
 

 

N.º 2/2020 - Notícias 

Actos periciais e de opinião médica em regime de Teleactividade 

 Face ao contexto actual da Covid-19, a Best Medical Opinion assume modelo de Teleactividade e 

defende ser indispensável, mesmo em contexto da crise actual, a salvaguarda dos Cidadãos. De 

acordo com o seu Director “a responsabilidade social, que sempre tivemos, mantém-se intocável”. 

 Num momento de fragilidade sistémica, não apenas da Saúde, mas de todos os sistemas de 

organização social, é indispensável que a população não perca a confiança nas entidades 

vocacionadas para o Cidadão. Este é o paradigma que Pedro Meira e Cruz, Director da Best Medical 

Opinion, defende na circunstância actual e que determinou a manutenção de actos periciais em 

regime de Teleactividade. Por outro lado, acrescenta que “nos períodos de crise, com o aumento de 

stress, de pressão e de múltiplas incertezas, existe também um potencial acréscimo de processos 

relacionados com responsabilidade médica e/ou hospitalar, a que não deixaremos de responder”. 

  No momento em que, pela segurança necessária, as medidas de confinamento constrangem as 

pessoas a diversos níveis, a inexistência de apoio e a necessidade de esclarecimento sobre aspectos 

relacionados com a saúde individual pode consubstanciar mais um motivo de stress e de 

instabilidade. Para além disto, é legitimo que em processos a decorrer, sobre os quais são criadas 

expectativas ou até necessárias conclusões práticas, não fiquem condicionadas pelas imensas dúvidas 

que persistem face ao surto da COVID-19. O protocolo que temos com a Liga Portuguesa Contra o 

Cancro - Núcleo Regional do Centro é um dos mais claros exemplos dos motivos que nos levam a 

manter o empenho e a corresponder como sempre, sublinha Meira e Cruz, alertando para o facto de 

que, “haver menos gente nas ruas, não significa que o país esteja parado. E para além da COVID-19 

há outras situações para as quais muitas pessoas continuam a necessitar de resposta, podendo o seu 

bem-estar depender disso”, sobretudo no domínio médico-pericial / médico-legal. 

 Condicionada pela estrutura de suporte e pela via de atendimento à distância, a Best Medical 

Opinion continua, pois, a cumprir o papel com que sempre se comprometeu de informar e esclarecer 

os Cidadãos, com rigor e independência, agora, numa versão “on-line” e igualmente personalizada. 


