n.° 11 fig. 4). 

Quando o sangue que nos é dado exami
nar já está putrefacto, ou quando se encontra 
em contacto com diversas substancias taes 
como matérias fecaes, urinas, etc., a sua mate
ria corante encontra-se no estado de methe-
moglobina, substancia de transição na forma
ção da hematina. Como o espectro da methe-
moglobina é incaracteristico, visto variar con
forme o estado do adiantamento da transfor
mação da hemoglobina, dando umas vezes as 
faxas da oxyhemoglobina com uma terceira 
faxa situada no vermelho, outras vezes duas 
faxas da mesma largura e ainda outras uma 
faxa única, é necessário tentar completar a 
transformação em hematina acida ou alcalina 
para poder fazer-se um juizo seguro. Para isto 
maceram-se, durante dois ou três dias, dois pe
daços da mancha a analysar, um em acido 
acético, o outro em um soluto alcalino, como 
ammoniaco ou potassa a 10/100. Na solução acé
tica investigam-se os caracteres espectroscopi-
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cos da hematina acida ; na solução alcalina, 
os da hematina alcalina. Quando a quantidade 
de sangne fôr muito pequena, como a hemati
na é mais solúvel nos alcalis, é preferivel fa
zer macerar a mancha somente na solução al
calina cujo espectro é suficientemente cara
cterístico. 

Para reconhecer as pequeníssimas porções 
de sangue, mesmo quando estiver alterado 
pela acção d'uma temperatura elevada e seja 
irreconhecível por outro qualquer processo, 
propõe KRATTER dissolvel-o em acido sulfúri
co concentrado a fim de obter a decomposição 
da hematina em hematoporphyrina, que não 
contem ferro, e em um composto inorgânico 
de ferro. 

Dissolvendo a substancia corante, o acido 
sulfúrico cora-se fracamente de violeta e a 
massa sanguínea torna-se granada e transpa
rente. 

O espectro da hematoporphyrina compõe-
se d'uma faxa d'absorpçào estreita e clara si
tuada junto da risca D, e de uma outra mais 
larga e mais escura entre as riscas D e E. 
Juntando á solução sulfurica um grande ex
cesso d'agua, precipita-se a hematoporphyrina 
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debaixo da forma de floccos que podem ser 
recolhidos n'um filtro, lavados e redissolvidos 
na potassa. O espectro da hematoporphyrina 
alcalina modifica-se, compondo-se então de 
quatro faxas de absorpção collocadas respe
ctivamente: Uma no limite do vermelho, entre 
as riscas C e D, bastante estreita ; outra muito 
mais larga, sobrepondo a risca D ; a terceira 
mais larga que a primeira e menos que a se
gunda, situada entre as riscas D e E ; a quarta 
finalmente mais larga que as três primeiras 
situada junto da risca F, entre as riscas E e 
F. (N.03 12 e 13, fig. 4). 

Quando o sangue está misturado com ma
térias orgânicas que ennegrecem o acido, é 
necessário filtrar a mistura e juntar novas 
porções de reagente tantas vezes quantas se
jam necessárias para eliminar o acido enne-
grecido e obter uma solução límpida. 

Não devemos, porem, abandonar as nos
sas investigações quando, pela applicação dos 
processos physicos que acabo de citar, nos 
julgarmos convencidos da natureza da mancha 
dada para a analyse. Se os caracteres physicos 
e o exame espectroscopico do liquido que con
stitue a mancha nos levam a acreditar que se 
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trata de sangue, por mais firme que seja a 
nossa convicção, por mais evidentes que nos 
pareçam os resultados obtidos, temos obriga
ção de recorrer aos processos chimicos e aos 
microscópicos para contraprovar o nosso juizo 
e arreigar no espirito as noções adquiridas 
n'um exame primordial. Quando, da mesma 
forma, o emprego dos meios physicos de ana
lyse tendam a demonstrar-nos a natureza não 
sanguínea da mancha, devemos conservar 
uma prudente reserva emquanto o emprego 
dos outros processos não vier provar a vera
cidade das nossas convicções. 

Seria na realidade verdadeiramente dolo
roso para qualquer perito, formular uma hy
pothèse leviana, á sombra da qual fosse dada 
uma decisão julgadora, mais tarde reconheci
da como errónea e improcedente. 

I I 

Processos chimicos 

Variando a maneira de proceder em face 
de uma mancha suspeita, conforme a natureza 
do objecto sobre o qual se encontra, e sendo 
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immensamente importante a consideração d'es
se objecto como indicio do methodo a seguir 
para applicação dos processos chimicos, reputo 
de importância capital um exame attento do 
local manchado, e de grande atilamento a com-
pulsação dos elementos disponíveis. 

Se é, com effeito, a dissolução em agua 
distillada, depois de recortado o tecido man
chado, o methodo a empregar quando um te
cido é claro e rapado ou quando o numero 
das manchas fôr sufficiente para permittir um 
desperdicio provável, é a impregnação, por 
meio de pressão feita sobre a mancha hume
decida, d'um pedaço de papel de filtro dobra
do algumas vezes, o methodo de escolha quan
do o tecido é escuro e pelludo, e o exame in 
situ o processo a seguir quando as manchas 
são poucas, e pequena portanto a quantida
de de liquido cuja natureza pretendemos co
nhecer. 

O mesmo acontece com as manchas situa
das em objectos que não podemos mutilar. Se 
é fácil sem alterar a composição da mancha, 
raspar a madeira d'um soalho ou friccionar 
com um panno molhado um movei envernisa-
do ou a cal de uma parede, é impossível des-
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tacar por estes meios as manchas collocadas 
sobre objectos de metal, principalmente sobre 
ferro, porque ficaríamos inhibidos de empre
gar alguns dos processos de que dispomos 
para o reconhecimento e differenciação da 
natureza da mancha. Quando estão sobre pe
dra ou terra, deve raspar-se a superfície e ma
cerar o producto em agua distillada. A mace
ração deve ser demorada quando a mancha 
esteve, durante muito tempo embebida em ti-
jollos, porque, caso seja sangue, a materia co
rante tende a formar um composto insolúvel 
com o oxydo de ferro. 

Obtido que seja um soluto da mancha 
suspeita, julgo preferível o emprego immé
diate da reacção ozonisante, única capaz de 
nos dar a certeza, no caso de ser negati
va, de não conter sangue a mancha que ana-
lysamos. 

A reacção com tintura de guaiaco, também 
chamada reacção ozonisante, baseia-se no prin
cipio de SCHÕNBEIN, demonstrando á eviden
cia que o sangue em presença da tintura de 
guaiaco e de um corpo ozonisado faz com que 
a tintura fixe o ozone e se oxyde tornando-se 
azul. A tintura de guaiaco deve ser sempre 
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preparada na occasião do seu emprego, dei
tando resina de guaiaco cautelosamente conser
vada, em alcool a 83° e na proporção de 3 °/o-
Os corpos ozonisantes até hoje empregados 
teem sido a agua oxygenada, o ether ozonisa-
do e a essência de terebenthina ozonisada ao 
ar. Como a essência de terebenthina é a sub
stancia que permitte um emprego mais com-
modo, por não requerer cuidados especiaes 
a sua conservação, costuma usar-se hoje em 
todos os laboratórios e em todas as cir-
cumstancias com tanta profusão e tanta con
fiança, que a reacção a que dá origem é vul
garmente conhecida pelo nome de reacção de 
VAN DEEN, nome do sábio que primeiro a em
pregou como corpo ozonisante. 

Para proceder á experiência, dissolve-se 
a substancia que constitue a mancha em agua 
distillada, recolhendo essa solução em uma 
capsula de porcelana branca; junta-se a tin
tura de guaiaco e em seguida a essência de 
terebenthina. Immediatamente depois da ad-
dição da terebenthina ou alguns minutos mais 
tarde, apparece, se a mancha é de sangue, 
uma coração azul cuja intensidade vae au-
gmentando progressivamente até se tornar 
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azul ferrete se o sangue existe em grande 
quantidade. 

A côr azul apparece, quando se trata de 
sangue, em antes da addição do corpo ozoni-
zante. Se notarmos, porém, o seu appareci-
mento logo em seguida á juncção da tintura de 
guaiaco, devemos ficar de sobreaviso, pensan
do tratar-se de qualquer dos muitos compostos 
orgânicos que gosam da propriedade de se co
rar de azul pela addição d'esta substancia. 

Se a mancha é pouco nitida e existe so
bre um fundo pouco corado, pode fazer-se a 
reacção ozonisante sem a dissolver primeira
mente em agua distillada, isto é, deitando a 
tintutra de guaiaco e a essência de tereben-
thina directamente sobre a mancha. 

TAYLOR, quando as manchas se encon
tram em tecidos de cores escuras ou são qua
si imperceptíveis, humedece a parte suspeita 
do estofo com agua distillada e comprime for
temente a parte humedecida com uma folha 
de papel de chupar dobrado algumas vezes. 
Consegue por este meio obter sobre o papel 
uma mancha mais ou menos corada sobre a 
qual tenta a reacção ozonisante que se mani
festa claramente. 
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Tanto TAYLOR como VIBERT dizem ter 
conseguido por este processo pôr em eviden
cia manchas quasi imperceptíveis, podendo 
até apreciar-se sobre o papel as suas dimen
sões e a sua forma. 

FLEURY (1879) julga ser o methodo de 
TAYLOR o único a empregar quando as man
chas existirem sobre tecidos corados de azul 
e sobre ferro. 

Criticando a reacção de VAN DEEN, SELMI 

apresenta trabalhos seus tendentes a negar o 
valor da reacção ozonisante, por isso que 
grande quantidade de saes, especialmente os 
alcalinos, dão com a tintura de guaiaco e com 
a essência de terebenthina a mesma reacção. 
Estão nas mesmas circumstancias a saliva, o 
mucco nasal e outros líquidos orgânicos. 

Não conseguiram comtudo SELMI nem os 
detractores de VAN DEEN, lançar por terra a 
reacção ozonisante como meio de differencia-
ção da natureza de uma mancha. Se é verda
de que não podemos garantir a natureza san
guínea de uma mancha suspeita desde que, 
pelo emprego da reacção ozonizante, se forme 
a côr azul característica, podemos affiançar 
com segurança e sem que no nosso espirito 
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fique a mais insignificante duvida, não ser de 
sangue a mancha que, tratada pela tintura de 
guaiaco e pela essência de terebenthina, não 
der a côr azul assignalada a primeira vez por 
SCHÕNBEIN. Ora em chimica, como em medi
cina e em todas as sciencias, não tem menos 
importância um facto por ser negativo ; ne
gando, affirma. E se nós, baseados na reacção 
ozonisante negativa, podemos fazer uma affir-
mação com a altivez que nos dá a consciência 
de um dever cumprido, devemos recorrer a 
ella em todos os casos para obter uma prova 
irrefutável sobre a qual baseemos uma opinião 
categórica. 

E ' também de grande sensibilidade, per-
mittindo egualmente affirmações definitivas, a 
investigação do ferro nas manchas suspeitas, 
investigação que costuma fazer-se juntamente 
com a do azote, não porque esta ultima seja 
concludente, mas porque é mais um elemento 
com que ficamos, e que, embora de pequeno 
valor, serve para avolumar os que lhe são 
eguaes em importância. Juntando ao residuo 
resultante da carbonisação completa, em um 
tubo de ensaio, da mancha ou das partículas 
provenientes da sua raspagem, uma gotta de 
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acido chlorhydrico fervente, e diluindo este 
resíduo com alguma agua, obteem-se, pelo tra
tamento com ferro-cyaneto ou sulfo-cyaneto 
de potássio, as reacções características do 
ferro. Se no momento da carbonisação obser
varmos o desenvolvimento de ammoniaco, po
demos garantir a presença de azote. 

GUARESCHI, professor da Universidade de 
Turim, recommenda, com alguma insistência, 
pertinácia na investigação do ferro. Nos ca
sos de insuccesso da reacção com o sulfo-cya
neto ou com o ferro-cyaneto de potássio, exe
cutada como acabo de expor, aconselha o en
saio seguinte : Misturar um pouco da substan
cia suspeita com um bocado de potassa e 
aquecer; obtem-se por esta forma uma reac
ção viva com carbonisação da substancia e ás 
vezes até com producção de chamma. Deixa-
se esfriar e trata-se o producto com agua; 
filtra-se, alcalinisa-se bem com potassa e jun-
tam-se depois algumas gottas d'uma solução 
de sulfato ferroso com vestígios de chloreto 
férrico ; agita-se em seguida e acidula-se com 
acido chlorhydrico. Se houver ferro, forma-se, 
pouco depois ou somente ao cabo de 24 horas, 
a côr azul da Prussia e um deposito azul no 
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fundo da capsula ou do tubo que serviram 
para a reacção. E ' sempre conveniente, diz. 
GTJARESCHI, fazer uma contraprova com tecido 
egual ao que contem a mancha, empregando 
um pedaço que não esteja manchado. 

Alguns auctores ligam á pesquiza do ferro 
uma importância capital. A falta de pequenas 
quantidades de ferro convenientemente inves
tigado, dizem elles, pode ser decisiva para af-
firmar que não se trata de sangue. A presen
ça do ferro serve pelo contrario, para deixar 
perplexo o nosso espirito, por isso que esse 
ferro pode ter milhares de proveniências. E' , 
portanto, como a reacção ozonisante, uma pro
va negativa. 

Ainda com o fim de esclarecer o nosso 
espirito, é costume investigar nas manchas 
suspeitas a presença de matérias albuminói
des solúveis e insolúveis, não esquecendo que 
esta investigação deixa de ter importância 
quando as manchas se encontram sobre teci
dos animaes, taes como lã, pennas, etc., ou 
quando se suspeita que ellas estiveram em 
contacto com matérias albuminóides de qual
quer espécie. 

Para proceder a esta investigação dissol-
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ve-se em agua o residue» da raspagem da man
cha, se ella está sobre ferro, madeira, etc., ou 
a propria mancha se se encontra sobre tecidos 
molles, verificando-se na solução as seguintes 
reacções : 

O aquecimento até á ebullição faz coagu
lar a albumina debaixo da forma de floccos, 
esbranquiçados, floccos que se dissolvem pela 
addição de potassa fervente ; o soluto resul
tante d'esta dissolução, se é concentrado, pa
rece rosado por transparência e esverdeado 
por reflexão; é dicroico como as soluções de 
hem atina. Os floccos de albumina tornam-se 
rosados pelo nitrato acido de mercúrio (re
agente de Millon). 

A agua de cloro dá aos floccos um tom es
verdeado que desapparece pouco tempo de
pois ; o liquido resultante filtrado e concentra
do dá a reacção do ferro pela addição do sul-
fo-cyaneto de potássio. 

A albumina precipita pelo acido azotico, 
dissolvendo-se o precipitado em um excesso 
de reagente; coagula pelo tanino; precipita 
pelo acido acético e pelo ferro-cyaneto de po
tássio; não se altera com a addição de ammo-
niaco, servindo este facto para a differençar 
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das outras matérias corantes vermelhas que 
mudam de côr n'estas circumstancias. 

ORFILA, no seu Traité de Médecine Légale 
publicado em 1836, fazendo a revisão dos pro
cessos por elle conhecidos para investigar a 
natureza de uma mancha suspeita, acaba por 
confessar a sua incondicional preferencia pe
los processos chimicos, por sar muito difficil a 
investigação microscópica e haver poucos* pe
ritos habituados a fazer com consciência um 
exame d'esta natureza. 

Vae já bastante longe, felizmente para o 
nosso amor próprio, a epocha da publicação a 
que alludi. Se ORFILA escrevesse hoje a sua 
opinião de 1836, pereceria com certeza esma
gado pelo pezo dos protestos véhémentes das 
modernas gerações medicas, unha e carne com 
esses doirados apparelhos que permittem a 
contemplação de um mundo novo e dão aos 
homens a consciência da sua superioridade, a 
esperança do seu triumpho na sciencia. 
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III 

Processos microscópicos 

E' nos processos microscópicos que de
vem fixar-se as attenções dos peritos, côns
cios de poder encontrar a resolução immedia-
ta do problema, tantas vezes nebuloso, da in
vestigação da natureza de uma mancha sus
peita. 

N'este género de processos, ainda mais do 
que nos outros, são necessárias uma grande 
persistência e uma inexgottavel paciência, por
que os insuccessos amontoam-se ás vezes ca
prichosamente n'uma teimosia duradoira, em
penhados em irritar-nos os nervos e em pro
vocar um mau humor prejudicial á continua
ção da nossa faina. 

Na applicação dos processos microscópi
cos, como na dos outros, devemos proceder 
por exclusão de partes, começando por pes-
quizar o sangue que é o elemento mais valio
so debaixo do ponto de vista criminal que nos 
interessa. 

As pesquizas que podem fazer-se com o 
6. 
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auxilio do microscópio são a dos glóbulos 
rubros e accessoriamente dos glóbulos bran
cos, a da fibrina e a dos crystaes de chlorhy
drate de hematina. 

E' raríssimo poder observar-se n'uma in
vestigação medico-legal o aspecto normal dos 
glóbulos rubros. Acontece, porem, algumas ve
zes apparecer as hematias com a sua forma 
caracteristica, quando o sangue derramado se 
conserva no estado liquido por ter sido prote
gido contra a evaporação. O exame microscó
pico d'esté sangue, feito sem addição de qual
quer reagente, revela os glóbulos rubros qua" 
si intactos, permittindo um diagnostico fácil e 
rápido. 

Mas este facto é tão raro que pode jul-
gar-se feliz o perito que, embranquecido no 
seu laboratório e corcovado á custa do seu 
microscópio, tiver tido occasião de fazer um 
só d'estes diagnósticos durante toda a sua vida 
de trabalho. 

E' sobre sangue já secco que temos vul
garmente de trabalhar, sangue cujos glóbulos 
perderam a sua forma e as suas dimensões 
tornando-se crenelados como rodas de engre
nagem, esphericos ou semi-esphericos, desço-
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rados, granulosus, fragmentados, polyedricos, 
angulosos e aglomerados com o aspecto de 
placas amarellas, vermelhas ou castanhas no 
meio das quaes se desenham os seus contor
nos em traços negros mais ou menos nitidos. 

Quando existe uma crosta sobre a man
cha, arranca-se um pedaço d'esta crosta, col-
loca-se sobre uma lamina de vidro no meio 
de uma gotta de qualquer dos líquidos con
servadores, esperam-se alguns instantes para 
que a substancia principie a amollecer e co-
bre-se com uma lamella depois de a ter dis-
sossiado com duas agulhas. Os glóbulos ru
bros apparecem ao exame com qualquer dos 
aspectos indicados, no meio dos filamentos 
finos, granulosus e esbranquiçados da fibrina ; 
n'esta confusão, veem-se também disseminados 
alguns glóbulos brancos, reconhecíveis pelo 
seu volume, pela sua transparência e pelo 
contorno dos seus núcleos. Addicionando um 
pouco de acido acético á preparação, os gló
bulos rubros descoram-se quasi instantanea
mente, fixando-se a materia corante sobre o 
núcleo dos glóbulos brancos, cujo numero pa
rece augmentar por serem descobertos pelos 
rubros que até ahi os escondiam á nossa vis-
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ta ; a fibrina torna-se transparente e perde as 
suas granulações. No campo do microscópio 
encontram-se então, como restos da batalha, 
apenas os núcleos dos glóbulos brancos muito 
corados, em volta dos quaes podem perceber-
se ainda, reparando attentamente, os corpos 
cellulares, absolutamente incolores. 

O exame torna-se mais difficil se o san
gue embebeu somente o tecido sem formar 
crosta. E ' então necessário dissolver a man
cha para proceder á analyse. Ora como os 
glóbulos rubros estão já naturalmente altera
dos, não só pela acção do tempo mas também 
pela influencia de mil nadas, é necessário ter 
muita cautela com os líquidos empregados 
na dissolução das manchas, para que a sua 
acção não vá juntar-se ás outras tornando o 
exame ainda mais complicado. Não devem em-
pregar-se : A agua porque altera os glóbulos 
rubros dissolvendo a materia corante; os áci
dos sulfúrico, chlorhydrico, acético e gallico, 
a potassa, a soda, o chloroformio, o ether e os 
ácidos biliares porque os tornam irreconheci-
veis ; o alcool, o acido cromico, o bicromato 
de potássio, o acido picrico porque, apesar de 
os conservar, alteram a sua forma. 
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Teem sido empregados iniiumeros líqui
dos conservadores para diluir as manchas do 
sangue. Aquelles a que tem sido dada a pre
ferencia são os seguintes: 

— Soluto aquoso de sulfato de soda a 5 
ou 6 % ; 

— O chamado soro artificial constituído 
por 30 gram, de albumina de ovo lançadas 
em 270 gram, d'agua com 0,40 gram, de chlo-
reto de sódio ; 

— Soluto aquoso de chloreto de sódio a 
0,5 gram. %. 

— Soro iodado de SCHULTZE, preparado 
com liquido amniótico ao qual se juntam got-
tas de tintura de iodo até que o liquido tome 
a côr de vinho branco. 

— Soro de EANVIER, preparado com 100 
gram, de agua distillada, 2 gram, de iodeto de 
potássio e iodo que baste para saturar o li
quido. 

— Liquido de KOUSSIN, formado por uma 
parte de glycerina, uma parte de acido sulfú
rico puro e agua distillada necessária para 
se obter uma densidade egual a 1038 a 16°. 

— Liquido de PACINI, contendo 2 gram, de 
bichloreto de mercúrio, 4 gram, de chloreto de 
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sódio, 26 gram, de glycerina e 226 gram, de 
agua distillada. 

BIZZOZERO aconselha como liquido de 
maior vantagem o de MALININ que consiste 
simplesmente em uma solução aquosa de po
tássio em différentes proporções conforme as 
circumstancias. A potassa entra nas propor
ções de 26 partes, 30 partes e 32 partes, cor
respondendo respectivamente a 74, 70 e 68 
partes d'agua. 

BIZZOZERO e MALININ deixam macerar a 
mancha durante uma hora ou mais n'este li
quido, obtendo os glóbulos isolados ou juntos 
em pequenas massas e com a sua côr normal. 
Havendo pouco sangue empregam a solução 
que tem 30 partes de potassa. 

VIBERT dá a sua preferencia aos liquidos 
contendo bichloreto de mercúrio e principal
mente a um formado por 100 gram, d'agua, 2 
grain, de chloreto de sodio e 0,5 gram, de bi
chloreto de mercúrio. Com este liquido, diz 
VIBERT, a diluição é mais morosa, a prepara
ção contem muitas granulações, mas os glóbu
los ficam muito bem isolados e podem ser con
servados quasi indefinidamente. 

AFANASSIEW préconisa um liquido conser-
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vador que tem o seu nome, e que é feito dis
solvendo 0,6 gram, de peptona secca em 100 
partes de um soluto de chloreto de sódio a 
0,75 %, juntando em seguida violeta de me-
thylo na proporção de Vio-ooo o u Vao-ooo e aque
cendo até á fervura. 

No Laboratório Nobre costuma empregar-
se hoje exclusivamente o liquido de Hayem, 
composto de 200 ce. de agua distillada, 1 gram, 
de chloreto de sódio, 5 gram, de sulfato de 
soda e 0,5 gram, de sublimado corrosivo. 

Com este liquido, empregado até para a 
diluição do sangue na contagem dos glóbulos 
rubros nos casos de hemodiagnostico, temos 
obtido resultados completos. Atrevo-me a 
aconselhal-o aos peritos medicos, certo de que 
não encontrarão outro satisfazendo melhor ás 
necessidades d'um exame medico-legal. 

E ' necessário empregar sempre o liquido 
conservador em pequena quantidade para que 
se possa collocar, d'uma só vez, todo o que 
servir para a diluição da mancha, na platina 
do microscópio. 

Quando a mancha é de exiguas dimen
sões, dissossia-se o tecido collocado sobre uma 
lamina, fio a fio, examinando-se tudo com 
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immensa attenção porque os glóbulos rubros 
são n'este caso muito pouco numerosos e po
dem ficar encobertos por qualquer dos corpos 
estranhos que se encontram com abundância 
na preparação. 

E' fácil ás vezes desfiar o tecido sobre o 
qual se encontra a mancha, operando, armado 
de uma lupa, sobre uma lamina de vidro col-
locada sobre um fundo branco. Encontram-se 
uma vez ou outra, no logar do cruzamento 
das fibras, crostas sanguíneas muito pequenas 
e fáceis de destacar. 

Basta o apparecimento de alguns glóbu
los, deformados ou não, para se poder estabe
lecer terminantemente a natureza sanguínea 
da mancha. E', porém, difficil para um perito 
que não esteja familiarisado com o estudo his
tológico do sangue, reconhecer algumas for
mas com que se apresentam as hematias. 

Não me cansando, portanto, de recommen-
dar a maxima cautela aos peritos que tiverem 
de fazer exames d'esta espécie, lembro ainda 
a confusão que pode dar-se á primeira vista, 
tomando por hematias os esporos de uns cogu-
mellos microscópios, ligeiramente amarella-
dos, que apparecem ás vezes nas manchas. 
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A differenciação é porém fácil, se no
tarmos a sua forma regularmente espherica 
ou ovóide com contornos nitidos, a sua perfei
ta homogeneidade, a sua insolubilidade na 
agua, a sua resistência aos ácidos e ás bases 
e ainda a maneira como se encontram geral
mente collocados — topo a topo e em numero 
de 2 ou 3. 

Como acaba de vêr-se, é relativamente 
simples o diagnostico da natureza de uma 
mancha por meio da pesquiza dos glóbulos. 
São infelizmente tão numerosas as causas que 
alteram e destroem as hematias, que só raras 
vezes se encontram em manchas um pouco 
antigas. 

Existe, porém, um outro meio considerado 
infallivel por todos os medicos legistas e por 
elles também julgado superior a todos os ou
tros pela simplicidade e facilidade da sua exe
cução: é a investigação dos crystaes de chlo-
rhydrato de hematina. 

Está com effeito este methodo de diagno
se descripto com tanta simplicidade em todos 
os tratados, detalhado com tanta nitidez, que 
um perito inexperiente julgar-se-ha, ao 1er uma 
d'essas descripções, em face da mais comezi-



90 

nha das reacções chimicas, e caminhará de 
espirito alegre e despreoccupado para o seu 
microscópio, onde tem a certeza de encontrar 
os crystaes de hemina, nítidos e característi
cos como viu photographados no seu exposi
tor. Uma hora depois fará deslisar nervosa
mente a lamina contendo a sua preparação 
sobre a platina do microscópio, a face in
jectada, cansado de procurar crystaes sem en
contrar mais do que materia corante, muita 
materia corante. Apodera-se então d'elle um 
grande desespero, sobem-lhe á cabeça raja
das de furor, crispam-se-lhe os dedos n'um 
desejo immenso de estilhaçar a lamina, e foge 
muitas vezes para longe d'aquelle inferno, 
exhausto d'uni esforço infructifero, os nervos 
irritados pelo insuccesso, sem saber a quem 
culpar, sem animo para repetir a experiência, 
n'um grande abatimento, revoltado contra 
tudo e contra todos. 

Não basta somente, como recommendam 
os livros, repetir as reacções e insistir nos 
tratamentos; são necessárias subtilezas ine
narráveis, pequenos nadas de technica cheios 
de importância. Citarei différentes maneiras 
de operar ; não mostrarei porém preferencias, 
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para que não caiam sobre mira os odios que 
eu tantas vezes momentaneamente tive aos 
outros. 

Os crystaes de chlorhydrate de hematina, 

FlG. 5 — Crystaes de hemina obtidos com sangue de uma mancha 
tendo 15 dias 

também chamados de hemina ou ainda de 
TEICHMANN, do nome do sábio que primeiro 
os observou em 1853, apresentam-se ao mi
croscópio com o aspecto de prismas rhomboi-
daes, (fig. 5 e 6). 
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A sua cor varia desde o amarello averme
lhado ao castanho escuro, tornando-se mais 
carregada á medida que os crystaes vão au-
gmentando de espessura. O comprimento va-

]"'IG. 6 — Cryst.ies de hemina obtidos com sangue fresco 

ria também desde 1 |i até 20 \Í, sendo a lar
gura proporcional a este comprimento. Algu
mas vezes o comprimento e a largura são 
eguaes apresentando-se os crystaes, vistos de 



93 

lado, com a forma de um losango em logar de 
um parallelogrammo. 

Raríssimas vezes ainda os crystaes to
mam a forma de um hexágono com dois dos 
lados muito augmentados de comprimento. 

O modo de agrupamento d'estes crystaes, 
em cruz ou formando estrellas, assim como a 
sua côr e a sua forma, tornam-os absoluta
mente inconfundíveis, desde que tenhamos 
assistido á serie de operações destinadas á 
sua formação. E restrinjo a impossibilidade 
de confusão ao caso de assistirmos á formação 
dos crystaes de hemina, por julgar impossível 
differençal-os, na platina d'um microscópio, 
dos crystaes formados no esperma pelo trata
mento com tintura de iodo (reacção de FLEU-

RENS). 

Os crystaes de hemina são insolúveis na 
agua, no alcool, no ether e na glycerina; são 
destruídos pelo acido sulfúrico e pela potassa ; 
conservam-se indefinidamente ao ar. 

VIBERT, em uma descripção longa e deta
lhada, aconselha diluir a mancha em maior ou 
menor porção de agua distillada para se obter 
um soluto sufficientemente corado, deitar, por 
meio de uma pipeta, uma gotta d'esta solução 
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sobre uma lamina de vidro, fazer evaporar 
esta gotta lentamente a uma temperatura in
ferior a 60° para não coagular a albumina que 
impediria a formação dos crystaes, juntar ao 
residuo da evaporação dois ou três pequenís
simos crystaes de chloreto de sódio separados 
uns dos outros, e por ultimo, tendo seccado 
bem a preparação, collocar no centro uma 
gotta de acido acético glacial, também chama
do monohydratado ou crystalisavel, evaporan
do esta gotta, que é necessário não deixar 
alastrar pela lamina, a um calor brando. Addu-
zindo varias considerações dirigidas aos inex
perientes, declara ainda poder dissolver-se 
logo a mancha em um soluto de chloreto de 
sódio a 0,5 °/o para evitar as complicações da 
addição d'esté sal, e recommenda muita per
sistência no emprego do acido acético, por isso 
que os crystaes de hemina só se formam, a 
maior parte das vezes, ao cabo de muitas 
substituições e de muitas evaporações d'esté 
acido. 

JAKSCH manda collocar a substancia sec-
ca e pulverisada sobre um lamina, juntar um 
crystal de chloreto de sódio, cobrir a prepara
ção com uma lamella, encher o espaço com-
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prehendido entre esta e a lamina com acido 
acético glacial, aquecer sem deixar ferver o 
liquido e examinar somente depois da prepa
ração ter esfriado completamente. 

BESANEZ secca o sangue, mistura-o com 
uma pequeníssima quantidade de chloreto de 
sódio, pulverisa-o e deita o pó residual em uma 
lamina ; humedece tudo com uma ou duas got-
tas de acido acético crystallisavel, cobre com 
uma lamella e aquece com precaução até que 
o acido acético forme bolhas e comece a vapo-
risar-se. Com este tratamento, diz BESANEZ, O 

liquido ennegreee, podendo ser necessário re
novar o acido acético que se colloca, para esse 
fim, nos bordos da lamella. 

GAUTIER, opera como BESANEZ. 

ENGEL e MOITESSIER, evaporam uma got
ta do liquido contendo sangue, collocada em 
uma lamina, ao ar secco ; juntam chloreto de 
sódio em pequena quantidade e em seguida 
algumas gottas de acido acético ; levam tudo 
á abullição e fazem depois evaporar o excesso 
do acido n'uma estufa a 100°. 

HUGOUNNENQ pouco diffère dos seus colle-
gas na maneira de operar: Evapora, sobre 
uma lamina, a uma temperatura que não deve 
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exceder 45°, uma gotta da solução de sangue 
addicionada com agua salgada a Vioooí cobre 
o resíduo da evaporação com uma lamella e 
segue, como os outros, o mesmo modus fa-
ciendi. 

RENZONE diffère de BESANEZ apenas em 
que agita constantemente com uma vareta de 
vidro, durante a evaporação, a mistura do 
sangue pulverisado com o chloreto de sódio 
e com o acido acético. 

OFMANN attribue os frequentes insucces-
sos na pesquiza dos crystaes de hemina á 
gordura que se encontra misturada com o 
sangue na preparação, gordura que impede 
a formação dos crystaes e que elle faz desap-
parecer lavando com ether, antes da addi-
ção do chloreto de sódio, os resíduos da eva
poração da gotta da solução collocada sobre 
uma lamina, ou o pó resultante da pulverisa-
ção da mancha. 

GUARESCHI evapora a gotta de sangue 
collocada sobre a lamina, a banho-maria. 

STRASSMANN, depois de juntar o acido acé
tico e de cobrir com a lamella, leva rapida
mente o liquido á ebullição e deixa em segui
da evaporar lentamente. 
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O D E . JOSÉ CARRACIDO, prof, da Univer
sidade de Madrid, tendo em consideração a 
composição chimica dos crystaes, lembrou-se 
de substituir o acido acético pelo acido chlo-
rhydrico, e obteve crystaes de hemina cara
cterísticos pela sua côr e forma. 

E ' conveniente notar que a modificação 
do DR. CARRACIDO não dá resultado senão 
quando o sangue está muito diluído. Com 
uma solução concentrada nada se obtém por
que o acido chlorhydrico altera fortemente a 
proteína, impedindo a transformação da oxy-
hemoglobina em hematina. 

Como acaba de vêr-se, o processo de for
mação dos crystaes de hemina é um só; as 
maneiras de operar são tantas como os ope
radores. Todos os auctores obteem bons re
sultados com os seus processos, segundo affir-
mam; eu, que os experimentei todos, só com 
alguns cheguei a obter resultados positivos. 

E se varias vezes consegui obter crystaes 
logo á primeira tentativa, foi evaporando len
tamente o sangue deposto sobre a lamina, dei
tando em seguida uma gotta de soluto physio-
logico que era egualmente evaporada a calor 
brando, cobrindo a preparação com uma la-

7 
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mella e introduzindo depois o acido acético 
repetidas vezes entre esta e a lamina por meio 
da capillaridade. 

Teem sido apontadas como causas de erro, 
permittindo uma confusão verdadeiramente 
lamentável, a formação dos crystaes de mure-
xide (purpurato de ammoniaco), e a dos crys
taes de indigo quando o tecido em que se en
contra a mancha tem esta côr. Não sendo pro
vável a formação dos crystaes de murexide 
por meio de qualquer dos tratamentos indica
dos para obter os de hemina, é comtudo fá
cil a differenciação, caso appareçam, visto 
os crystaes de purpurato d'ammoniaco terem 
uma côr vermelha rutilante e tornarem-se vio
letas pelo contacto com a laxivea de potassa. 
E ' muito mais fácil a confusão com os crys
taes de indigo. Os tecidos corados com esta 
substancia depositam algumas vezes crystaes 
cuja forma é absolutamente semelhante á dos 
de hemina, e cuja côr azul é frequentemente 
tão carregada que se torna impossível distin-
guil-a do castanho escuro característico d'es-
tes crystaes. 

VIBERT cita a este respeito uma experiên
cia feita por DESCOURT que obteve, lavando 
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com agua uma flanella tingida de indigo, crys-
taes amarello avermelhados idênticos aos de 
TEICHMANN. Ligando a esta causa d'erro uma 
grande importância, aconselha aos peritos um 
exame primordial dos tecidos tingidos de in
digo nos pontos em que não haja manchas, 
guardando indefinidamente as preparações no 
caso de haver crystaes. 

Quando a mancha se acha misturada com 
substancias que impedem a formação dos 
crystaes de hemina, pode submetter-se a qual
quer dos tratamentos seguintes : Ou se deixa 
macerar a mancha em ammonia diluida, jun
tando depois uma solução acética de phospha-
to de cal que precipita arrastando a materia 
corante ; ou se addiciona ao liquido que con
tem apenas vestígios de sangue, um pouco de 
acetato de zinco e depois tanino, sendo a ma
teria corante egualmente arrastada pelo preci
pitado formado. Recolhe-se qualquer dos pre
cipitados, secca-se, trata-se com alcool acidu
lado com acido acético para absorver a hema-
tina, filtra-se, evapora-se, e investigam-se os 
crystaes d'hemina no resíduo d'esta evapora
ção. 

Se as manchas foram submettidas á acção 
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d'uma temperatura regularmente elevada, os 
crystaes d'hemina podem deixar de se formar 
por ter sido profundamente alterada a hemo
globina do sangue. 

GUARESCHÍ observou que uma gotta de 
sangue aquecida rapidamente até 150° ou 155° 
pode dar ainda logar á formação dos crystaes 
d'hemina, mas que o aquecimento alem de 165a 

a impede por completo. 
Os crystaes provenientes de sangue aque

cido a menos de 155° não são tão abundantes 
nem tão nítidos como os do sangue não tendo 
soffrido aquecimento, e apresentam-se geral
mente com forma alongada e contornos arre
dondados. 

Apesar de W E S E L garantir, com vários 
auctores mais, que a putrefacção impede a for
mação dos crystaes de hemina, GUARESCHÍ 

affirma tel-os obtido com sangue desde mui
to tempo putrefacto. Apresentam-se n'estes 
casos com uma forma geralmente arredonda
da, mas nem sempre são regulares (fig. 7), 
apparentando umas vezes a ponta de uma 
lança, reunindo-se outras vezes em grupos 
bizarros, etc. 

Seja qual fôr a edade da mancha, po-
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dem sempre obter-se os crystaes de TEICH-

MANN. 

SCRIBA, em 1860, obteve crystaes com 
manchas de sangue que havia 40 annos se en
contravam sobre uma folha de papel de carta. 

VITALI, em 1879, reconheceu, por meio dos 
crystaes de hemina, haver sangue em uma 
substancia secca conservada n'uma boceta, 

FIG, 7 — Crystaes de hemina muito augmentados e obtidos 
com sangue putrefacto 

dentro de uma caixa do século in, isto é, san
gue com 1600 annos. 

E D . SCHIFF obteve crystaes com sangue 
que se encontrava havia mais de 100 annos no 
Laboratório Chimico de Firenze. 

N'estes casos os crystaes deixam a sua 
forma característica para se apresentarem 
(fig. 8) com a forma ovóide, em laminas rhora-
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boides compridas e delgadas, ou ainda em S S 
muito volumosos. 

Para resolver o problema da edade das 
manchas teem sido apresentadas as mais bi
zarras soluções. 

FlG. 8 — Crystaes de liemina obtidos com manchas velhas 
e expostas ao ar e á chuva 

P P A P P diz resolver o problema pelo tem
po que as manchas levam a dissolver-se 
n'um soluto de acido arsenioso a 1/l20. Al
guns minutos bastam para dissolver as man
chas frescas, 15 minutos para as que teem um 
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ou dois dias, 3 a 4 horas para as de 4 a 6 
mezes, e 4 a 8 horas para as que teem mais 
de um anno. 

O iodeto de potássio tem sido também 
empregado para o mesmo fim. 

Todos os tratadistas consideram muito 
incertas estas reacções julgando o problema 
por emquanto insolúvel. 

IV 

Manchas com aspecto análogo ao das manchas 
de sangue 

Encontram-se muitas vezes nas différen
tes peças de vestuário, manchas produzidas 
pelos excrementos das pulgas, dos percevejos 
e das moscas, e que podem dar logar a inves
tigações especiaes para caracterisar a sua pro
veniência. 

As produzidas pelos excrementos das pul
gas apresentam-se com uma forma regular
mente arredondada ou ovalar, não possuindo 
nunca uma extremidade nitida e longamente 
afiliada como as manchas que resultam da 
projecção d'uma gotta de sangue; teem a côr 
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do tijollo mais ou menos carregada e são al
gumas vezes cobertas por uma crosta rogosa 
e irregular; coram rapidamente a agua onde 
se dissolvem, dão ás vezes ao espectroscopio 
as faxas de absorpção da hemoglobina e per-
mittem a formação dos crystaes de hemina. 

Ao microscópio, diz CH. ROBIN vê-se que 
são compostas de uma substancia homogenia, 
amorpha, transparente e incolor, que se dis
solve na agua e tom aprisionadas as granula
ções corantes. 

Estas granulações, de um pardo amarel-
lado, teem reflexos esverdeados ou averme
lhados pouco nitidos, constituem a maior par
te da massa das manchas, refractam forte
mente a luz, são brilhantes no centro e escu
ras nos bordos e não se dissolvem no acido 
acético, mas sim no ether e no alcool quente ; 
são acompanhadas por alguns crystaes com 
forma de agulhas curtas e de composição chi-
mica indeterminada. 

VIBERT, tendo observado estas manchas 
ao microscópio, declara ter encontrado peque
nos corpúsculos de côr amarella avermelhada 
formando uma espécie de mosaico análogo ao 
que se vê nas manchas de sangue secco, e 
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algumas vezes verdadeiros glóbulos sanguí
neos isolados reconhecíveis pela sua forma 
circular e contorno dentado, glóbulos que elle 
attribue a uma pequena hemorrhagia con
secutiva á mordedura da pulga. 

E ' por consequência de resolução muito 
difficil e delicada o problema da diferencia
ção das manchas das pulgas, todas as vezes 
que estas não sejam facilmente reconhecíveis 
pelo seu aspecto exterior, pela sua forma, 
pela sua disposição e pelo seu numero. 

As manchas produzidas pelo excremento 
dos percevejos, apresentam-se ao microscópio 
constituídas por pequenos grãos seccos, esr 
phericos ou ovóides, pardos avermelhados 
e mais claros no centro do que na peri-
pheria, isolados ou em grupos de volumes 
variáveis e acompanhados de crystaes com o 
aspecto de losangos lamellares de arestas mui
to nítidas, isolados ou reunidos em feixes ; 
parece que exhalam, tratadas pelo acido sul
fúrico, o cheiro nauseoso dos percevejos. 

As manchas produzidas pelo esmagamen
to das moscas teem um aspecto muito simi-
lhante ao das manchas de sangue ; não dão, 
porem, nenhuma das reacções características 
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do liquido sanguíneo, sendo fácil por isso dif-
ferençal-as. 

Quando as manchas existem sobre instru
mentos de metal, podem ainda confundir-se 
com as de ferrugem e com as manchas produ
zidas pelo summo de limão. 

As manchas de ferrugem são de um ver
melho mais claro e mais descorado que as de 
sangue; não se destacam como as de sangue 
pelo aquecimento a 20° ou 25"; são muito mais 
solúveis no acido chlorhydrico ; são insolúveis 
na agua e na potassa. 

Se a ferrugem é produzida pela deposição 
demorada de sangue sobre uma lamina, pode 
tornar-se impossível o seu reconhecimento por 
terem desapparecido as suas propriedades ca
racterísticas. 

O summo de limão depositado sobre uma 
lamina de ferro exposta ao ar, forma com este 
metal o citrato de ferro que é pardo averme
lhado e que se pode confundir com o sangue 
secco. 

Aquecendo a mancha a 25° ou 30° o citra
to destaca-se ficando o ferro com um aspe
cto brilhante, como acontece com o sangue. 
Aquecido em um tubo de ensaio, o citrato 
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de ferro dá um producto volatil de reacção 
acida. O acido chlorhydrico dissolve o citrato 
de ferro, ficando a solução com a côr ama-
relia. Tratada pela noz de galha, esta solução 
dá um precipitado violeta mais ou menos escu
ro, e pelos alcalis um precipitado vermelho ou 
verde, conforme o ferro está no estado de sex-
qui ou de protoxydo. 

Algumas vezes podem também confundir-
se á primeira vista as manchas de sangue com 
as manchas produzidas polo sueco de diversas 
plantas e mesmo com as de suor. 

CHEVALIER cita um caso interessante nar
rando a confusão havida com um homem sup-
posto criminoso e a quem foram encontradas 
na blusa manchas quo depois so veio a sa
bor serem produzidas pelo sueco de uma 
planta. 

N'estes casos é fácil pôr-se de parte a hy
pothèse da natureza sanguínea por serem ne
gativas todas as reacções caracteristicas do 
sangue; o exame microscópico demonstra a 
existência de elementos vegetaes misturados 
com a substancia corante. A substancia pro-
duetora da mancha, dissolvida em alcool ou 
em outro iiquido, pode permittir a especifica-
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ção da planta de que se trata, pelo cheiro e 
pelo sabor. 

O vinho deixa sobre os tecidos manchas 
violáceas que se tornam vermelhas pela acção 
dos ácidos e azues pela dos alcalis, mas que 
não são geralmente confundidas com as man
chas sanguíneas. 

O suor, sobre tecidos brancos e azues, 
pode produzir manchas amarellas avermelha
das ou castanhas claras, que existem geral
mente ao nivel das axillas e menos vezes nos 
punhos e em volta do collo. Estas manchas 
são insolúveis na agua, não dão as reacções 
do sangue e revelam, ao exame microscópico, 
apenas os corpos estranhos que se encontram 
nas poeiras e nos tecidos mais ou menos su
jos. 

Os tecidos azues manchados de suor apre-
sentam-se por vezes tão sujos e com uma côr 
tão amarella que não é raro serem estas man
chas confundidas á primeira vista com as de 
sangue. 
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O R I G E M D © S H N G C E 

Era, ha poucos mezos ainda, considerado 
como impossível, na maioria dos casos, de
terminar a origem do sangue nas manchas 
suspeitas em virtude da falibilidade dos meios 
que existiam para tal fim. 

Até 1829 ninguém se occupou d'esté as
sumpto. Em abril d'esse anno appareceu, po
rém, uma memoria publicada por BARRUEL 

nos Anales d'Hygiène et de Médecine Légale, 
contendo 30 conclusões pelas quaes o auctor 
demonstrava a efficacia do seu methodo. 

Consistia este curioso processo em exaltar 
um principio odorifero natural existindo no 
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sangue de todos os animaes, e que lembra, se
gundo BARRUEL, O do suor ou do excremento 
do animal em questão. Existindo este princi
pio volatil no estado de combinação no san
gue, e não podendo tornar-se sensível em-
quanto esta combinação não era desfeita, BAR

RUEL juntava a um pequeno volume do san
gue a analysar um volume metade menor de 
acido sulfúrico concentrado, agitando a mis
tura com uma vareta de vidro. O cheiro que 
se desenvolvia, era para BARRUEL tão caracte
rístico que elle não admittia confusões possí
veis. 

Empreguei algumas vezes o methodo de 
BARRUEL; todos os sangues me cheiravam á 
mesma coisa, não tendo conseguido uma só 
vez acertar com a espécie do animal de que 
provinham. E ' possível, porém, que o meu na
riz pertença ao grupo d'aquelles que RASPAIL 

diz não servirem para reagentes. 
Pensou-se ainda em aproveitar as varia

ções das quantidades de ferro contidas no 
sangue, ou as differenças do tempo necessário 
para a sua coagulação, como meio de reconhe
cimento dos sangues provenientes de diversas 
espécies animaes. 



Il l 

Estes processos ou eram inapplicaveis ou 
não tinham valor. 

As indicações tiradas da forma dos crys-
taes de hemoglobina não podiam também 
applicar se á chimica legal, porque, além de 
ser muito difficil, a preparação da hemoglo
bina exige grandes quantidades de sangue e 
sobretudo de sangue fresco. A hematina que 
era mais fácil de obter, também não servia 
porque é sempre idêntica, qualquer que seja 
a sua origem. 

Restava como meio de differenciação a 
grandeza dos glóbulos sanguíneos, e foi este 
com effeito o processo empregado durante mui
tos annos por todos os medico-legistas que 
acabavam a maior parte das vezes por con
fessar nos relatórios a sua impotência para a 
resolução do problema da origem do sangue. 

Verificava-se primeiramente se os glóbu
los eram circulares ou ellipticos, verificação 
por vezes difficil em virtude das alterações 
que elles tinham soffrido. 

Os glóbulos sanguíneos dos mammiferos 
são circulares, emquanto que os das aves, 
reptis e peixes são ellipticos, teem um núcleo e 
são em geral maiores que os dos mammiferos. 
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Esta observação forneceria, portanto, in
dicações valiosas se podesse ser feita com pre
cisão, permittindo affirraar que a mancha era 
ou não constituída por sangue de mammifero. 
Quando se reconhecesse pertencer a um mam
mifero o sangue analysado, a affirmação era 
necessariamente vaga ; no caso contrario, ti
nha porém, um alcance que é fácil medir á 
primeira vista. 

A differenciação dos sangues das diversas 
espécies de mammiferos pela dimensão dos 
glóbulos sanguíneos era tão improfícua como 
a que acabo de citar. E ' certo, que os diffé
rentes mammiferos teem glóbulos com dimen
sões variáveis; os números que indicam es
sas dimensões são tão discordantes segundo 
os diversos observadores, que não era possí
vel fazer um juízo seguro fundado na sua 
medida. 

Para HAYEM os diâmetros dos glóbulos 
rubros de alguns animaes são os seguintes: 

Elephante. . . . 0,0094 
Homem 0,0075 
Câo 0,0073 
Coelho . . . . . 0,0069 

Gato 0,0065 
Carneiro . . . . 0,0050 
Cabra 0,0041 
Cabra almiscareira 0,0025 
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Ainda que não variassem as dimensões 
dos glóbulos normaes e estes se apresentassem 
sempre com o mesmo tamanho nas prepara
ções feitas em boas condições de conservação 
e de frescura, era impossível differençar al
gumas espécies cujos glóbulos variam apenas 
por uma decima de millimetre. 

Mas o sangue que é submettido ao exame 
medico legal está quasi sempre alterado, encon-
trando-se os seus glóbulos rubros tão deforma
dos e desaggregados que se torna impossível 
restaural-os pelos líquidos conservadores. 

Poder-se-hia portanto, pelo emprego dos 
processos expostos, reconhecer a forma circu
lar ou elliptica dos glóbulos e concluir que a 
mancha era ou não produzida por sangue de 
mammifero; o que a maior parte das vezes 
não podia precisar-se era a espécie do animal 
de que provinha. 

Em 1900, porém, UHLENHUTH trabalhando 
no Instituto Hygienico do Prof. LOEFFLER, e 
SCHÚTZE e WASSERMANN trabalhando no Ins
tituto de Berlim, descobriram, sem conheci
mento das mutuas investigações, um methodo 
para a determinação da origem do sangue, 
seja qual fôr a sua proveniência. 

8 
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Este methodo conhecido no estrangeiro 
com o nome de methodo de UHLENHUTH, fun-
da-se nas propriedades que adquire o soro 
do sangue de coelho, quando este é injectado 
durante algum tempo com o soro do sangue 
d'um outro animal. Algumas injecções intra-
peritoneaes de sangue humano desfibrinado, 
dão ao soro do sangue de coelho a proprie
dade de precipitar todas as soluções de san
gue humano. 

Vê-se bem qual será o alcance d'esta des
coberta em face da medicina legal do sangue. 

Desappareceram as exitações e as duvi
das. 

Quando for necessário saber se uma de
terminada mancha é ou não de sangue huma
no, injectam-se, durante uns poucos de dias, 
alguns centímetros cúbicos de sangue huma
no no peritoneo de um coelho, verificando-se 
depois se o soro do sangue do coelho injecta
do precipita ou não um soluto da mancha 
suspeita. Se apparecer precipitado pode af-
firmar-se afoitamente que o sangue da man
cha provém do homem ; se a mistura dos dois 
líquidos se conservar límpida, não só pode
mos garantir que o sangue não é humano, 
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mas chegar a descobrir a espécie do animal 
que lhe deu origem. 

Sendo, portanto, o agente précipitante 
d'esta reacção elaborado no seio de um orga
nismo vivo e á custa de processos de assimi
lação especifica, a reacção pertence ao nume
ro das reacções biochimicas, tão profusamente 
aproveitadas na actualidade para a prepara
ção de corpos cuja acção desempenhará na 
medicina do futuro o papel preponderante 
que dia a dia se vae accentuando. 

Empenhado na sua defeza constante con
tra os microorganismos que o aggridem e 
contra os venenos que o hostilisam n'uma gi
gantesca colligação de inimigos temerosos, o 
organismo serve-se de meios complexos para 
a conquista da victoria. 

Chefe de um exercito disciplinado, senhor 
de milhões de soldados promptos a correr á 
primeira voz e a abdicar da propria vida, of-
ferece a lucta em todos os campos e contra 
todos os inimigos, confiado na sua força e 
seguro da sua táctica. 

Deixando-se excitar e fabricando milhões 
de leucocytos que acorrem ao local da lucta 
para destruir ou englobar o inimigo, elabo-
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rando no seu complicado laboratório substan
cias que invalidam as forças contrarias, lucta 
até á morte n'um desespero de reacção, suc-
cumbindo apenas quando, exhausto de cança-
ço, tem gasto toda a energia e consumido 
toda a potencia. 

Cioso da sua táctica tem sabido, porém, 
esconder o seu segredo. Fabricando soros he-
molyticos, leucolyticos, anti-toxicos, bacterici-
das, coagulantes e agglutinantes, anti-corpos 
predominando entre os recursos que possue 
para a sua defeza contra os agentes morbige-
nos, conseguiu encobrir tão bem a sua compo
sição intima, que a chimica mais delicada não 
encontrou ainda meios para investigar a es
pécie de albuminóides complexos a que per
tencem. 

Não é difficil descobrir pequenas porções 
d'albuminoides nas soluções onde elles existem 
como componentes, por meio dos ácidos mi-
neraes, dos saes de mercúrio, de prata, de 
chumbo, de cobre, das soluções salinas con
centradas, do tanino, do ferro-cyaneto de po
tássio, dos saes duplos de mercúrio e potássio 
dos saes duplos de potássio e bismutho, do 
phosphotungstato e phosphomolibdato de so-
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dio, do calor, de diversas reacções corantes, 
etc.; o que a chimica não conseguiu ainda, 
foi destrinçar as diversas espécies pertencen
tes a cada uma das classes d'albuminoides 
cuja existência só a biologia até hoje tinha 
demonstrado. 

Aproveitando o vastíssimo laboratório vi
tal, sempre prompto a augmentar o numero 
dos meios de defeza orgânica, os chimico-bio-
logistas conseguiram, porem, obter os reagen
tes das sero-albuminas dos sangues cuja va
riedade é tão grande como a das espécies ani-
maes a que pertencem. 

Cada sero-albumina tem actualmente o 
seu antisoro précipitante, também chamado 
precipitina, fabricado pela cellula animal em 
uma serie de reacções que são ainda desco
nhecidas. 

Foi, fundados n'esta bio-reacção, que U H -
LENHUTH, procurando differenciar as diver
sas albuminas do ovo, e SCHÙTZE e WASSER-

MANN, tratando da sua applicação ás doenças 
infecciosas, chegaram a descobrir o processo 
que os medicos legistas de todo o mundo teem 
estudado com afinco e applicado com suc-
cesso. 
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UHLENHUTH injectando, durante alguns 
dias, até cinco ou seis claras de ovos de galli-
nha na cavidade abdominal"de um coelho, 
obteve um anti-sôro precipitando a albumina 
do ovo de gallinha até uma diluição de 7100:000. 
Este anti-sôro não turvava nem albuminas ar-
tificiaes, como a nutrose, a somatose, etc., nem 
as albuminas naturaes com excepção da do 
ovo de pomba. 

Vivamente impressionado com os factos 
observados, continuou estudando a questão 
substituindo as albuminas dos ovos por san
gue de différentes animaes, e conseguindo 
obter com sangue de cavallo, boi, carneiro, 
porco, cão, gato, veado, lebre, caviá, rato, gal
linha, ganso, peru, pombo, etc., soros específi
cos, precipitando unicamente as respectivas 
soluções sanguíneas provenientes d'aquelles 
animaes. 

SOHÚTZE e WASSERMANN tendo inoculado 
coelhos com sangue humano, dando injecções 
de 10co cada uma, obtiveram, sangrando os ani
maes a branco ao cabo de quatro ou cinco 
injecções, um soro precipitando um soluto de 
soro ou de sangue humano. Repetindo estas 
experiências com vinte e três espécies diffe-
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rentes de aniraaes (cavallo, cabra, boi, carnei
ro, gato, porco, cão, macaco, cobaia, rato, pato, 
ganso, enguia, etc.), verificaram que se dá a 
turvação somente quando se encontram em 
presença o soro de um determinado animal e 
o de um coelho injectado com sangue de um 
animal da mesma espécie. 

Estava lançada a primeira pedra para a 
edificação d'um grande monumento. 

Em todos os paizes começaram a appare-
cer trabalhos relativos ao assumpto. 

Na Inglaterra o dr. NUTTALL ensaiou o 
anti-sôro obtido com sangue humano em mais 
de duzentos e trinta sangues différentes, obten
do sempre resultados negativos, excepto era 
algumas espécies de macacos cujos sangues 
davam com o anti-sôro humano uma ligeira 
turvação. Apresentando o resultado dos seus 
trabalhos á Sociedade Real de Londres em 
1901, este notabilissimo homem de sciencia in
dicou o processo de obviar ao inconveniente 
da turvação produzida no sangue do macaco 
tanto pelo anti-sôro humano como pelo de ma
caco. Basta fazer as duas reacções ao mesmo 
tempo e comparar os resultados obtidos ; na 
mistura feita com soros homólogos a turvação 
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é muito mais nitida do que n'aquella em que 
os soros são de espécie différente. 

Na Bélgica o dr. NOBELE repetiu as expe
riências allemãs, substituindo o sangue pelo 
liquido ascitico que applicava nas mesmas do
ses e durante o mesmo tempo. Os resultados 
que obteve com as suas experiências foram 
absolutamente concordantes com os d'aquellas 
em que se injecta sangue. 

CARLO FERRAI em Génova, E. STOCKIS em 
Liege, OGIER e HERSCHER em Paris, E. ZIEM-

KE em Berlim, A. de PÁDUA, CH. LEPIERRE e 
A. VIEIRA MARTINS em Coimbra, Prof. ALBER

TO D'AGUIAR no Porto, todos teem repetido os 
trabalhos de UHLENHUTH e de SCHUTZE e 
WASSERMANN confirmando e publicando os 
seus resultados. 

No Laboratório Nobre também eu estu
dei durante mezes a interessante questão que 
me suggeriu este trabalho, conseguindo repe
tir as experiências extrangeiras e acrescentar 
alguns factos ainda não observados que tive
ram já a consagração imparcial de homens 
que a sciencia respeita e admira. 

Pode actualmente responder-se com rela
tiva facilidade ao quesito, muitas vezes ex-
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presso pelo poder judicial, dizendo respeito á 
determinação da origem do sangue de uma 
mancha suspeita. Basta para isso fabricar, por 
meio de coelhos, o antisoro dos sangues indi
cados no quesito como sendo aquelles que po
dem ter dado origem á mancha, ou experimen
tar as reacções d'essa mancha com papeis rea
gentes preparados anteriormente com anti-
soros de différentes animaes. 

A idêa da fabricação dos papeis reagentes 
que tanto simplificam a analyse e ampliam as 
applicações do processo, é minha. Não lhe 
dando publicidade sem ter largamente expe
rimentado os seus resultados, tive em vista 
guardar as reservas que deve ter todo o ho
mem ao affirmar um facto scientifico. 

Tentando repetir os trabalhos de CORIN 

para a fabricação do seu soro seeco, lembrei-
me de arranjar papeis reagentes que permit-
tissem o emprego rápido da reacção de UHLEN-

HUTH, SCHÙTZE e WASSERMANN sem a previa 
fabricação dos antisoros, por meio de injecções 
repetidas, todas as vezes que seja necessária 
a sua applicação. 

Estava naturalmente indicada a technica 
a seguir. Embebendo papeis de filtro no soro 
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do sangue de um coelho tendo tido bastantes 
injecções para a fabricação de um determi
nado anti-sôro, devia obter-se papel que, dissol
vido depois de secco e misturado com um so
luto de sangue de espécie egual áquelle com 
que fora injectado o coelho, provocasse a ap-
parição do precipitado característico das reac
ções positivas. 

As experiências confirmaram as suspeitas. 
Os papeis, seccos ao abrigo do ar e da luz, 
precipitavam ainda ao fim de um anno os so
lutos de sangue da espécie animal empregada 
para a sua fabricação, e deixavam límpidos os 
solutos de sangue de espécies différentes. Te
nho notado que os papeis embebidos em san
gue dão resultados muito mais nitidos do que 
os embebidos somente em soro, sendo este o 
methodo que aconselho para a sua fabricação. 

Possuindo, portanto, papeis reagentes dos 
sangues dos animaes vulgares, pode resolver-
se facilmente o problema da determinação da 
origem do sangue nas manchas, quando o que
sito judicial não indicar as espécies que com 
maior ou menor probabilidade forneceram o 
sangue para as referidas manchas. 

E ' por consequência muitíssimo conve-



123 

niente que existam papeis reagentes para san
gues de diversas proveniências nos laborató
rios onde é costume proceder-se a exames me-
dico-legaes. 

Para obter os anti-soros do sangue das dif
férentes espécies de animaes pelo methodo de 
UHLENHUTH, SCHÚTZE e WASSERMANN, inje-
ctam-se, como disse, 10cc do sangue cujo anti-
sôro desejamos obter, na cavidade peritoneal 
ou no tecido cellular subcutâneo de coelhos. 
Estes animaes, facilmente manejáveis pelo seu 
tamanho e commodos pela grande resistência 
orgânica que possuem para todas as infecções, 
podem ser empregados em todos os casos, 
mesmo ríaquelles em que seja necessário obter 
o anti-sôro do sangue de coelho. 

Exarando o resultado das minhas obser
vações, confirmo as suspeitas theoricamente 
deduzidas pelos DR. ALBERTO D'AGUIAR e 
Conselheiro FERREIRA DA SILVA em um opús
culo recentemente publicado a propósito do 
caso medico-legal Agra de Guimarães, e onde 
estes dois sábios professores se referiam aos 
meus trabalhos, alludindo ás experiências que 
estava fazendo para verificar se o coelho ser
via de reagente em todos os casos. 
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O sangue que deve ser injectado para a 
fabricação do seu anti-sôro, é extrahido do 
animal por meio de sangria total se o animal 
é de pequeno tamanho (pombo, gallinha, ca-
viá, rato, etc.), por sangria parcial se o seu 
talhe não permitte uma sacrificação por cada 
experiência (cavallo, boi, porco, cão, gato, 
etc.). 

Este sangue deve ser recolhido em um 
recipiente esterilisado contendo soro physiolo-
gico também esterilisado e em volume pouco 
mais ou menos egual ao do sangue que se re
colhe. 

Depois de recolhido, bate-se com uma va
reta de vidro, ou melhor, com um molho de 
varetas, para que não coagule e para se obter 
um liquido contendo todos os seus elementos 
menos a fibrina. 

Quando deseja obter-se anti-sôro de san
gue humano, pode-se recorrer, segundo diver
sos auctores, ao sangue placentario obtido pela 
expressão do topo do cordão umbilical corta
do e da placenta, ao sangue menstrual reco
lhido em tampões de algodão hydrophilo, ao 
sangue operatório, ao sangue de uma sangria 
therapeutica colhido directamente da veia sec-
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cionada, ao soro do sangue de cadaver e aos 
líquidos pathologicos diversos. 

Não tive uma só vez occasião de empregar 
o sangue menstrual durante os meus trabalhos, 
parecendo-me no entanto que deve dar bons 
resultados visto ser inoffensivo debaixo do 
ponto de vista infeccioso. 

Utilisei-me algumas vezes de sangue ope
ratório. Ora as operações poucas vezes são fei
tas em virtude de lesões que se não repercu
tem no sangue como o tem demonstrado dia
riamente a hematologia e como está sendo pre
visto pelas maiores capacidades scientificas. 
Empregando, portanto, sangue proveniente 
da ablação d'um tumor maligno, da amputação 
de um membro em virtude de uma gangrena 
ou d'uma carie, d'uma raspagem por motivo 
de osteite tuberculosa, etc., não podemos ga
rantir que esse sangue seja inoffensivo para 
o coelho no qual o vamos injectar, sujeitando-
nos a um insuccesso desagradável e a uma 
perda de tempo correspondente á repetição 
da experiência ; foi isto o que me aconteceu 
quando empreguei sangue operatório. O coe
lho injectado morreu ao cabo de quatro dias 
com uma péritonite adhesiva que não podia 
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ser devida senão ao sangue, dada a serie de 
cuidados antisepticos que sempre presidiram 
aos trabalhos. \ 

Exasperado uma outra vez com a falta de 
sangue para concluir uma serie de injecções, 
descobri por acaso, na Enfermaria de Partos 
do Hospital de Santo Antonio, uma eclamptica 
a quem era necessário fazer uma sangria. Re
jubilei com o encontro e levei uns 300cc de 
sangue para o Laboratório Nobre. 

Injectei o soro d'esté sangue no meu coe
lho e guardei com toda a cautela aquelle the-
soiro para poder aproveital-o ainda no dia se
guinte, único que faltava para terminar a se
rie das injecções. 

Quando voltei ao laboratório recebi a tris
te participação da morte do coelho. 

Pela autopsia não encontrei uma única le
são capaz de explicar aquella morte tão re
pentina. Lembrei-me do sangue da eclamptica, 
e fiquei convencido de que fora elle a única 
causa da morte do animal. Muitas vezes me 
offereceram, depois d'isto, sangue proveniente 
de sangrias. Nunca mais o aproveitei demons
trando ter aprendido bastante com a primeira 
lição. Só me servirei d'elle d'hoje em deante, 
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quando me convencer de que o individuo san
grado não tem doenças que possam reflectir-se 
no sangue. 

O soro do sangue de cadaver não tendo mais 
de três dias, recolhido em vaso de vidro este-
rilisado e conservado em gelo, como préconisa 
ZIEMKE para obviar á falta de sangae de ho
mem vivo, também não me deu resultados prá
ticos. Consegui com elle apenas matar dois 
coelhos ao cabo de duas injecções, provocan-
do-lhes péritonites sépticas cujos coccos eram 
de uma virulência extraordinária. 

Os liquidos de hydrocele, de pleurite, de 
péritonite e a urina albuminosa dos brighticos, 
apesar de servirem para obter o anti-sôro do 
sangue humano por conter a mesma albumi
na, não devem usar-se, visto ser muito mais 
fraco o soro obtido por este meio. 

Considero, portanto, como um dos proces
sos mais seguros, o emprego do sangue pla-
centario. Foi com elle que fiz todas as minhas 
experiências e será com elle ainda que traba
lharei quando tiver de as repetir. 

E ' conveniente, como meio de conserva
ção do sangue destinado ás injecções, juntar-
lhe algumas gottas de chloroformio. 
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Quando o calor é muito, este methodo 
não dá resultado assim como qualquer outro 
empregado com o mesmo fim. 

Obtido o sangue trata-se de o introduzir 
no organismo do coelho para que elle fabrique 
o seu anti-sôro. A via gástrica, que chegou a 
ser experimentada, deu resultados insignifi
cantes em virtude da alteração que soffre a 
albumina atacada pelos suecos digestivos. 

Resta-nos o methodo das injecções. Estas 
podem ser hypodemicas, intra-venosas e intra-
peritoneaes. 

A via hypodermica tem o inconveniente 
de exigir a introducção no tecido cellular sub
cutâneo de grandes quantidades de soro san
guíneo. E ' quasi sempre posta de parte por 
falta de sangue, mas deve empregar-se quan
do se receiem as infecções. 

A via intravenosa seria a preferida se não 
fossem quasi sempre seguidas de morte as injec
ções praticadas na veia auricular posterior do 
coelho, veia de eleição para este género de 
trabalhos. Teem-me morrido nas mãos dezenas 
de coelhos victimados por embolias consecuti
vas a estas injecções, não obstante terem sido 
feitas em grande parte pelo dr. ALBERTO 
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D'AGUIAR, cuja perícia e capacidade são in-
egu aláveis. 

A via intra-peritoneal deu-me sempre bons 
resultados e estou convencido que os dará to
das as vezes que se rapem os pêllos do local 
destinado ás injecções, que se desinfecte a 
pelle do coelho por meio de um soluto forte 
de sublimado ou de qualquer outro antisepti-
co e que se queime com uma vareta de vidro 
o ponto de penetração da agulha, nunca intro
duzida sem uma previa flambagem. 

Dar-se-hão cinco a doze injecções com uma 
seringa de Roux de 10OC com intervallos de 
dois dias. Havendo urgência podem fazer-se 
as injecções diariamente, não acarretando esta 
accumulação resultados funestos como tive 
muitas vezes occasião de verificar. 

Não deve tentar-se a reacção précipitante 
em antes da quinta injecção, assim como não 
é necessário elevar o seu numero alem de do
ze. Com cinco injecções obtem-se um anti-sôro 
muito fraco, dando uma precipitação pouco ní
tida nos primeiros momentos. 

Em todos os meus trabalhos não colhi 
nunca anti-sôros de coelhos que tivessem tido 
menos de oito injecções, a não ser quando quiz 

9 



130 

verificar qual era o limite inferior da quanti
dade de sangue podendo fazer qualquer ef-
feito, ou quando o estado do coelho me fazia 
prever a sua morte. 

; Todos os auctores declaram variar entre 
oito e dez o numero de injecções necessárias 
e sufficientes para se obter um anti-sôro com 
propriedades precipitantes características ; a 
sensibilidade da reacção augmenta com o seu 
numero, a ponto de provocar uma precipita
ção abundante e immediata quando se fazem 
doze ou mais de doze. Quando o sangue de 
que dispomos para a analyze fôr portanto 
em quantidade bastante grande, podemos ser-
vir-nos de um anti-sôro pouco activo ; quando 
fôr em pequena quantidade precisamos de 
forçar o numero das injecções a fim de obter 
um anti-sôro com grande actividade. 
. , Os coelhos destinados a servir para a fa

bricação de anti-sôros devem ser experimen
tados antes da primeira injecção a fim de se 
verificar se o soro normal do seu sangue não 
dá, com o sangue da espécie com que deve 
ser injectado, alguma reacção que possa tor
nar duvidosa a apreciação dos resultados. 

Faz-se portanto uma pequena sangria ao 
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coelho de que nos vamos servir, mistura-se 
o sôro do sangue d'esté coelho com. o do 
sangue do animal com que tencionamos inje-
ctal-o e verifica-se se apparece ou não um pre
cipitado. No caso de haver precipitação, o 
que é raríssimo, põe-se de parte o coelho e 
repete-se a experiência com outro. 

Preparado o coelho por meio das injecções 
dadas conforme as indicações escriptas, proce-
de-se á colheita do sôro para o fim que temos 
em vista. Esta colheita pode fazer-se por san
gria total ou parcial. 

A sangria total, processo aconselhado pe
los différentes auctores, deve empregar-se ape
nas quando tivermos necessidade de grandes 
quantidades de reagente. Disseca-se então a 
região anterior do pescoço do coelho até en
contrar a carótida que se isola dos tecidos vi-
sinhos ; corta-se depois de fixar o seu topo in
ferior por meio d'uma pinça e recolhe-se o 
sangue em um vaso de -vidro esterilisado. Foi 
este o processo que segui todas as vezes que 
fiz sangrias de coelhos a branco, por não pos
suir cânulas cuja espessura permittisse a sua 
introducção na artéria. 

O processo de escolha é, porém, o dasan-
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gria parcial usado e aconselhado pelo DR. 
ALBERTO D'AGUIAR. De fácil execução e tendo 
a vantagem de conservar os coelhos aprovei-
tando-os para novas experiências ou manten-
do-os activos pela applicação de injecções es
paçadas dos sangues a cujos anti-sôros foram 
destinados, a sangria parcial feita na veia au
ricular posterior, iinpõe-se também pela sim
plicidade da sua technica. Rapam-se os pellos 
da orelha sobretudo no trajecto da veia auri
cular posterior que se apresenta quasi sempre 
túrgida e saliente, lava-se a região com um 
soluto forte de sublimado, enxuga-se e abre-se 
com um bistori uma pequena botoeira na veia 
por onde o sangue começa a sahir gottejando. 

Depois de recolhida em uma capsula este-
rilisada a quantidade de sangue de que neces
sitamos para as nossas experiências, compri-
me-se a veia fortemente com os dedos durante 
alguns momentos para tentar a hémostase. Se 
o sangue, como acontece algumas vezes ape
sar da compressão, continua a gottejar, recor-
re-se ao perchloreto de ferro deposto sobre a 
gotta que sae da ferida da veia, ou ao calor 
que é costume fazer actuar por meio de uma 
vareta de vidro aquecida ao rubro. 
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O recipiente em que se recolhe o sangue, 
variando de tamanho conforme se procedeu a 
uma sangria total ou parcial, deve ficar, em 
logar fresco durante 24 horas e um pouco in
clinado. Ao cabo d'esté tempo volta-se com 
muito cuidado em sentido inverso ao da sua 
primitiva inclinação, afim de obrigar o soro a 
escorrer para a parte mais inclinada; o coa
gulo fica complelamente separado, adherindo 
ao vaso na sua posição primitiva. 

Consegue-se por meio d'esta operação 
obter um soro límpido, evitando as filtrações 
tão incommodas pelo tempo que nos roubam. 

E ' com o anti-sôro assim obtido que se 
procede á determinação da origem do sangue. 

Precisamos, porém, de dissolver as man
chas preparando uma solução com a limpidez 
necessária para se perceber a mais ligeira tur-
vação formada. 

Se não são muito antigas, consegue-se dis-
solvel-as em um soluto physiologico de chlo-
reto de sódio por meio de maceração mais ou 
menos demorada. 

Se são antigas, seccas, ou foram expostas 
a qualquer das variadas condições que pro
vocam a insolubilidade das albuminas ou da 
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materia corante do sangue, deve tentar-se a 
sua dissolução em soda cáustica a 0,1 °/0 ou 
em cyaneto de potássio. 

Quando se emprega a soda cáustica é 
preciso deixar macerar as manchas lentamen
te, não augmentando o titulo da solução para 
não alterar a reacção précipitante que, segun
do ZIEMKE, se não dá em meios fortemente 
alcalinos. 

Se ao cabo de uma maceração sufficien-
temente demorada não se obtiver a pretendi
da dissolução, ZIEMKE aconselha o empre
go do cyaneto de potássio seguido da neutra-
lisação pelo acido tartarico. Reprova o em
prego do acido acético como neutralisador, 
dizendo que precipitaria as albuminas dissol
vidas pelo cyaneto. Este auctor avalia ainda 
a alcalinidade ou a acidez do liquido obtido 
por filtração, depois do emprego do cyaneto e 
do acido tartarico, pelo seu estado de limpi
dez ou de turvação. Se está límpido, diz elle, é 
ligeiramente alcalino e pôde servir para veri
ficar a reacção précipitante; se está turvo ou 
opalino ha ainda um excesso de acido que é 
necessário fazer desapparecer por filtrações 
repetidas. 
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Dissolvida a mancha é necessário tratar 
da sua limpidez. Os diversos auctores acon
selham as filtrações repetidas como meio se
guro de obter um soro transparente e citrino 
permittindo a observação da turvação mais 
insignificante. Empregou-se algumas vezes 
este processo no Laboratório Nobre dando 
sempre resultados imperfeitos e obrigando a 
um trabalho excessivo e demorado. O DR. AL
BERTO D'AGUIAR lembrou e empregou um me-
thodo que tenho seguido sempre com óptimos 
resultados e com pequeníssimo custo. Consis
te em manter, durante 24 ou mais horas, em 
logar fresco e em tubos de vidro de pequeno 
diâmetro afilados e fechados á lâmpada em 
uma das extremidades, os solutos cuja clari
ficação se deseja obter. Depois d'esté repouso 
a parte insolúvel do liquido fica depositada 
na região afilada do tubo, completamente se
parada da camada superior que é limpida, 
transparente e fácil de recolher por meio de 
uma pipeta fina. 

Clarificados o sangue e o anti-sôro proce-
de-se á reacção. 

Durante as primeiras tentativas feitas no 
Laboratório Nobre para a verificação da reac-
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ç ã o d e U H L E N H U T H , S C H Ù T Z E e W A S S E R M A N N , 

fez-se a mistura do sangue cuja proveniência 
se desejava conhecer com os anti-sôros pre
parados pelos coelhos, em vidros de relógio 
collocados sobre um fundo branco. Mais uma 
vez o DR. ALBERTO D'AGUIAR, reconhecendo 
a imperfeição do methodo e as difficuldades 
com que se luctava para avaliar as turvações 
pouco nitidas, se lembrou de substituir os vi
dros de relógio por pequenos tubos de alguns 
centímetros de comprimento e 3 a 5 millime
tres de diâmetro, permittindo um emprego 
commodo e a visão por transparência de qual
quer turvação. 

Distribuindo algumas gottas de sangue a 
ensaiar em tantos tubos quantos são os anti-
sôros que desejamos verificar, deitam-se em 
cada um d'elles duas ou três gottas dos diffé
rentes anti-sôros, tendo o cuidado de etique
tar os tubos para evitar confusões. Se em 
qualquer d'elles apparecer turvação, o san
gue da mancha provirá do animal cujo soro 
serviu para a fabricação do anti-sôro que pro
vocou a precipitação. 

A ausência de turvação nos tubos, mesmo 
depois de terem estado algum tempo (meia ho-
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ra) em uma estufa a 37°, demonstrarnosha que 
o sangue não provem de qualquer dos animaes 
que serviram para a fabricação dos antisôros 
empregados. f 

Quando se opera com papeis reagentes, 
procedese exactamente do mesmo modo. Estes 
papeis são lançados dentro de tubos afilados 
contendo sôro physiologico e que se deixam em 
repouso durante 24 horas, depois de tapados 
com rolhas de algodão hydrophilo esterilisa

do para que se não infectem. Ao cabo d'esté 
tempo recolhese por meio de uma pipeta o 
liquido que existe na camada superior do tubo 
e distribuese pelos recipientes destinados ás 
reacções, de maneira egual á que indiquei para 
os antisôros extrahidos directamente dos coe

lhos. 
E' conveniente ter sempre um tubo só 

com o sangue a analysar para servir de termo 
de comparação. 

A reacção é muito sensível. Bastam quan

tidades de sangue sufficientes para dar aos 
solutos a côr amarellada com ligeiros tons ver' 
melhos, para que se produzam precipitações 
permittindo differençar as différentes espécies 
de sangue. ;:">•■■: 



138 

! LiNOSsiER e LEMAINE apresentaram em 
25 de março de 1902 uma communicação á 
Academia de Medicina de Paris, declarando 
não haver anti-sôros específicos, isto é, não ha
ver anti-sôros que precipitem o sangue de uma 
só espécie animal. 

Sabia-se já pelos trabalhos de NUTTAL que 
o< anti-sôro do sangue humano precipitava tam
bém o sangue do macaco, mas este facto era 
considerado como a única excepção á regra 
geral. 

LINOSSIER e LEMAINE demonstraram, po
rém, que o anti-sôro humano precipita egual-
mente os soros de boi, cavallo, cão, carneiro» 
porco, caviá e gallinha, mas que esta preci
pitação é muito menos intensa e facilmente 
evitável operando com soluções sanguíneas 
muito diluídas. 

Pode, portanto, affirmar-se a origem do 
sangue das manchas suspeitas todas as vezes 
que, operando com as devidas cautellas, obti
vermos a precipitação d'esse sangue por meio 
de um determinado anti-sôro. 

Vê-se pelo que acabo de expor qual é a 
importância d'esta reacção em face da Medi
cina Legal. 
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Não se limita, porém, a sua applicação á 
determinação da origem do sangue das man
chas ; serve egualmente para descobrir a ori
gem da carne que se suspeita ser humana e 
para differençar as carnes das diversas espé
cies animaes, factos cuja importância capital 
se reconhece dia a dia em face dos numerosos 
inquéritos a que procede o poder judicial. 

Não é raro encontrar-se nos logares pou
co frequentados, em minas, dentro de caixas 
nas estações dos caminhos de ferro, nas fos
sas, em qualquer logar emfim e em diversas 
circunstancias, pedaços de carne, retalhos de 
cadáveres, despojos que a policia deve sub-
metter á apreciação de pessoas competentes 
a fim de cumprir a sua obrigação pesquizando 
um crime e, se o houve, perseguindo os crimi
nosos. 

Macerando a carne suspeita em cyaneto 
de potássio pelo processo de ZIEMKE e fazen
do a reacção com o anti-sôro do sangue hu
mano, obtem-se o precipitado característico 
das reacções positivas quando é humana a 
carne examinada. 

A policia sanitaria pode também aprovei
tar com vantagem a reacção précipitante para 



140 

verificar a origem das carnes que entrara na 
preparação de alguns productos consumidos 
diariamente pelo publico. 

Na epocha de decadência que vamos atra
vessando não é para estranhar que os falsifi
cadores se lembrem de vender carnes das mais • 
bizarras procedências, tanto mais quê já em 
1864 foi descoberto no Brazil um salchicheiro 
que matava os amigos para aproveitar a sua 
carne, fabricando salchichas e salpicões com 
que contava fazer a sua independência. 

Outras applicações pode ainda ter a reac
ção de UHLENHUTH, SCHÙTZE e WASSERMANN. , 

Tencionando estudar algumas d'ellas logo 
que conclua este trabalho, tornarei públicos 
os resultados se as conclusões a que chegar ; 
corresponderem á minha espectativa. 



IV P A R T E 

GUI» MËDiee-LEGftL DO SHNGOE 

O perito encarregado de coadjuvar o po
der judicial nos casos em que o sangue pode 
fornecer elementos valiosos para a instaura
ção de um processo, deve proceder sempre 
cautelosa e methodicamente estudando-o sob 
o ponto de vista da forma como se apresen
ta no local onde se passou o facto consi
derado suspeito e nas suas proximidades, re-
colhendo-o durante a autopsia quando haja 
suspeitas de envenenamento, tentando final
mente determinar a natureza è a origem de 
manchas cuja importância é muitas vezes ca
pital para a condemnação de um reo. 
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Limitase portanto a missão do perito a 
duas ordens de trabalhos : o exame do sangue 
e o exame de manchas suspeitas. 

Exame do sangue 

Comprehende duas classes de investiga

ções : A) — O exame do sangue que apparece 
nos logares onde se dão factos suspeitos e nas 
suas circumvisinhanças ; B)— O exame do san

gue recolhido nas autopsias de suppostos en

venenados. 

A) Exame do sangue no local do crime 

■ E' muitas vezes importante para auxiliar 
o poder judicial. Deve tomarse nota de todas 
as manchas e vestígios de sangue que se en

contrem junto da victima, nos moveis, paredes, 
adornos cios aposentos onde foi commettido o 
crime, analysar com a maxima attenção as pro

ximidades do local onde jaz o individuo victi

mado, seguir todos os rastos de sangue, des

crever minuciosamente a forma, o aspecto, a 
côr, a situação, a grandeza, o numero das 
manchas, relacionalas umas com as outras, 
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photographar ou desenhar as que se afiguram 
mais importantes, recolher sangue liquido para 
analysar no laboratório, raspar os locaes e re
cortar os tecidos onde existam manchas seccas, 
reparar emfim nos mais pequenos indícios 
apontando tudo o que possa servir para re
constituir um crime e perseguir um crimino
so, o 

B) Exame do sangue recolhido nas autopsias ; 

Deve recolher-se o sangue do cadaver to
das as vezes que haja suspeitas de envenena
mento por substancias orgânicas solúveis e 
principalmente por alcalóides. Os venenos mi-
neraes não exigem esta extracção. 

Eecolhe-se em frascos de vidro de bocca 
larga, novos, lavados repetidas vezes com aci
do chlorhydrico e com agua distillada, e muito 
bem limpos. As vísceras cuja analyse é mais 
adequada ao caso recolhem-se em frascos 
eguaes. 

(*) Kstes exames são feitos entre nós pela policia. Seria porém 
de toda a conveniência que passassem a ser executados por medicos 
peritos, ou por pessoa competente, dada a sua extrema importância. 
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A colheita isolada de sangue impõe-se : a) 
nos casos de envenenamento pelo oxydo de 
carbone ; b) nos casos de envenenamento por 
outros gazes tóxicos (acido sulfhydrico, acido 
carbónico, azote, etc.) ; c) nos casos de enve
nenamento por productos voláteis (chlorofor-
mio, ether, etc.) 

O sangue extrae-se da veia cava inferior 
por meio de uma pipeta de bola munida de 
um tubo de cautchouc pelo qual se aspira, ou 
ainda collocando uma cânula grossa em cada 
uma das extremidades da veia, seccionando-a 
depois e deixando-a escorrer. 

Se a putrefacção cadavérica já está adean-
tada, os vasos não conteem sangue ; é neces
sário n'estes casos ir procural-o nas cavida
des onde está accumulado. 

a) Envenenamento pelo oxydo de carbone 

A autopsia fornece esclarecimentos bas
tante característicos, sendo porém necessário 
confirmar os seus resultados : I — pelo exa
me espectral do sangue; II —pela extracção 
dos seus gazes seguida da analyse chimica. 
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I —EXAME ESPECTRAL: 

Permitte, quando é nitidamente positivo, 
affirmar com segurança a existência do oxydo 
de carbone no sangue. Faz-se na morgue de 
Paris ao mesmo tempo que a autopsia. 

l.° — Material : 

— Espectroscopio. (Serve qualquer. E' bom que dê 
um espectro tendo mais de um decimetro e 
que possua escala micrometrica). 

— Cu vetas de faces parai leias com um centímetro 
de espessura. 

— Gobelets de vidro. 
— Varetas de vidro. 

2.° — Eeagentes : 

— Agua distillada. 
— Corpo reductor (sulfureto d'ammonio, protochlo-

reto de estanho, hydrosulfito de soda, etc. Usa-
se quasi sempre o sulfureto de ammonio). 

3.° —Theoria: 

— As duas f axas de absorpção da hemoglobina oxy-
carbonada (muito semelhantes ás da oxyhema-
globina) não se fundem em uma faxa única, 
intermedia, de hemoglobina reduzida depois 

IO 
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da addição do reductor, porque a hemoglobina 
oxycarbonada é mais fixa ou menos reductivel 
do que a oxyhemoglobina. 

4.° — Technica : 

— Dilue-se o sangue com agua distillada na pro
porção de 1:100, colloca-se a solução no local 
onde deve ser atravessada pela luz e examina-se 
antes e depois de juntar sulfureto d'ammonio. 

- , As faxas da hemoglobina oxycarbonada não de
vem desapparecer durante os 10 primeiros mi
nutos que se seguem á addição do sulfureto. 

I I — E X T R A C Ç Ã O D O S G A Z E S D O S A N G U E E A N A 

L Y S E CHIMIOA DO OXYDO DE CARBONE 

Todas as vezes que um exame medico
legal diga respeito a um caso de morte pelo 
oxydo de carbone, deve fazer-se a sua pes-
quiza chimica como confirmação dos resulta
dos positivos ou negativos obtidos anterior
mente pelos outros processos. 

1.° —Material: 

— Bomba de mercúrio a que se adapta um balão 
com funil de torneira para lançar o sangue. 
Este balão deve repousar sobre um banho-
maria. 
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— Todo o material necessário para a analyse dos 

gazes. 

— Reagentes: 

— Potassa cáustica para absorver o acido carbónico. 
— Acido pyrogalhico para absorver o oxygenio. 
— Chloreto cuproso para absorver o oxydo de car

bone. 
— (O hydrogenio e a methana são eliminados por 

combustão.)' 

— Theoria: 

— Dissociação dos gazes produzida pelo calor e pela 
diminuição de pressão. 

— Technica: 

— Faz-se o vacuo por meio da bomba e abre-se a 
torneira que faz communicar o balão onde se 
desenvolvem os gazes com o tubo onde se de
seja recolhel-os. Repete-se a operação até que 
no balão não haja desenvolvimento algum de 
gaz. Procede-se á eliminação dos gazes que se 
encontram na mistura empregando os reagen
tes apropriados; fixa-se o oxydo de carbone 
por meio do chloreto cuproso e analysa-se chi-
micamente. > 

Envenenamentos por qualquer gaz lo-
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xico (acido sulfhydrico, acido carbó
nico, etc.) 

O processo para a investigação d'estes 
gazes é precisamente egual ao que se segue 
para analysar chimicamente o oxydo de car
bone: 

Extraem-se os gazes do sangue por meio 
do vacuo e avalia-se a existência d'aquelle 
que nos interessa pela diminuição de volume 
que experimenta a mistura quando se lhe 
junta um determinado reagente. 

O material, os reagentes, a theoria e a te-
chnica d'estas analyses são eguaes ás da ana
lyse do oxydo de carbone. 

o) Envenenamentos por substancias volá
teis. 

Não é possível encontrar vestígios d'estas 
substancias nem na autopsia nem pela analyse 
do sangue, desde que tenham decorrido algu
mas horas depois da morte. 

Matando estas substancias pela asphyxia 
ou pela diminuição de pressão que produzem, 
é provável que se encontre no sangue um au-
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gmento de oxydo de carbone ou um augmenta 
de azote, característicos d'aquelles dois esta-
dos. 

Exame dás manchas suspeitas 

E' a esta parte do problema medico-legal 
do sangue que costumam limitar-se as investi
gações dos peritos. Importantíssimo debaixo 
de todos os pontos de vista, este exame deve 
ser muito minucioso e consta quasi sempre de 
três partes : 

I —Descripção das manchas; II — Deter
minação da sua natureza; III — Determinação 
da origem do sangue. 

E' claro que a terceira classe de investi
gações só tem logar quando pela segunda se 
chega a provar a natureza sanguínea das 
manchas. 

I—Descripção das manchas 

O perito deve fazer com grande attenção 
a descripção minuciosa das manchas que lhe 
são enviadas, esforçando-se sempre por des-
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cobrir alguma que não tenha sido notada e 
cuja importância pode ser capital. (*) 

Descreverá a situação das manchas, a sua 
forma, a côr, aspecto, brilho, o seu numero, 
examinará os tecidos por transparência, fará 
incidir sobre elles a luz de différentes formas, 
não deixará finalmente de descrever a manei

ra como estavam acondicionadas as peças re

mettidas para exame. 

II— Investif/ação da natureza das manchas 

E' absolutamente necessário diluir as 
manchas para proceder á serie de operações 
que se tentam afim de descobrir a sua prove

niência. Se é relativamente simples dissolver 
as manchas recentes e ainda mesmo as anti

gas quando não tenham sido expostas á acção 
das causas que as alteram, é muitas vezes dif

ficil e outras impossível obter com ellas solu

(') í l a pouco tempo ainda encontrou o D R . A L B E R T O 
D'AGUIAR pequeninas manchas de sangue existindo na face interna 
da beira de uma calça mandada para exame. Estas manchas foram 
attribuidas pelo illustre professor ao sangue esparrinhado depois de 
cahir ao chão, hypothèse confirmada pelo reo quando confessou o 
crime, .'., :; \ '■■ :>i, ■• :, ... . . , 
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tos onde se encontrem as propriedades do 
sangue, as primeiras a investigar para se pro
ceder por exclusão de partes. 

O primeiro processo a tentar é o da dilui
ção em agua distillada ou em soro physiolo-
gico (soluto de chloreto de sódio a 0,75 °/o)-
Quando este não dá resultado devemos tentar 
a diluição em acido acético ou em potassa (so
luto a 1 °/o)- Se ainda, depois de maceração 
sufficientemente prolongada, a mancha conti
nua insolúvel, devemos recorrer, como ultimo 
recurso, a um soluto puro de cyaneto de po
tássio. 

Dissolvida a mancha ter-se-ha vencido a 
maior difficuldade, restando simplesmente o 
estudo dos seus caracteres analyticos. 

A) Caracteres analyticos das manchas 

São quatro os processos de que dispomos 
para saber se as manchas são ou não de san
gue. De valor muito différente, estes processos 
não necessitam ser todos applicados quando 
alguns d'elles derem resultados positivos. 
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a) Reacção ozonisante: 

Tem pequeníssima importância quando é 
positiva porque outros corpos além do sangue 
dão a mesma reacção desde que sejam trata
dos da mesma forma. Quando é negativa, po
rém, permitte affiançar que não existe sangue 
na mancha analysada, tomando então a im
portância das reacções características. 

1.° —Material: 

— Capsulas de porcelana branca. 
— Vidros de relógio. 
— Papel branco de filtro. 

2.° — Eeagentes : 

m . , , . [ Resina de guaiaco. 3 gr. 
— Tintura de guaiaco 6 

( Alcool a 83°. . . 1 0 0 gr. 
— Essência de terebenthina ozonisada ao ar. (Obtem-

se deixando envelhecer a essência ou agitando-a 
com ar durante bastante tempo antes do seu 
emprego). , ; 

, 3.° —Theoria: 

— Propriedade que possue a terebenthina, ou qual
quer outra substancia ozonisada, de tomar a 
côr azul em presença da tintura de guaiaco e 
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do sangue ou de qualquer outro liquido orgâ

nico. 

4.° — Technica : 

— Operase sobre o soluto da mancha ou sobre a 
sua impressão obtida por meio de um pedaço 
de papel de filtro humedecido que se comprime 
contra ella. Juntase a tintura de guaiaco e em 
seguida a essência de terebenthina. A côr azul 
só deve apparecer depois da addição da tere

benthina. 

bj Exame espectral : 

E' um meio commodo e seguro de pesqui

zar o sangue nas manchas suspeitas. Quando 
os seus resultados são positivos permitte affir

mar a natureza sanguínea das manchas. 

1." — Material: 

— Espectroscopio (Qualquer serve ; o modelo cuja 
photographia está intercalada no texto d'esté 

:,■ • ; ■ trabalho ê bom e dá óptimos resultados). 
.;.,.; —Yidros de relógio. x 

—Papel branco de filtro. 
.'. ;. —Funis. • .. .:'.,;:.:■ 3rf'SJ ih 

— Tubos de ensaio. ; :. . 
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2.° — Eeagentes : 

— Agua distillada. 
— Corpo reductor (em geral sulfureto d'ammonio). 
— Acido acético. 
— Potassa a 1 0/„. _ 

3.° —Theoria: 

— O sangue dá ao espectroscopio as duas faxas da 
■ , oxyhemoglobina collocadas entre as riscas D 

e E do espectro solar, a da esquerda mais es

treita e melhor limitada que a da direita cu

jos contornos são menos nítidos. Estas duas fa

xas desapparecem, quando se junta ao sangue 
um corpo reductor, para dar logar á formação 
de uma faxa única, situada entre as duas pri

meiras, devida á hemoglobina reduzida. Algum 
tempo de exposição ao ar é sufficiente para fa

zer reapparecer as fachas da oxyhemoglobina. 
A hematina em solução acida dá uma faxa situada 

no vermelho junto da risca C, e duas faxas 
pouco nitidas análogas ás da oxyhemoglobina ; 
em solução alcalina dá uma faxa sobrepondo 
a risca D, mal limitada e pouco nitida. Jun

tando sulfureto d'ammonio ao soluto de he

matina formamse duas faxas muito nitidas e 
muito características situadas entre D e E, a 
da esquerda muito escura, a da direita bem li
mitada. ,...., . >,!*■:<:' 



155 

4 o — Technica : 

— Faz-se o exame espectroscopico depois de dissol
vida a mancha de forma que o soluto não fique 
muito corado. 

Junta-se o corpo reductor e faz-se outro exame 
notando as differenças obtidas. 

cj Crystaes de hemina : 

E' uma reacção indispensável quando se 
trata de investigar a natureza de manchas ; 
permitte affirmar immediatamente a sua pro
veniência sanguínea. 

l.° —Material: 

— Microscópio e parte optica appensa. 
— Bico BUNZEN ou lâmpada d'alcool. 
— Vidros de relógio. 
— Laminas e lamellas. 
— Varetas de vidro. 

2.° — Beagentés : 

— Soluto de chloreto de sódio a 0,75 %. 

— Acido acético crystalisavel. 

3.° — Theoria : 

— Libertação do acido chlorhyrico do chloreto de 
sódio e combinação d'esté acido com a hema-
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tina proveniente do aquecimento da hemoglo
bina em presença do acido acético. 

4.° — Technica : 

— Deita-se uma gotta do liquido proveniente da 
dissolução da mancha no meio de uma lamina 
e faz-se evaporar esta gotta a calor brando ; 
junta-se ao residuo d'esta evaporação, depois 
de ter esfriado, uma outra gotta de soluto de 
chloreto de sódio, evaporando-a egualmente a 
calor brando. Fica no meio da lamina uma 
mancha esbranquiçada que se cobre com uma 
lamella, aos bordos da qual se faz chegar um 
pouco de acido acético deitado com uma vareta 
de vidro; o acido acético invade immediata-
mente todo o espaço que existe entre a lamina 
e a lamella. Aquece-se a lamina até evaporar 
todo o acido acético, tendo o cuidado de não 
attingir uma só vez a sua temperatura de ebul-
liçâo ; deixa-se esfriar a preparação lentamente, 
juntam-se mais algumas gottas de acido acéti
co e repetem-se de novo as operações. 

d) Exame microscópico : : 

Não presta grandes serviços á determina
ção da natureza das manchas porque quando 
ellas são enviadas, aos peritos teem já soffrido 
a acção de variadas causas que alteram o san-
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gue e tornam irreconhecíveis os seus elemen
tos figurados. Deve, porém, fazer-se em todas 
as analyses medico-legaes porque permitte al
gumas vezes reconhecer substancias com que 
o sangue está misturado, facilitando o inqué
rito judicial e esclarecendo factos obscuros. 

1.° —Material: 

— Microscópio e parte optica appensa. 
— Vidros de relógio. 
— Laminas e lamellas. 
— Varetas de vidro. 

2.° — Reagentes : 

iChloreto de sódio 

— Soluto de HAYEM< 

3.° — Theoria : 

— Forma dos glóbulos rubros e brancos. 
Nos casos medico-legaes apparecem em geral 

muito deformados: crenelados, semi-espheri-
cos, granulados, fragmentados, etc. 

puro . . . . 1 gram 
Sulfato de soda . 5 > 
Sublimado corro

sivo . . . . 0,5 > 
Agua distillada . 200 ce. 
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4.° — Technica : 

— Dissolvese a mancha em pequena quantidade 
do soluto de HAYEM e cobrese com uma la

mella. 

I l l — O R I G E M D O S A N G U E ; . 

Deve pôrse de parte qualquer processo 
empregado até agora para investigar a origem 
do sangue, lançando immediatamente mão da 
reacção biochimica de ULENHTJTH, SCHUTZE e 
WASSERMANN. 

l.° —Material: 

— Coelhos. 
— Animaes de espécie egual á d'aquelles cujo san

gue, segundo se suspeita, deu origem ás man

chas. 
— Papeis reagentes das seroalbuminas do san

gue. (!) 
— Tubos afilados e fechados á lâmpada em uma 

das extremidades. 
— Pipetas finas. 
— Varetas de vidro. 
— Vidros de relógio 

■ (') São desnecessários os coelhos e.os outros animaes quando 
se pode recorrer a estes papeis., A maneira.de os obter foi indicada 
na 3.° parte d'esté trabalho. 

http://maneira.de
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— Tubos de ensaio de pequeno calibre. 
—Caixas de vidro. 
— Bico de BUNZEN ou lâmpada d'alcool. 
— Seringa de Roux de 10 cc. 
— Material de vivisecção (Bisturis, thesouras, na

valhas de barba, etc.) 

2.° — Reagentes : 

— Os que foram indicados para dissolver as man
chas. 

3.° - Theoria : 

— Propriedade que possue o organismo dos coelhos 
de fabricar em presença do soro sanguíneo de 
um determinado animal um anti-sôro que o 
precipita mais intensamente que a qualquer 
outro. 

4° — Technica : 

— Fazem-se oito injecções intra-peritoneaes com o 
soro de uma determinada espécie animal em 
um coelho, tendo o cuidado de rapar os pêllos 
e lavar com sublimado forte o ponto onde se 
tenciona introduzir a agulha ; esta espeta-se já 
montada na seringa depois de se ter expulso 
todo o ar que possa conter e de a ter flamme-
jado. As injecções podem ser diárias ou dadas 
com intervallos de um dia. 
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Recolhe-se ao flm d'esté tempo, em uma caixa de 
vidro esterilisada, um pouco de sangue d'esté 
coelho, obtido por sangria parcial feita na veia 
auricular posterior, e inclina-se um pouco a 
caixa de vidro deixando-a em repouso e em lo-
gar fresco durante 24 horas. Põe-se ao mesmo 
tempo a macerar a mancha suspeita em um 
tubo de vidro afilado. No fim d'esté tempo de 
repouso deitam-se, por meio de uma pipeta, 
algumas gottas tiradas da camada superior lim-
pida que se forma no tubo contendo a mancha, 
em um tubo de ensaio de pequeuo diâmetro e 
juntam-se duas a quatro gottas do liquido que 
se obtém invertendo com cuidado a caixa de 
vidro onde tinha sido deitado o sangue do coe
lho reagente. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — A cellula nervosa é mais complexa 
que todo o resto do organismo reunido. 

Physíologia — A memoria é uma propriedade ge
ral da nutrição. 

Patholoffia (feral — Não ha tumores sem autopa-
rasitismo. 

Materia medica — Medicar não é tratar. 

Anatomia pathologica — O coefflciente glycoge
n i c do um tumor indica o seu grau de malignidade. 

Medicina operatória — Nas amputações largas do 
seio em que se torna necessário a autoplastia, aconselho 
o processo de LEGUEU. 

Pathologia medica — A urobilinuria não é sym-
ptoma de insufflciencia hepática mas sim um signal pro-
dromico de cholemia. 

Pathologia cirúrgica — Não ha ranulas supra-
hyoidêas. 
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Obstetrícia — O parafuso-pwoí do forceps TARNIEE 

é muitas vezes sufflciente para converter uma posição 
obliqua em posição directa antero-posterior. 

Hygiène — 0 thermometro deve ser o único guia 
do tuberculoso. 

Medicina legal — Não é possível encobrir a gravi
dez 60 dias depois da concepção. 

" M W M M M W M M r t M W ^ ^ A ^ V A ^ V W ^ W 

Visto. Pode imprimir-se. 
O PRESIDENTE O DIRECTOR 

Alfredo de Magalhães. Moraes Caldas. 
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