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Casos de alegados "Erros em Saúde" e/ou alegadas más práticas clínicas 

 A Best Medical Opinion presta um serviço de elaboração de Pareceres Técnicos com base 

documental, nomeadamente no âmbito da Medicina, da Medicina Dentária e da Psicologia. 

 De entre os diversos Pareceres Técnicos documentais, os denominados Pareceres Médicos e 

os Pareceres Médico-Legais têm sido objecto de particular procura, quer por Cidadãos, quer por 

Advogados que pretendem obter opinião médica independente 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 - incumprimento das leges 

artis (adequação de procedimentos/actos médicos prestados) - e, também, em contexto de 

eventos traumáticos de índole diversa. 

 De acordo com o modus operandi da Best Medical Opinion, a disponibilização de opinião 

técnica relacionada com adequação de procedimentos/actos praticados no domínio da Saúde, é 

possível com emissão de parecer técnico documental. 

 Não raramente, Cidadãos e Advogados – quiçá sugestionados pelas práticas noutras 

instâncias/entidades – contactam a Best Medical Opinion na tentativa de obterem opinião 

médica sobre as matérias mencionadas (adequação de procedimentos/actos médicos prestados), 

ab initio, em sede de avaliação do dano corporal (pessoal), por vezes sem o suporte de parecer 

técnico-científico que aborde tais matérias. 

 Ora, a avaliação do dano corporal, per se, permite a realização de exame pericial objectivo da 

pessoa (alegada vítima/lesada), avaliação da condição de saúde física e/ou psíquica e/ou perfil 

mental da mesma, discussão do nexo de causalidade médico-legal entre evento e dano, e 

avaliação das respectivas consequências médico-legais (lesões e sequelas “incapacidade”), sendo 

abordadas tais matérias (adequação de procedimentos/actos médicos prestados), apenas 

mediante fundamentação técnico-científica especializada. 

 É entendimento da Best Medical Opinion que a complexidade técnica das matérias específicas 

objecto de análise no contexto supra referenciado (adequação de procedimentos/actos médicos 

prestados) exige, na maioria dos casos, uma abordagem qualificada e multidisciplinar, possível 

com a emissão de parecer independente e devidamente fundamentado. 



 

 

Com efeito, é prática corrente na Best Medical Opinion, abordar tais matérias 

(procedimentos/actos médicos prestados), ab initio, em sede de parecer médico documental, 

ainda que este complemente uma avaliação do dano corporal. Tal resulta da convicção da Best 

Medical Opinion de que uma avaliação do dano corporal, neste contexto, deveria ser precedida 

por opinião técnico-científica específica. 

O modus operandi da Best Medical Opinion assenta em princípios de honestidade, seriedade e 

transparência pelos quais se rege a actividade desta Instituição. 

Ao Cliente cabe decidir, em cada momento, que actos considera úteis, assim como aceitar ou 

não as condições de cada serviço disponibilizado pela Best Medical Opinion. 

 


