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“ESTUDO DE PERFIS DE MANCHA DE 

SANGUE EM LOCAL DE CRIME” 
Instrutor: Antonio A. Canelas Neto 

 

 

CRONOGRAMA  

 

1º Dia 23/03/2018 

   Sexta-Feira/ Tarde Local: Escola de Saúde Pública de MG 

 Belo Horizonte - MG 
 

Horário Resumo Metodologia Conteúdo 

 

13h30- 15h00 
 

Introdução + 
manchas 
provenientes de 
gotas de sangue+ 
estudos de caso. 

 
 

 
Slides com 
exposições 

Introdução, IABPA, 
SWGSTAIN,propriedades 

físicas do sangue, relação do 
sangue com o meio 

circundante, Classificação, 
Tipos de Classificação, 

contextual bias, Manchas 
gotejadas, manchas spatters. 

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

 
 
 

 
15h10-17h30 

 
Manchas alteradas + 
manchas de 
contato+ 
Manchas de acúmulo 
+ manchas de 
escorrimento + 
Estudos de caso + 
documentação de 
manchas de sangue 

 
 
 

 
Slides com 
exposições 

Estudo das manchas de 
contato, manchas transferidas, 
manchas alteradas, efeito 
esqueletização, manchas de 
acúmulo, sangue sobre 
sangue, poça, saturação, 
manchas de escorrimento, 
contextual bias no processo 
decisório. Estudos de caso 
mais complexos. Introdução à 
documentação de M. sangue. 

 

 Neste dia pode ser que haja uma hora adicional no cronograma com saída às 18h30. 
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2º Dia 24/03/2018 

Sábado- manhã Local: SINDPECRI/MG 

 Belo Horizonte - MG 
 

Horário Tópicos Metodologia Conteúdo 

 

08h30-12h30 
 
 
 

Reconhecimento e 
documentação de 
perfis + Local de 

Crime 

 
 
 

Prática com análise 
interpretativa de 

manchas de sangue 
+ documentação. 

Exercícios de avaliação de 
perfis de manchas de sangue. 
Reconhecimento de perfis 
isolados, de perfis misturados, 
práticas de documentação de 
determinado perfil, de uso de 
códigos, de observações de 
características adicionais + 
análise de local de crime 
simulado, afim de auxiliar 
quesitos de uma dada 
investigação. 

Intervalo livre Intervalo livre Intervalo livre Intervalo livre 

 

 

 

 

Sábado- tarde 
 

Horário Tópicos Metodologia Conteúdo 

 

14h30-18h30 
 
 
 

Reconhecimento e 
documentação de 
perfis + Local de 

Crime 

 
 
 

Prática com análise 
interpretativa de 

manchas de sangue 
+ documentação. 

Exercícios de avaliação de 
perfis de manchas de sangue. 
Reconhecimento de perfis 
isolados, de perfis misturados, 
práticas de documentação de 
determinado perfil, de uso de 
códigos, de observações de 
características adicionais + 
análise de local de crime 
simulado, afim de auxiliar 
quesitos de uma dada 
investigação. 

Intervalo livre Intervalo livre Intervalo livre Intervalo livre 
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Observações: 
 
 

 

a) Solicita-se que todos os celulares e computadores estejam desligados durante a 

exposição teórica. Caso seja necessário e primordial o uso dos mesmos, deve- se 

deixar o ambiente de apresentação. Em alguns slides da aula teórica, que serão 

devidamente alertados pelo Instrutor, será expressamente proibida a 

elaboração de fotografias, filmagens ou qualquer outro tipo de registro de 

imagem e/ou som. A desobediência deste aviso ocasionará a suspensão da 

apresentação do referido caso pelo instrutor e, na sequência, de todos os outros 

casos de igual natureza; 

 
b) O sangue a ser utilizado nas atividades práticas será sangue animal 

inspecionado por veterinários e/ou Órgãos de saúde pública. Portanto, com boa 

procedência sanitária. Mesmo assim, recomendamos o uso de materiais de 

proteção (EPI) tais como, óculos, máscaras e luvas, ainda que o participante 

acredite que não vá ter contato físico direto com este fluido. A organização 

deverá disponibilizar os referidos EPI´s, ou solicitar que os participantes tragam 

consigo os seus próprios. O instrutor, portanto, não se responsabiliza de forma 

nenhuma caso o participante decida não fazer uso destes equipamentos durante 

suas atividades; 

 
c) Nas aulas práticas, recomendamos que os participantes tragam sua própria 

máquina fotográfica para registro (podendo ser celular), além de lanternas e 

lupas se quiser ter uma melhor visualização de algumas manchas; 

 
d) Nas aulas práticas todos os registros (fotografia e filmagem) estarão liberados. 
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