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Instituto Ricardo Jorge reforça vigilância genómica do 

SARS-CoV-2 em Portugal 

 

Lisboa, 24 de junho de 2021 – O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

(INSA), através do Núcleo de Bioinformática do seu Departamento de Doenças 

Infeciosas, reforçou a sua estratégia de monitorização e vigilância da diversidade 

genética do novo coronavírus em Portugal, passando a adotar uma monitorização em 

contínuo das variantes em circulação no País. 

 

A nova estratégia permitirá uma melhor caracterização genética do SARS-CoV-2, uma 

vez que os dados serão analisados continuamente, deixando de existir intervalos 

temporais entre análises, os quais eram dedicados essencialmente a estudos 

específicos de caracterização genética solicitados pela Saúde Pública. 

 

As mais-valias desta nova abordagem vão desde a identificação mais atempada de 

variantes genéticas que estejam a emergir no país, à monitorização contínua da 

prevalência das várias variantes em circulação, permitindo um apoio mais robusto e 

atempado à tomada de decisão em Saúde Pública. 

 

Implementada desde o dia 7 de junho, a estratégia agora adotada pelo INSA consiste 

na sequenciação de mais de 500 amostras positivas de SARS-CoV-2 por semana, sendo 

este o número considerado como ideal pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo 

das Doenças para um sistema de vigilância genética robusto. 

 

A monitorização da diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal é coordenada 

pelo INSA através da análise de sequências de amostras positivas para COVID-19 

colhidas em laboratórios, hospitais e instituições de todo o país. As amostras positivas 

estudadas são provenientes tanto de casos suspeitos de variantes de preocupação ou 
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de interesse, como de amostras aleatórias obtidas no âmbito de uma vigilância de 

periodicidade mensal com amostragem nacional. 

 

O “Estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em 

Portugal” tem como objetivo principal determinar os perfis mutacionais do SARS-CoV-

2 para identificação e monitorização de cadeias de transmissão do novo coronavírus, 

bem como identificação de novas introduções do vírus em Portugal. Mais informações 

sobre este projeto: https://insaflu.insa.pt/covid19/  

 

 

 

 

 

 

Para mais informações contatar: 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas 

Tel.: (+351) 217 519 200  

Mail: comunicacao@insa.min-saude.pt | Internet: www.insa.min-saude.pt 
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