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A definição europeia 
de doença rara foi adotada 
pela Direção-Geral da Saúde 
e corresponde às doenças 
com uma prevalência não 
superior a 5 por 10.000 
pessoas na União Europeia.

· Existem entre cinco mil e oito mil doenças 

raras.  

· Muitas são graves e, por vezes, altamente 

incapacitantes, enquanto outras não são 

impeditivas do normal desenvolvimento 

intelectual e apresentam evolução benigna. 

· No seu conjunto, as doenças raras 

afetam cerca de 6% da população, 

estimando-se que, em Portugal, existam 

cerca de seiscentas mil pessoas 

portadoras destas doenças. 

· Pelo menos 80% das doenças raras 

têm origem genética identificada e 50% 

de novos casos são diagnosticados em 

crianças, que requerem um esforço 

acrescido considerável dos recursos do 

Serviço Nacional de Saúde.



Objetivos

· Assegurar que, nas situações de urgência 

e/ou emergência, os profissionais de 

saúde tenham acesso à informação 

relevante da pessoa com doença rara 

e à especificidade da situação clínica, 

permitindo o atendimento mais seguro 

do utente. 

· Melhorar a continuidade de cuidados, 

assegurando que a informação clínica 

relevante da pessoa com doença rara está 

na posse do utente, num formato acessível 

e que o acompanha nos diferentes níveis 

de cuidados de saúde.

 · Facilitar o encaminhamento apropriado 

e rápido para o centro de tratamento que 

assegure, efetivamente, os cuidados 

de saúde adequados ao utente. 

· Melhorar a gestão integrada 

de cuidados de saúde, evitando atraso 

e procedimentos com erro e dano.

Como obter o CPDR

· Informe-se junto do seu médico assistente 

hospitalar acerca da(s) sua(s) doença 

rara(s) e do cartão da pessoa com doença 

rara (CPDR). 

· É da responsabilidade do seu médico 

assistente hospitalar efetuar a requisição 

do CPDR, na Plataforma de Dados 

da Saúde, em consulta presencial e com 

o seu consentimento.

· É da responsabilidade do médico 

coordenador institucional do CPDR validar, 

emitir e imprimir o cartão.

· O Centro de Ambulatório é responsável 

pelo envio do seu cartão.
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