
 BEST MEDICAL OPINION AMPLIA ACTIVIDADES AO 
DOMÍNIO DA TOXICOLOGIA FORENSE 

Serviços periciais e forenses apoiam Cidadãos e Justiça 

 A Best Medical Opinion, que desde cedo se destacou na opinião médica e peritagens no 

âmbito da Saúde, vem sendo, cada vez mais, solicitada como entidade independente no apoio 

técnico a processos de decisão complexa, nomeadamente em âmbito forense. Neste contexto, a 

empresa passa a dispor de um serviço de pareceres técnicos documentais que visa esclarecer, 

com rigor e isenção, dúvidas do domínio da Toxicologia. 

 A integração de Peritos das áreas das Ciências Farmacêuticas, Química, Bioquímica e 

Microbiologia na equipa da Best Medical Opinion, veio permitir a implementação do novo 

serviço qualificado de disponibilização de opinião técnico-científica, cujos pareceres escritos e 

fundamentados representam elementar valor para os pedidos recentemente registados na 

instituição. Adicionalmente, permitirá a resposta adequada no domínio da toxicologia, incluindo 

a toxicologia forense, em particular, nos pedidos que justifiquem a intervenção das áreas 

integrantes, tais como processos relacionados com posse e/ou utilização de substâncias ilegais, 

estados de alcoolémia e casos de envenenamento ou de toxicologia alimentar, ou mesmo 

pedidos relacionados com procedimentos em toxicologia / prática em toxicologia. 

 O novo serviço, assente nos bons princípios éticos e profissionais que sempre definiram as 

actividades da Best Medical Opinion, vem assim reforçar a resposta da instituição a uma cada vez 

maior procura de apoio técnico credível e isento, nomeadamente no domínio das ciências 

forenses, quer por Cidadãos em geral, quer por Advogados. 

 



 

Sobre a Best Medical Opinion 

 A Best Medical Opinion é uma empresa portuguesa especializada em emissão de opinião 

médica independente e realização de avaliações periciais médicas e psicológicas. Disponibiliza 

também outros serviços de índole pericial diversa no âmbito das ciências forenses. 

 Implementada em 2010, a Best Medical Opinion foi, 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. 

 A Best Medical Opinion presta, actualmente, diversos serviços valorizados pela população em 

geral. Entre eles, sobressaem os pareceres médicos, pareceres médico-legais e outros pareceres 

técnicos, as actividades periciais médicas e psicológicas, incluindo diligências - juntas médicas, 

perícias colegiais e outras intervenções periciais - em Tribunais, Caixa Geral de Aposentações 

(CGA) e Instituto da Segurança Social (ISS), e ainda verificação da situação de doença, 

nomeadamente, nos termos do Art. 18.º da Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro e traduções 

médicas. 

 A empresa oferece serviços a nível nacional e internacional, nomeadamente para os PALOP. 

 


