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Tornamos as organizações 

de saúde mais eficientes, 

possibilitando a melhor 

assistência ao paciente.

Atuamos no mercado de software desenvolvendo e aprimorando soluções 

tecnológicas na área da saúde. Nossa plataforma foi desenvolvida para aumentar a 

eficiência na gestão, diminuir a média de permanência geral e custos de internação.
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"MAIS QUE UMA FERRAMENTA, UM NOVO CONCEITO DE GESTÃO EM SAÚDE"

Funcionalidades

Disponível em: 

Plataforma web e mobile 

para realização da auditoria 

de pacientes internados.

Plataforma web e mobile 

para realização e autorização 

de prorrogações durante a 

internação.

Plataforma web e mobile 

para realização da auditoria 

de contas médicas 

integrado à auditoria 

médica.

Plataforma web e mobile 

como objetivos de monitorar 
o paciente durante o 

cuidado em casa.

Sinalização

Chat

Relatórios

Painel de gestão

Roteirização

Disponível 
online e offline

Integração DRG 
Brasil

Agenda

Pendências

Equipe

Inteligência 
artificial

Para operadoras de saúde 

a tarefa de  ascessar 
informações de 

internações é desafiadora, 

especialmente para as 

que realizam auditoria de 

leitos.  

O atraso e a falta de 

metodologia de processo 

gera uma demora na 

tomada de decisão 

aumentando custos, 

tempo de internações e 

impactando 

negativamente o 

beneficiário. 

No Carefy auxiliamos no 

processo de gestão e 

monitoramento de 

pacientes internados, 

tornando-o eficiente e 

assertivo. 

Colete 

informações

Analise 

resultados
Monitore 

internações

Tome ações 

assertivas
Acesso em 

tempo real

AGENDE UMA DEMONSTRAÇÃO

Como fazemos 4 Resultados

Manter controle sobre as 

informações de 

internações e garantir a 

qualidade de atendimento 

aos pacientes é uma tarefa 

desafiadora. Com Carefy é 

possível: 

+137%

-40%

-34%

eficiência 

de equipe

média de  

permanência  

geral

média de  

pacientes 

de longa 

permanência

+ 25 milhões em 

economia com internação

+ 275 mil internações 

monitoradas 

+ 2 milhões 

beneficiários atendidos 


