MAIS 68 POR CENTO DE PROCESSOS
Maioria de casos avaliados tem decisão judicial correspondente
O número total de processos de avaliação de casos relativos a eventos clínicos, danos
corporais, saúde mental e óbitos, feitos pela Best Medical Opinion disparou, novamente, em
2015. A empresa, especializada em emissão de segundas opiniões médicas com base documental
e em avaliações periciais, registou uma subida próxima dos 70 por cento, face a 2014. Foram
mais de 180 processos que a equipa da BMOp avaliou, o que representa quase o dobro do
balanço global do período homólogo.
É um crescimento em linha com a média registada ao longo dos seis anos de existência da
Best Medical Opinion, agora, contudo, com uma novidade: cerca de 70 por cento dos processos
foram desencadeados por Advogados, como representantes legais dos Clientes. Para Pedro
Meira e Cruz, director da Best Medical Opinion, a explicação para tal evolução prende-se com o
facto de “a classe da advocacia está cada vez mais consciente da necessidade de suportar um
caso, em Tribunal, com avaliações isentas, rigorosas e de qualidade como as que a BMOp
assegura”. Uma convicção alicerçada nos dados da empresa: mais 68 por cento de pedidos,
desencadeados por Advogados, em 2015, quando comparados com 2014.
Esta evolução teve claras consequências na prestação da Best Medical Opinion. Num ano, a
empresa voltou a crescer, em 2015, acima dos 33 por cento. Uma tendência que já vinha dos
exercícios anteriores.
O lema da BMOp “ao serviço dos cidadãos e da justiça, na saúde e na doença” continua assim
a ser cumprido, logo desde o primeiro momento. Segundo o director da BMOp, “estamos muito
satisfeitos com os resultados da empresa, mas, principalmente, por sabermos que mais de

metade das avaliações iniciais avançam para processo porque a nossa equipa apresenta
elementos sólidos. E os Clientes, inicialmente desorientados, acabam sempre por ter mais
esclarecimentos e encontrar um rumo”. A empresa encontra ainda regozijo no facto de, diz
Pedro Meira e Cruz, “a maioria dos processos, nas actividades periciais acabam com decisões
muito próximas ou mesmo iguais à avaliação da BMOp, nos Tribunais.”.

Sobre a Best Medical Opinion
Implementada em 2010, a Best Medical Opinion é, em Portugal, a primeira instituição
privada a disponibilizar Pareceres Médicos emitidos, exclusivamente, com base na
documentação clínica fornecida com o objectivo de ajudar a esclarecer dúvidas sobre a saúde
individual.
Assumindo independência total, a Best Medical Opinion presta, actualmente, diversos
serviços valorizados pela população em geral. Entre eles, sobressaem os pareceres médicos, as
actividades periciais médicas e psicológicas, traduções médicas e pareceres médico-legais.

