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PAT/MAT nº: 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS NO  
TESTE DE PATERNIDADE/MATERNIDADE 

 DATA DA COLETA: ____/____/____     

            Tipo:         □ Paternidade          □ Maternidade                                          Modalidade:           □ Trio           □ Duo 
 

            Mãe              

                               Nome: ______________________________________________________________________________  
                                               Endereço: _________________________________________________________________________________  

                                               Cidade: ______________________ CEP: __________________ UF: _________  Fone: ____________________ 

                                               Nascimento:____________ CPF: __________________ ID: ________________ Órgão Emissor: _____________ 

                                               Recebeu transfusão de sangue nos últimos 6 meses?  □ Sim                                        □ Não 

                                               Já recebeu transplante de medula óssea?                  □ Sim                                        □ Não 

                                               Possui algum grau de parentesco com o suposto pai?                □ Sim Qual? __________         □ Não  

                                               Material coletado:  □ Sangue    □ Células Bucais    □ Cabelo   

Eu, abaixo assinada, autorizo a coleta e utilização do meu material biológico para exame de paternidade/maternidade. Declaro que são verídicas 

as informações prestadas e que presenciei a coleta do material de todos os envolvidos, bem como a identificação e o lacre das amostras a serem 

enviadas ao laboratório. 

_____________________________________________________ 
                                                                           Mãe  
       Filho(a)  

                                                                                
                                           Nome: ______________________________________________________________________________  
                                               Endereço: _________________________________________________________________________________  

                                               Cidade: ______________________ CEP: __________________ UF: _________  Fone: ____________________ 

                                               Nascimento:________________ DI: ______________________________________________________________ 

                                               Recebeu transfusão de sangue nos últimos 6 meses?   □ Sim                                        □ Não 

                                               Já recebeu transplante de medula óssea?                   □ Sim                                        □ Não 

                                               Material coletado:  □ Sangue   □ Células Bucais    □ Cabelo  

Eu, abaixo assinado(a), autorizo a coleta e utilização do meu material biológico, ou do meu filho (em caso de menor de idade), para exame de 

paternidade/maternidade. Declaro que são verídicas as informações prestadas e que presenciei a coleta do material de todos os envolvidos, bem 

como a identificação e o lacre das amostras a serem enviadas ao laboratório. 

 
_____________________________________________________ 

Filho(a)/ Responsável 
           Suposto Pai                                                                 

                                               Nome: ______________________________________________________________________________  
                                               Endereço: _________________________________________________________________________________  

                                               Cidade: ______________________ CEP: __________________ UF: _________  Fone: ____________________ 

                                               Nascimento:____________ CPF: __________________ ID: ________________ Órgão Emissor: _____________ 

                                               Recebeu transfusão de sangue nos últimos 6 meses?  □ Sim                                        □ Não 

                                               Já recebeu transplante de medula óssea?                  □ Sim                                        □ Não 

                                               Possui algum grau de parentesco com a mãe?                            □ Sim Qual? __________        □ Não  

                                          Possui irmão gêmeo univitelínico?    □ Sim                                        □ Não 

                                               Material coletado:  □ Sangue    □ Células Bucais     □ Cabelo 

Eu, abaixo assinado, autorizo a coleta e utilização do meu material biológico para exame de paternidade/maternidade. Declaro que são verídicas 

as informações prestadas e que presenciei a coleta do material de todos os envolvidos, bem como a identificação e o lacre das amostras a serem 

enviadas ao laboratório. 

_____________________________________________________ 
Suposto Pai 

 

NOTA: Coletar células bucais caso algum dos periciados tenha recebido transfusão sanguínea nos últimos seis meses ou 

tenha sido submetido a transplante de medula óssea. 

 
              INSPEÇÃO INICIAL 

 

Polegar direito 

 

Polegar direito 

 

Polegar direito 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO RELATIVA AO LABORATÓRIO 

Responsável pela coleta e envio do material (Favor preencher este formulário com letra legível) 
 

Eu,______________________________________________________profissão______________________, 

portador(a) do documento de identidade nº _______________, emitido por __________________________ 

declaro que acompanhei a coleta das amostras biológicas dos periciados 

_____________________________________, _____________________________________ e 

_____________________________________ para fins de investigação de paternidade / maternidade / forense. 

Eu conferi os documentos de identificação apresentados e responsabilizo-me pela identificação das amostras 

coletadas. Eu lacrei os tubos de coleta contendo as amostras. 

Minha posição:  (   ) Técnico responsável pela coleta             (   ) Perito              (   ) Perito Auxiliar         Assinatura: 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________, _____ de _________________________ de 20____ 
Local                                                                                                     dia                                      mês                                          ano 
 

Local onde foi realizada a coleta  

 

Nome ou Razão Social: ___________________________________________________________________ 

Código do Laboratório (para preenchimento pela Loci): ________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________ CEP: ____________________________ 

Cidade: _______________________________   Estado: ________________________________________ 

Telefone: (   ) _______________ Fax: (   ) ________________ e-mail: ______________________________ 

Tipo de caso: (   ) Não judicial                        (   ) Judicial 

 

Cadeia de Custódia 
(Preenchida pela Loci Genética Laboratorial) 

Kit lacrado:     Sim                   Não _________________________________ 

Amostras conformes?     Sim                   Não _________________________________ 

Documentações conformes?   Sim                   Não _________________________________ 

 
Eu certifico que recebi o kit com o material biológico e não encontrei evidências de violação. 
 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
 
ID/Expedida por: ________________________________________________________________________ 
 
Assinatura: _____________________________________________________________________________ 
 

 
 

Número de Identificação da Loci 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


