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Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a), 

A Best Medical Opinion tem vindo a prestar serviços de elaboração de Pareceres Técnicos com 
base documental no âmbito da Medicina, da Medicina Dentária e da Psicologia. 

De entre os diversos Pareceres Técnicos, os denominados Pareceres Médicos e os Pareceres 
Médico-Legais têm sido objecto de particular procura por parte de Cidadãos e Advogados que 
pretendem obter opinião médica qualificada, independente e isenta. 

A maioria dos pedidos de Parecer Médico e/ou Parecer Médico-Legal recebidos pela Best 
Medical Opinion resulta da necessidade de obtenção de opinião médica 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 e, também, em contexto de outros eventos de índole distinta, tais como crimes. 

Desde há algum tempo, Cidadãos em geral e Advogados vêm manifestando junto da Best 
Medical Opinion a vontade de poderem obter, pontualmente, opinião técnica qualificada e 
independente sobre dúvidas suscitadas no domínio da toxicologia, designadamente em contexto 
forense. Decorre, aliás, da necessidade de obtenção de esclarecimento técnico e orientação de 
aspectos relevantes da área da toxicologia, a título avulso ou em complemento a um Relatório 
Pericial ou Parecer Médico-Legal. 

É entendimento da Best Medical Opinion que uma opinião técnica/pericial autónoma, rigorosa e 
fundamentada, seja na forma de perícia, seja na forma de parecer, de Peritos independentes, 
representa uma mais-valia, em situações de divergência de opinião e/ou conflito, quer em 
contexto de processos relacionados com eventos traumáticos, tais como acidentes ou agressões 
físicas e/ou psico-emocionais, quer quando subsistem dúvidas relacionadas com a saúde 
individual e/ou sobre questões técnicas de índole diversa com aplicação e repercussão clínica 
e/ou jurídica/legal, como por exemplo matérias do foro da Toxicologia. A Toxicologia é, aliás, 
uma área multidisciplinar cuja importância é cada vez maior em contexto médico-legal e forense. 

Atenta às necessidades dos Cidadãos em geral e de Advogados, decidiu a Administração da Best 
Medical Opinion passar a disponibilizar o seguinte serviço: 

• PARECER TÉCNICO DE TOXICOLOGIA [ Avaliação Documental ] 
Acto com intervenção de Farmacêutico(s) eventualmente coadjuvado(s) por Químico(s) e/ou 
Bioquímico(s) e/ou Microbiologista(s) e/ou por Médico(s). 



Opinião técnica, emitida com base documental, por Farmacêuticos, eventualmente coadjuvados 
por Químicos e/ou Bioquímicos e/ou Microbiologistas e/ou Médicos, materializada em 
documentos escritos e assinados. 
Os Pareceres Técnicos de Toxicologia têm como objectivo ajudar a esclarecer questões técnicas 
do âmbito da toxicologia com aplicação e repercussão clínica e/ou jurídica/legal, as quais podem 
estar relacionadas com: Posse e/ou utilização de substâncias ilegais; Estados de alcoolémia; 
Envenenamento ou toxicologia alimentar; Procedimentos no domínio da toxicologia; Prática em 
toxicologia; Exames toxicológicos; Outros. 
Adicionalmente, estes pareceres objectivam a discussão e esclarecimento de questões técnicas 
do âmbito da Toxicologia relacionadas com causas e circunstâncias de morte. 
Um parecer técnico de toxicologia em contexto forense permite uma avaliação e interpretação 
de informações e factos não apreciados em conjunto previamente (uma avaliação de novo), 
como fornecer uma segunda interpretação dos achados descritos em relatórios de perícias 
médico-legais e forenses (relatórios de autópsia médico-legal e/ou exames toxicológicos 
realizados a título complementar ou avulso e pareceres médico-legais e forenses prévios). 
O preço do Parecer Técnico de Toxicologia é fixado em função da complexidade técnica do 
mesmo. 

Informações adicionais poderão ser solicitadas através do telefone +351 210 542 295 ou pelo 
endereço de correio electrónico info@bmop.pt. 

A Administração 

 


