
TESTE DE SEXAGEM FETAL

O Teste de Sexagem Fetal é um exame capaz de determinar o sexo do feto de forma precoce, por 
meio do sangue materno. 

Como funciona?

Durante a gestação, ocorre um fluxo fisiológico de pequena quantidade de células fetais para a 
circulação da mãe. O teste baseia-se na identifi cação de marcadores do cromossomo Y na amostra 
de sangue materno coletada, sem oferecer risco para o feto ou para a mãe. 

Considerando que apenas indivíduos do sexo masculino possuem esse cromossomo, sua identifi cação 
no teste indica que o feto é do sexo masculino. Já a ausência de detecção é indicativa de gestação 
do sexo feminino.

Devido ao princípio do método, o teste não deve ser feito quando a gestante se encontra em condições 
especiais, como período pós-transfusão de sangue, transplante de medula óssea, infusão ou imunização 
com linfócitos paternos.

Con� ança para planejar um dos momentos
mais felizes da vida.
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Segurança e qualidade

Para garantir a confiabilidade e a segurança do teste, no Grupo Pardini, são empregados critérios 
específi cos de análise. Os resultados de todas as rotinas são validados e os laudos liberados somente 
quando 100% dos critérios abaixo são cumpridos:

• Amostras testadas em duplicata possuem o resultado em concordância;

• Controle do sexo masculino apresenta perfi l esperado;

• Controle do sexo feminino apresenta perfi l esperado;

• Marcador de controle interno indica presença de DNA na amostra.

Benefícios

• Detecção precoce do sexo do bebê (a partir da 8ª semana completa 

de gestação);

• Método minimamente invasivo;

• Sem necessidade de jejum ou qualquer outra preparação especial;

• Válido para todas as gestações, inclusive gemelares;

• Excelente grau de acerto;

• Processamento da amostra feito exclusivamente por indivíduos do sexo 

feminino, minimizando as chances de contaminação (resultados falso-positivos 

para sexo masculino).

IMPORTANTE
ESTE EXAME NÃO É UM TESTE DE GRAVIDEZ E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR 

DECISÕES RELACIONADAS A RISCOS GENÉTICOS JÁ CONHECIDOS NA FAMÍLIA.
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