
 

 

 SERVIÇOS MÉDICO-PERICIAIS PRIVADOS INOVAM NO 
APOIO A CIDADÃOS E ADVOGADOS 

Actividade pericial qualificada e independente esclarece dúvidas e evita o conflito 

 No ano em que completou 10 anos de actividade, atenta ao futuro e aos desafios decorrentes 

da actual conjuntura, a Best Medical Opinion entra em 2021 com novas instalações e 

disponibiliza novos serviços médico-periciais, garantindo melhor apoio aos Cidadãos em geral e a 

Advogados face a dúvidas e/ou divergência de opinião sobre doenças profissionais e previsão de 

necessidades clínicas futuras. 

 O novo acto Perícia para Avaliação de Doença Profissional tem por objecto avaliar a 

existência de presunção de doença profissional assim como caracterizá-la e determinar as 

respectivas limitações funcionais e/ou incapacidade permanente, em fase de instrução de 

processo ou em contexto de eventual contestação de decisão junto do Departamento de 

Protecção de Riscos Profissionais do Instituto da Segurança Social, I.P. (DPRP/ISS) ou em Tribunal. 

 Para Pedro Meira e Cruz, director da Instituição “a perícia é realizada sem constrangimentos 

técnicos, institucionais ou financeiros e fará sentido nas situações de divergência de opinião ou 

litígio em contexto de discussão sobre a existência de doença profissional e eventual 

incapacidade”. 

 Já o acto Previsão de Necessidades Clínicas Futuras, inédito em Portugal, consiste no apoio 

médico para estimativa de eventuais necessidades médicas futuras, nomeadamente em contexto 

de Dano Futuro, ao abrigo do Código de Nomenclatura e Valor Relativo de Actos Médicos 

(CNVRAM), para Cidadãos em geral, Advogados em particular. 

 Pedro Meira e Cruz salienta que “é frequente a necessidade de obtenção de uma opinião 

técnica independente sobre a previsibilidade de eventuais necessidades clínicas futuras perante 

certa condição de saúde/doença, em especial quando é arbitrado o Dano Futuro, um parâmetro 

de dano frequentemente objecto de litígio em casos de acidente”. 



 

 

 Os dois serviços complementam as actividades periciais desenvolvidas pela Best Medical 

Opinion, que se mantém fiel à missão, aos princípios e valores que motivaram a sua fundação e 

cujo lema “Uma Instituição independente ao serviço dos Cidadãos e da Justiça” sustenta. 

 A Best Medical Opinion garante a designação de Peritos Médicos independentes com os mais 

elevados padrões de qualidade técnica e experiência, que asseguram a prestação dos serviços 

cujo propósito é o esclarecimento a dúvidas que subsistem sobre a saúde individual e evitar o 

conflito entre Cidadãos e terceiros. 

 Os novos serviços decorrem da necessidade de apoio técnico que vem sendo manifestada por 

Cidadãos, nomeadamente Advogados, que já a partir de Dezembro podem aceder às novas 

instalações da Best Medical Opinion, na Rua Castilho, n.º 39 - 10.º Andar, em Lisboa. 

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. 

 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 presta serviços a nível nacional e internacional, nomeadamente para os PALOP. 
 


