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Methodology 

 

A Orphanet fornece uma extensa lista de todas as 

doenças raras registadas na base de dados da 

Orphanet, e que é publicada anualmente. 

Na Orphanet, as doenças raras são definidas da 

seguinte forma: 
• Cada entidade é definida pela sua 

homogeneidade clínica, independentemente de 

sua etiologia ou do número de genes causais 

identificados; 

• A raridade é definida de acordo com a 

legislação europeia que define uma  prevalência 

inferior  a 5 pessoas afetadas por 10.000 

pessoas na população europeia (Regulamento 

(CE) n.º 141/2000 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de dezembro de 1999 relativo 

aos medicamentos órfãos, https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R0141

&from=PT).  

Para poder constar da Orphanet, uma doença deve 

ser descrita na literatura científica internacional (em 

artigos revistos por pares) em pelo menos dois 

indivíduos distintos, em que se confirme que não se 

trata de uma associação acidental de sinais clínicos. 

Cada doença é registada com um termo preferido e 

tantos sinónimos quantos os necessários. Para cada 

uma das doenças, a base de dados atribui 

aleatoriamente um identificador numérico único, o 

ORPHAcode. Este código nunca é reutilizado por 

uma entidade diferente, mantendo-se inalterado. 

 

A nomenclatura da Orphanet está organizada num 

sistema de classificação multi-hierárquico e 

poliparental em torno das principais especialidades 

médicas e tendo por base critérios clínicos de acordo 

com a relevância do diagnóstico e terapêutica. 

 

Um nível de precisão, denominado nível de 

classificação, é atribuído a cada entidade registada 

na nomenclatura: Grupo de doença, Doença ou 

Subtipo de doença. Esses são os três níveis de  

organização  da estrutura relacional na classificação 

da Orphanet. 

 

Alguns códigos ORPHA criados no passado podem 

não constar da lista atual de doenças raras, que se 

deve à eliminação de algumas doenças da 

nomenclatura da Orphanet, o que acontece em 3 

situações possíveis: 
• Obsolescência: a entidade não tem razão de 

existir na Orphanet, por um dos seguintes 

motivos: duplicação exata de outra doença ativa; 

entidade pouco clara que não pode ser 

caracterizada com precisão; doença com apenas 

um caso publicado; ou categoria que caiu em 

desuso. 

• Suspensão: a doença foi inicialmente descrita 

como sendo um diagnóstico independente, mas 

agora é considerada como parte de outra doença 

existente, em resultado da evolução do 

conhecimento. Nesse caso, a informação 

relacionada a doença obsoleta é reatribuída e os 

utilizadores são redirecionados para a doença 

alvo ativa. 

• Não rara: a doença não cumpre a definição 

europeia de doença rara à luz dos atuais 

conhecimentos epidemiológicos. 

•  

 Recolha de dados 

À medida que surgem novos conhecimentos 

científicos, a nomenclatura das doenças raras da 

Orphanet é atualizada regularmente com as novas 

doenças ou a alteração de doenças existentes. O 

processo de produção e atualização da nomenclatura 

baseia-se em duas fontes não exclusivas: fontes 

documentadas (literatura revista por pares) e 

consulta de peritos. 

 

O conhecimento científico é monitorizado através 

de: 
• Uma análise bimestral de um conjunto definido 

de revistas científicas internacionais com a 

revisão dos pares e que abrange a diversidade de 

especialidades médicas representadas na 

Orphanet; 

• Um algoritmo que permite a pesquisa mensal no 

Medline: (nosologia [Título] OU classificação 

[Título] OU nomenclatura [Título] OU 

terminologia [Título]) E (doença rara* OU 

síndrome* OU doença*); 

• Consultas específicas na Medline de acordo com 

solicitações de peritos, utilizadores do banco de 

dados ou de necessidades decorrentes de 

serviços recém-registados na Orphanet (por 
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exemplo, teste de diagnóstico, centro 

especializado, associação de doentes). 

As decisões relacionadas com a atualização da 

nomenclatura das doenças raras são avaliadas 

mensalmente por um comité médico e científico da 

Orphanet e posteriormente validadas com consulta 

de peritos. 

 

A nomenclatura de doenças raras da Orphanet é 

efetuada em Inglês e traduzida para as línguas da 

base de dados da Orphanet (Francês, Alemão, 

Italiano, Espanhol, Português, Polaco, Checo e 

Holandês), e é efetuada uma validação médica das 

traduções. 

 

Para obter mais informações sobre o processo de 

produção e atualização da nomenclatura e 

classificação da Orphanet, consulte o nosso 

procedimento relacionado. 

 

Apresentação de dados 

Os nomes e sinónimos preferidos de todas as 

doenças presentes na nomenclatura da Orphanet 

(doenças ativas) são listados por ordem alfabética 

com seus respetivos códigos ORPHA numa folha de 

cálculo, disponível no seguinte link: 

http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/PT/lis

ta_de_doenas_raras_por_ordem_alfabetica.xlsx 

 

Estes incluem todos os três níveis de classificação 

presentes na Orphanet:doença,  subtipo de doença e 

grupo de doenças. É acrescentado um asterisco (*) 

para indicar entidades / códigos ORPHA ativos que 

estejam especificamente presentes nos níveis de 

classificação doença e subtipo de doença, uma vez 

que estes são os níveis que devem ser usados para 

a codificação de diagnósticos confirmados nos 

registos de saúde. 

 

Na segunda folha de cálculo do ficheiro Excel, é 

ainda fornecida a lista completa de doenças 

obsoletas, que já não fazem parte da nomenclatura 

da Orphanet, ordenada por ordem alfabética, e onde 

consta também a doença alvo ativa (e o código 

ORPHA correspondente) que deve ser usada em vez 

da doença obsoleta. 

 

As entradas obsoletas não constam desse ficheiro. 

No caso de duplicação,  a nomenclatura da entrada 

obsoleta geralmente é reatribuída à doença rara ativa 

constante do ficheiro com a  nomenclatura. 

 

A nomenclatura da Orphanet está disponível em 

outros formatos: 

 
• Conjuntos de dados XML editáveis exportados da 

base de dados Orphanet e que permitem uma análise 

massiva de dados e que inclui os arquivos da 

nomenclatura Orphanet para codificação (Pacote da 

nomenclatura), especificamente designados para a 

inclusão  dos códigos ORPHA nos sistemas de 

informação em saúde. 

• A Ontologia de Doenças Raras da Orphanet 

(Orphanet Rare Disease Ontology, ou ORDO), um 

vocabulário estruturado e legível pelos 

computadores, útil para a análise computacional de 

doenças raras. 

Esses recursos podem ser acedidos e descarregados 

na plataforma Orphadata. 
• A informação sobre nomenclatura (incluindo 

definições) está igualmente disponível, por doenças 

raras no site da Orphanet. 
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