
PATERNIDADE E DETERMINAÇÃO
DE VÍNCULO GENÉTICO

A necessidade de se estabelecer relações de vínculo genético e determinação de paternidade 
frequentemente surge em contextos legais, sociais ou médicos, sendo os testes genéticos a única 
forma de comprovar tais relações de maneira efetiva.

Por possuir grande experiência na realização de exames de investigação de vínculo genético, 
o Grupo Pardini adota critérios e parâmetros que garantem a confiabilidade dos exames e dos 
processos, desde a coleta das amostras até a liberação dos resultados.

Os testes mais comumente empregados nesse contexto são: 

TRIO — Estudo de  Determinação de Paternidade

Essa é a modalidade mais popular de exame de DNA para investigação de paternidade. São utilizadas 
amostras biológicas da mãe, do(a) fi lho(a) e do suposto pai indicado no exame.

DUO — Estudo de Determinação de Paternidade

Teste de DNA que utiliza amostras biológicas de somente dois indivíduos, ou seja, amostras do(a) 
filho(a) e do suposto pai para a determinação da paternidade. Embora bem menos frequente, pode ser 
empregado também para confi rmação de vínculo de maternidade, utilizando-se amostra do(a) fi lho(a) 
e da suposta mãe.

Experiência que assegura alta con� abilidade.
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Benefícios

•  Exames de TRIO e DUO são liberados com probabilidade mínima de paternidade 

de 99,9999% e 99,99% respectivamente;

•  Estudo de até 60 marcadores em cada caso, incluindo a análise de marcadores 

sexuais, que garante alta confi abilidade aos resultados;

•  Realização de metodologia de contraprova em todos os casos analisados, 

o que permite a confi rmação dos resultados encontrados;

•  Codificação de todas as amostras, garantindo máximo sigilo durante a 

condução dos casos;

•  Fornecimento de kit próprio de coleta, que contribui para uma maior uniformidade 

na qualidade das amostras;

•  Utilização de sistema de código de barras na identificação de amostras, 

assegurando a rastreabilidade durante todo o processo;

•  Sistema único de cadastro que permite o acompanhamento em tempo real 

das etapas do processo;

•  Banco de dados exclusivo com o perfi l de mais de 100.000 indivíduos, que 

garante ainda maior segurança na análise;

•  Utiliza materiais biológicos diversos para execução do exame, tais como 

sangue, swab bucal e ossada, oferecendo fl exibilidade no momento da coleta.
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