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INTRODUÇÃO
A pandemia pelo covid-19 trouxe aumento significativo de 
internação de pacientes com síndromes respiratórias nos 
serviços de saúde, e o desafio do isolamento de pacientes 
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus o 
mais breve possível para evitar a disseminação do vírus na 
instituição de saúde. 
No Plano de Contingência Institucional de Enfrentamento da 
Pandemia devido ao pequeno número de quartos privativos e 
a grande demora na liberação dos resultados de PCR (até 
quatro semanas) foi estabelecida a acomodação dos 
pacientes em coorte, ou seja, colocar dois pacientes em um 
mesmo quarto. 
Nesse contexto utilizamos a disponibilidade da tomografia de 
tórax como ferramenta para triagem rápida com alocação em 
coorte conforme o padrão da imagem tomográfica (alta 
sensibilidade).

METODOLOGIA
Na admissão, era coletada a amostra para o PCR covid-19 e 
realizada a tomografia de tórax. Na enfermaria covid-19 (21 
quartos/43 leitos), os isolamentos eram feitos em coorte de 
pacientes confirmados e pacientes suspeitos. O médico do 
Pronto Socorro classificava os pacientes suspeitos conforme 
os achados da tomografia (A-B-C) – ver figura. Os pacientes 
confirmados compartilhavam o quarto e os pacientes 
suspeitos dividiam o quarto com paciente da mesma 
classificação, por exemplo, paciente “A” com paciente “A”. 

RESULTADOS
No período de março de 2020 a janeiro de 2021 ocorreram 
1050 admissões. Verificamos que a proporção de confirmação 
laboratorial de covid-19 foi 82% (“A”), 34% (“B”) e 23% (“C”). Não 
ocorreu caso de covid-19 intra-hospitalar entre aqueles 
pacientes suspeitos com PCR covid-19 não detectável 
coletado no momento da admissão. Concluimos que a 
classificação A-B-C se mostrou uma metodologia efetiva e 
segura na alocação em coorte dos pacientes suspeitos.
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Figura 1. Documento de Manejo dos leitos casos suspeitos COVID-19

Figura 2. Bloco de internação COVID-19


