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ROL DE PROCEDIMENTOS PARA COLETA EXTERNA

Para garantir a incolumidade do resultado, se faz imprescindível a adoção de TODOS os

procedimentos abaixo em seus exatos termos.
1. Identificação civil do perito nomeado pelo juiz em forma de carimbo legível (com seu nome

completo, seu número de registro no conselho de classe), além da sua assinatura original nas

duas vias da ficha de identificação.

2. Identificação civil do periciando, mediante apresentação de RG ou documento oficial, original e

com foto, cujos dados (número do documento, tipo do documento, data de expedição, nome

da mãe, nome do pai, data de nascimento) deverão ser anotados pelo perito judicial na ficha

de identificação em seus respectivos campos. Tomada da impressão datiloscópica do polegar

direito do periciando nas fichas de identificação, no campo apropriado identificado como

“polegar direito”.

3. Identificação do cartão de coleta com o nome do periciando, data da coleta do material biológico,

número do processo e assinatura do mesmo.

4. O periciando deverá assinar a ficha de identificação (abaixo do quadrado com a digital), com

assinatura semelhante a do cartão de coleta.

5. Indivíduos transfundidos com sangue total ou seus derivados ou que receberam transplante de

medula óssea nos últimos seis meses anteriores a coleta, devem ter seu exame feito por

coleta de sangue e também swab bucal (DEVERÁ SER SOLICITADO AO IMESC O ENVIO
DE MATERIAL PARA COLETA DE SWAB BUCAL).

6. Segue anexo o envelope e o cartão de coleta do material biológico, no qual deverão ser

pingadas 03 (três) gotas do material biológico (uma sobre a outra), dentro de um dos

círculos identificado com a sigla de grau de parentesco, de forma que o material

biológico transpasse o outro lado do cartão.

As siglas de parentesco que deverão ser utilizadas na identificação do periciando no

referido cartão são: M – mãe do filho(a) interrogado(a); F – filho(a) interrogado(a);

SP - suposto pai; PR - pai de registro; PSP - pai do suposto pai falecido; MSP - mãe

do suposto pai falecido; ISP - irmão do suposto pai falecido; FB - filho biológico do

suposto pai falecido; MFB - mãe do filho biológico do suposto pai falecido; SM -

suposta mãe. Nos casos de mais de um indivíduo de mesma sigla, identificá-los
com a sigla e número 1, 2, 3, etc. Por exemplo, dois irmãos do suposto pai serão

identificados como ISP1 e ISP2.

7. Após pingar as três gotas de cada pessoa, deixar o cartão aberto secando por 1 (uma)
hora em temperatura ambiente.
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8. Decorrida esta uma hora, fechar o cartão e colocá-lo dentro do envelope forrado com

alumínio, retirar a fita adesiva e lacrá-lo.

9. Colocar o envelope lacrado dentro do envelope de papel, juntamente com as fichas de

identificação do periciando, devidamente preenchidas e assinadas, datadas e

carimbadas pelo perito.

10. O material colhido para o exame deverá ser transportado à temperatura ambiente,

evitando a exposição ao sol por longo período e a qualquer tipo de umidade. Em

virtude da rotina deste laboratório, informamos que o material deverá ser entregue o

mais rápido possível.

11. O transporte do material ao IMESC pode ser feito por pessoa indicada pelo Juízo, ou

a seu critério, mas de forma que garanta a sua inviolabilidade.

12. O modelo da ficha de identificação a ser preenchida em duas vias pelo perito judicial

em relação ao periciando segue em anexo, com um exemplo de preenchimento.

MATERIAIS ENVIADOS PARA A REALIZAÇÃO DA COLETA EXTERNA

1) Um cartão especial para a coleta de sangue periférico;

2) 1 ficha de identificação;

3) 1 envelope aluminizado;

4) 1 envelope de papel para receber as fichas e o envelope aluminizado.
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ANEXO 1: MODELO DE FICHA DE IDENTIFICAÇÃO COM EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
IDENTIFICAÇÃO DOS PERICIANDOS (EXEMPLO DE PREENCHIMENTO)

Sigla:_grau de parentesco____Família: _não preencher___Nº Pasta
Imesc :______________________
Nome:___nome do periciando_______________________________________
Documento:__tipo de documento apresentado_nº__ número do documento apresentado___
Expedido por: órgão responsável pela expedição do documento em___/___/_data___ CPF
___________________________
Data de Nascimento:____ /____/_data__ Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) anotar

o sexo do periciando

Nome do Pai:__nome do pai do periciando______________________________________
Nome da Mãe:_ nome da mãe do periciando

Endereço:____endereço do periciando______________________
Telefone para contato: _telefone para contato do periciando__________________________
É a primeira vez que o Sr. (Srª) realiza perícia de Paternidade no Imesc?
Sim ( ) Não ( )
Fez Transfusão de Sangue ou Transplante de Medula Óssea nos últimos 6 meses?
Sim ( ) (se sim colher Swab bucal) Não ( ) marcar a resposta e colher

swab também se for o caso

A Srª é mãe de sangue do filho interrogado?
Sim ( ) Não ( ) esta pergunta só é respondida na ficha da mãe

No caso de Espólio, o suposto Pai Falecido
possui parentes de primeiro grau vivos que não estão participando
da perícia? Quantos e qual o tipo de parentesco?
responder se os parentes vivos são pai, mãe, filhos biológicos

ou irmãos do falecido e indicar a quantidade_________
Polegar Direito
Coleta:__nome do coletor_colocar a digital do polegar direito do periciando DENTRO da caixa

Entrevista realizada por:__nome do perito responsável pela coleta e

assinatura do periciando abaixo da caixa

Data:___/__/__data__ carimbar (nome legível e nº do conselho de classe
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PERICIANDOS

Sigla: _ ____Família: _ __Nº Pasta Imesc :______________________
Nome:_____________________________________________________________
Documento:__ _nº__ ________

Expedido por: em___/___/_ ___ CPF ___________________________
Data de Nascimento:____ /____/___ Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )
Nome do Pai:___________________________________________________________________
Nome da Mãe:_ _____________________________________________________________
Endereço: ____ _______________________________________________

Telefone para contato: ___ __

É a primeira vez que o Sr. (Srª) realiza perícia de Paternidade no Imesc?
Sim ( ) Não ( )
Fez Transfusão de Sangue ou Transplante de Medula Óssea nos últimos 6 meses?
Sim ( ) (se sim colher Swab bucal) Não ( )
A Srª é mãe de sangue do filho interrogado?
Sim ( ) Não ( )

No caso de Espólio, o suposto Pai Falecido
possui parentes de primeiro grau vivos que não estão participando
da perícia? Quantos e qual o tipo de parentesco?
________________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Polegar Direito

Coleta:____________________
Entrevista realizada por:_____________

Data:___/____/____
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