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Primeiras introduções do SARS-CoV-2 em Portugal terão acontecido 

no final de janeiro de 2020 e tiveram origem em 36 países 

 

Lisboa, 26 de fevereiro de 2021 - O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

(INSA) realizou um estudo com o objetivo de proceder à caracterização detalhada do 

arranque da epidemia em Portugal, nomeadamente através da identificação do número 

de introduções do SARS-CoV-2 no País, da sua cronologia e origem. As conclusões deste 

trabalho indicam que, apesar dos primeiros casos de COVID-19 notificados reportarem a 

2 de março de 2020, terão existido potenciais introduções ainda no final de janeiro e que 

a grande maioria terá ocorrido a partir da última semana de fevereiro. 

Outra das conclusões deste trabalho, um dos principais estudos que o INSA se propôs 

realizar desde o início da pandemia, refere que terão entrado em Portugal até 31 de 

março pelo menos 277 pessoas infetadas com SARS-CoV-2, com origem em 36 países 

diferentes. Cerca de três quartos das pessoas infetadas vieram do Reino Unido (34%), 

Espanha, França, Itália e Suíça, mas foram igualmente identificadas introduções de 

muitos outros países, tais como os Emirados Árabes Unidos, Argentina, Brasil, Grécia, 

Países Baixos, Andorra e Islândia. 

Ainda segundo os resultados deste estudo não sendo a Itália o país que mais contribuiu 

com maior número de introduções, foi, no entanto, aquele que mais peso teve na 

transmissão comunitária em Portugal. Estima-se que um contágio ocorrido na região da 

Lombardia por volta do dia 21 de fevereiro tenha originado cerca de 4 mil casos de COVID-

19 em Portugal (dispersos por 44 municípios de 11 distritos, quase exclusivamente na 

Região Norte e Centro) durante esta primeira fase da epidemia.  

Esta investigação, realizada em colaboração com o Instituto Gulbenkian de Ciência e que 

contou com a participação de uma rede laboratorial de mais de 60 laboratórios espalhados 

pelo país, assentou na determinação da sequencia genómica do SARS-CoV-2 de casos de 

COVID-19 diagnosticados em Portugal até 31 de março e sua comparação com as 

sequências do SARS-CoV-2 reportadas por outros países, bem como a sua associação com 

historial de viagem. 
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Foram analisadas 1275 amostras de vírus colhidas em Portugal até ao final de março, 

representando 15,5% dos casos confirmados nesse período, fazendo de Portugal o quinto 

país do mundo com mais dados de genomas na fase inicial da pandemia. Este estudo vem 

demonstrar a importância de uma vigilância de base genética sistemática e contínua de 

forma a guiar as autoridades de saúde nacionais e internacionais para uma mais eficaz 

monitorização e controlo da emergência e disseminação de agentes infeciosos com 

potencial pandémico. 

Os resultados deste trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Bioinformática do 

Departamento de Doenças Infeciosas do INSA, enquanto entidade coordenadora do estudo 

nacional de variabilidade genética do SARS-CoV-2, foram agora submetidos para 

publicação e podem ser consultados em 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.22.21252216v1. Mais informações 

sobre o estudo de monitorização da disseminação do novo coronavírus SARS-CoV-2 em 

Portugal podem ser consultadas em https://insaflu.insa.pt/covid19/. 
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