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O que fazer perante dúvidas sobre necessidades clínicas futuras em contexto de dano? 

 

 Pode solicitar uma segunda opinião. Uma avaliação independente ajuda à melhor decisão. 

 

Obtenha uma opinião médica independente sobre a previsibilidade de eventuais necessidades 

médicas/clínicas futuras, ao abrigo do Código de Nomenclatura e Valor Relativo de Actos 

Médicos (CNVRAM), preferencialmente, antes de desencadear qualquer acção, nomeadamente 

um eventual processo judicial. 

Salvaguarde a integridade do acto, acautelando a garantia de inexistência de conflito de 

interesses e de incompatibilidades. 

− A avaliação é documental sendo efectuada por Médico(s). 

− A avaliação é realizada sem quaisquer constrangimentos. 

− No âmbito de processos relacionados com eventos traumáticos de que resultaram 

alterações na integridade psico-física do indivíduo, cuja condição clínica permite antever 

possíveis necessidades clínicas, como por ex. realização futura de cirurgia para extracção 

de material e inerentes tratamentos de fisioterapia e/ou tratamentos em resultado de 

agravamento das sequelas, após avaliação do dano corporal, faz-se uma avaliação dos 

elementos fornecidos, baseada em diagnósticos nosológicos e avaliações prognósticas 

previamente realizados emitindo-se uma previsibilidade de eventuais necessidades 

clínicas futuras, ao abrigo do CNVRAM publicado pela Ordem dos Médicos. 

Não raras vezes o quantum indemnizatório proposto a título de “danos futuros” pela entidade 

responsável, fica aquém das expectativas do cidadão, gerando incompreensão e desconfiança. 

Por outro lado, há situações em que as sequelas avaliadas são susceptíveis de alteração o que 

permite, do ponto de vista médico, antever eventuais necessidades médicas/clínicas futuras 

qualificáveis e quantificáveis. 

A segunda opinião em contexto de previsão de necessidades clínicas futuras é, pois, 

frequentemente, um instrumento importante ao dispor dos profissionais do Direito, 

nomeadamente os Advogados, aquando do cálculo indemnizatório. 

Uma avaliação adequada contribui para a justa indemnização da vítima. 
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