


Organização das redes e fluxos assistenciais;

Garantia de acesso as resoluções das CIB’s e as pactuações;

Integração e unificação dos sistemas;

Garantia do acesso na atenção ao paciente crítico;

Estabelecimento de um fluxo padronizado de solicitação de encaminhamentos;

Qualificar o acesso a internação.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Há mais de 25 anos no mercado, a TRUE é 
uma empresa voltada ao desenvolvimento 
de soluções para a área da Saúde, 
com foco nos processos de gestão 
das urgências e emergências, além de 
despacho e regulação médica.

Nossos produtos são desenvolvidos 
escutando as necessidades de mercado, 
gerando soluções inteligentes e que 
garantam maior agilidade e segurança aos 
processos do negócio.

CONHEÇA O CAIRHOS: 
GESTÃO DE PROCESSOS 
DA URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA

TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÕES 
CONSTANTES DAS EQUIPES.

AGILIDADE E 
COMPROMETIMENTO.

CULTURA VOLTADA 
PARA A INOVAÇÃO.



OPERACIONAL
apoia o regulador 
da urgência no 
encaminhamento do 
paciente ao local certo, 
no tempo adequado e 
respeitando os tempos 
assistenciais.

MAS O QUE É 
CAIRHOS?
É uma solução que propõe um 
modelo de regulação através 
de três níveis de gestão:

ESTRATÉGICO
identifica e notifica ao 
gestor da rede quanto 
a sua capacidade, 
disponibilidade, níveis de 
ocupação e velocidade 
dos fluxos para ações de 
garantia da assistência.

POLÍTICO
apoia o gestor público 
na tomada de decisões 
para definir a melhor 
organização e alocação 
dos recursos para a saúde 
a partir de indicadores 
integrados e orientados 
em uma única plataforma.

POR QUE SOMOS DIFERENTES?

MAIS 
INTEGRAÇÃO

A integração dos 
sistemas em uma única 
ferramenta de consulta 
torna o acesso mais 
simples e ágil.

MENOS 
TEMPO
A identificação dos 
problemas com melhor 
precisão e com maior 
velocidade permite chegar 
a uma solução em menor 
tempo

ACESSO À 
INFORMAÇÃO

A exata identificação da 
causa raiz do problema 
possibilita uma ação 
corretiva mais eficaz.

O QUE OFERECEMOS 
AFINAL?
Dados de simples acesso para que 
gestores e pessoas ligadas à área da 
saúde possam tomar decisões ágeis.
Controle total nos processos de saúde e 
atendimento à população: tecnologia e 
economia de tempo como grandes aliados.



FALE CONOSCO!

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:

ENVIE UM E-MAIL PARA                     

     comercial@true.com.br

OU UM WHATSAPP                     

     (51) 99607-7054

ACESSE NOSSO SITE

     true.com.br

mailto:comercial@true.com.br
wa.me/5551996077054
http://www.true.com.br/
https://www.linkedin.com/company/trueinf
https://www.instagram.com/true.inf/

