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Novo serviço - Informação Relevante para Parecer 

A Best Medical Opinion tem vindo a prestar o serviço designado Consulta Médica de 

Esclarecimentos, que consiste na realização de uma consulta médica, não assistencial e não-

clínica, para esclarecimento de eventuais dúvidas e/ou apreciação processual. 

Frequentemente, o acto é requerido por Cidadãos lesados e/ou Advogados que ponderam 

solicitar um eventual Parecer Médico e/ou Parecer Médico-Legal sobre dúvidas relacionadas com 

a saúde individual e/ou sobre as circunstâncias e causas de morte, nomeadamente em contexto 

de alegados “Erros em Saúde” e/ou de alegadas más práticas clínicas e, também, em contexto de 

eventos traumáticos de índole diversa. 

A Consulta Médica de Esclarecimentos não contempla, em nenhuma circunstância, a elaboração 

de qualquer Parecer ou Relatório Médico ou de qualquer outro Parecer Técnico. 

Frequentemente, a informação médica/clínica existente no “processo clínico” fornecido à Best 

Medical Opinion é escassa, incompleta e/ou ilegível. 

Sempre que a Best Medical Opinion constata que o processo fornecido é deficiente, em sede de 

Consulta Médica de Esclarecimentos as pessoas presentes no acto são informadas de elementos 

considerados importantes para avaliação e interpretação dos factos que suportarão um eventual 

parecer. 

Na sequência de sugestões recebidas, nomeadamente de Advogados, para eventual 

disponibilização de informação escrita no que respeita aos elementos a que alude o parágrafo 

anterior, a Best Medical Opinion decidiu criar o serviço «Informação Relevante para Parecer», 

que pode ser solicitado, exclusivamente, no decurso de Consulta Médica de Esclarecimentos. 

Este novo acto consiste na análise médica sumária dos documentos fornecidos e emissão de um 

documento escrito e assinado com a identificação dos elementos que a Best Medical Opinion 

considera relevantes para a eventual disponibilização de parecer no âmbito da actividade da 

própria Best Medical Opinion. 

O serviço denominado «Informação Relevante para Parecer» representa uma ajuda no 

esclarecimento de dúvidas sobre os elementos considerados relevantes para um eventual 

parecer técnico, no contexto da própria Best Medical Opinion, mas não é um serviço clínico nem 

de prestação de cuidados de saúde. 

Informações adicionais poderão ser solicitadas através do telefone +351 210 542 295 ou pelo 

endereço de correio electrónico info@bmop.pt. 


