
SIDTriagem

Sistema de Informação e Decisão para apoio a decisões sobre o 
tratamento de pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 

em circunstâncias excepcionais de limitação de recursos



ACESSO

Disponível em:
http://insid.org.br/sidtriagem/app/

USO GRATUITO

O médico poderá acessar o 
sistema com o seu e-mail e 
senha de cadastro, ou 
poderá fazer o seu cadastro 
caso ainda não tenha 
realizado

http://insid.org.br/sidtriagem/app/


CADASTRO



ATENDIMENTO

O médico poderá acessar as 
funcionalidades do sistema 
após informar o local de 
atendimento



FUNCIONALIDADES

O sistema possui três 
funcionalidades principais, 
para apoio a decisões 
relacionadas a:

• Triagem de pacientes;

• Admissão/dispensa de 
UTI;

• Realização de testes para 
COVID-19.



TRIAGEM

Exemplo:
Homem de 65 anos com Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG), 
sem comorbidades críticas.

A chance do paciente sobreviver ao 
ser internado em UTI é alta. Já as 
chances de sobreviver internado 
em leito de enfermaria e em 
isolamento domiciliar são, 
respectivamente, média e muito 
baixa.

O cenário de ocupação da UTI é 
intermediário.

Índice de robustez: probabilidade de que a alternativa de 
ação seja a melhor nas condições apresentadas.



UTI

Exemplo: 2 pacientes – 1 leito de UTI

Paciente 1 – homem, 55 anos, com
quadro de insuficiência respiratória,
sem comorbidades críticas.
Chance de sobrevivência ao ser
internado na UTI: alta.
Chance de sobrevivência fora da UTI:
muito baixa.

Paciente 2 – mulher, 50 anos, 
apresenta doença hepática, com início 
de pneumonia. 
Chance de sobrevivência ao ser 
internada na UTI: muito alta.
Chance de sobrevivência fora da UTI: 
média.

Índice de robustez: probabilidade de que seja o mais 
adequado encaminhar o paciente para a UTI.



UTI

Exemplo: 5 pacientes – 3 leitos de UTI

Índice de robustez: probabilidade de que seja o mais 
adequado encaminhar o paciente para a UTI.



TESTE

Exemplo:

Homem de 65 anos com SRAG, com
alta chance de estar infectado pelo
Sars-CoV-2.

A chance do paciente sobreviver em
isolamento domiciliar é baixa, e a
chance de sobreviver internado é
média.

Alta disponibilidade de testes.



PESQUISA

Ajude-nos a melhorar o 
SIDTriagem

Seu feedback é importante! 


