
 

 

 BEST MEDICAL OPINION APOSTA EM NOVO 
PARADIGMA COM AUMENTO DO LEQUE DE SERVIÇOS 

Novos serviços periciais apoiam melhor os Cidadãos e a Justiça 

 A Best Medical Opinion, que desde cedo se diferenciou na opinião médica e no acto pericial, 

visando, quer o esclarecimento dos Cidadãos, quer o apoio à decisão no âmbito clínico e jurídico, 

tem sido, cada vez mais, requisitada como entidade de apoio a processos de decisão complexa 

no contexto judicial. Este foi o factor determinante para o lançamento de novos serviços no 

âmbito da Psicologia, Psiquiatria e da Medicina Dentária Forenses, cujos pareceres representam 

fundamental valor para os pedidos recentemente registados na Instituição. 

 As bases sólidas, assentes na idoneidade, imparcialidade e celeridade na resposta fazem da 

empresa uma entidade importante e de singular relevância, que tem sido apreciada por 

diferentes agentes, nomeadamente Advogados, que no exercício da função necessitam de apoio 

técnico credível e isento em processos sobre os quais subsistem dúvidas. De acordo com Pedro 

Meira e Cruz, director da Instituição, «o aumento dos processos desencadeados por Advogados 

no âmbito da regulação das responsabilidades parentais é um dos exemplos que espelha o 

crescimento da nossa actividade». Para além disto, «os processos de “maior acompanhado” e de 

“agressão psico-emocional”, têm sido recorrentes nos últimos tempos, e a actividade da empresa 

sobre estes, demonstra um impacto significativo na vida dos Cidadãos», salienta. 

 Também os sinais físicos causados por acidente ou violência são frequentemente colocados à 

apreciação dos especialistas da Best Medical Opinion, nomeadamente no contexto da Medicina 

Legal, Ortopedia e da Medicina Dentária Forense, esta última com um foco particular na 

traumatologia buco-dentária, quer na forma de perícia, quer na forma de parecer, dando suporte 

específico à decisão, por vezes difícil e de fundamental importância, com consequências 

individuais e colectivas. 

 Para além dos serviços “clássicos”, de aplicação médico-legal, médico-pericial e de opinião 

tradicionais na empresa, fica assim assegurado um apoio técnico especializado mais amplo, com 

a chancela da Best Medical Opinion, um garante da qualidade, independência e isenção. 



 

 

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 autónomas e 

imparciais. 

 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. 
 


