Best Medical Opinion cresce 25 por cento
Mais de dois terços dos processos são desencadeados por Advogados
Em 2017, a Best Medical Opinion registou mais um quarto de pedidos para realização de
pareceres e avaliações periciais, face a 2016. Em linha com o consistente aumento desde o início
da sua actividade, o do ano passado confirmou uma tendência. Cerca de 70 por cento dos
pedidos foram desencadeados por Advogados, representantes legais de Cidadãos, em contexto
de processos litigiosos ou de ‘não conciliação’ relacionados com acidentes de trabalho e/ou de
viação ou de processos de responsabilidade civil médica e/ou hospitalar.
Para Pedro Meira e Cruz, director da Best Medical Opinion, esta tendência “deve-se aos
serviços altamentes diferenciados e humanizados, que prestamos, e ao seu maior
reconhecimento pelos Cidadãos, aliado ao facto de, no sector da Justiça, ser cada vez mais
reconhecida a isenção e independência como tratamos os processos.”.
Fundamentadas em apreciações de Peritos Médicos e Peritos Psicólogos independentes, as
avaliações são idóneas. “Sugerimos sempre uma primeira avaliação, antes de darmos
seguimento ao processo, para que o cliente fique mais informado e possa então decidir se quer
ou não avançar”, garante Pedro Meira e Cruz. Dos 250 pedidos recebidos em 2017, 110
corresponderam a primeiras avaliações com 50 por cento dos Clientes a decidir prosseguir com
pedidos de pareceres ou perícias junto da empresa e/ou pedidos de designação de peritos.
O arranque de um processo pressupõe a avaliação e análise de documentos que,
frequentemente, estão organizados de forma anárquica, sem um fio condutor, o que conduz a
grandes dificuldades na leitura, identificação e compreensão de documentos de todo o percurso
médico do doente.

Para ajudar a contrariar essa dificuldade, a Best Medical Opinion decidiu lançar um novo
serviço. A “Organização Processual” vai permitir, nomeadamente a Advogados, uma melhor
compreensão da relevância médica dos actos e, assim, o percurso médico do doente, com base
em Critérios Médicos, interpretação cronológica e sequência lógica de acontecimentos.

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, incluindo diligências em Tribunais, Caixa Geral de Aposentações
(CGA) e Instituto da Segurança Social (ISS), traduções médicas e pareceres médico-legais.

