
                                                                                                                            

 

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) 

 

Notas prévias 

O SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) é um sistema de vigilância 
em saúde pública, que identifica situações de risco, recolhe, actualiza, analisa e 
divulga os dados relativos a doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública, 
bem como prepara planos de contingência face a situações de emergência ou tão 
graves como de calamidade pública. 

O SINAVE permite a actuação de uma rede de âmbito nacional, envolvendo os 
médicos, os serviços de saúde pública, os laboratórios, as autoridades de saúde e 
outras entidades dos sectores público, privado e social, cujos participantes contribuem 
para um sistema nacional de informação.  

O SINAVE desmaterializa a notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros 
riscos em saúde pública, permitindo ao médico notificar em tempo real a ocorrência de 
uma doença transmissível à autoridade de saúde local para a implementação de 
medidas de prevenção e controlo, limitando a disseminação da doença e a ocorrência 
de casos adicionais. Funciona ainda como um instrumento para a monitorização 
contínua da ocorrência das doenças transmissíveis de declaração obrigatória em 
Portugal (Despacho nº 5855, de 5 de Maio, da Direção-Geral da Saúde). 

Como já deve ser do seu conhecimento a partir de 1 de Junho de 2014 todas as 
notificações de Doenças de Declaração Obrigatória (DDO) devem ser feitas através do 
sistema informático SINAVE que já se encontra operacional (de 1 de Junho a 31 de 
Dezembro de 2014 em regime experimental, a partir de 1 de Janeiro de 2015, com 
carácter obrigatório). O acesso ao SINAVE é feito, utilizando os dados de acesso do 
Portal de Requisição de Vinhetas e Receitas, no site da DGS (ou através de 
https://sinave.min-saude.pt) No site da DGS encontra toda a informação 
disponível sobre este assunto, incluindo a formação, legislação, dúvidas, 
recuperação dos dados de acesso, etc. 

Fases do presente período de transição: 
 1.     A instalação da versão do SAM/s-clínico com o botão “SINAVE” nos ACeS a 
nível nacional será efetuada entre 1 e 3 de Agosto de 2014, garantindo que todos os 
centros de saúde que disponham desta aplicação fiquem dotados da possibilidade de 
notificar directamente; 
 2.     O piloto da notificação directamente através do SAM/S-clínico Hospitalar terá 
início a partir de 15 de Julho de 2014 na ARS LVT e na ARS Norte. 
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