




O QUE É?
O FollowIt é um sistema de protocolos clínicos capaz de 
dar o direcionamento ideal para qualquer procedimento 
hospitalar previamente cadastrado. Foi projetado para 
auxiliar na aplicação de protocolos assistenciais na beira 
do leito através de tablets e smartphones, aumentando a 
taxa de adesão aos protocolos e garantindo o padrão de 
excelência nos hospitais.



VANTAGENS
Dados frequentes, resultados mais precisos. 
Com o volume de dados gerados através do uso do 
FollowIt, torna-se possível gerar e analisar indicadores 
que podem ser compilados, compartilhados e discutidos 
com as equipes envolvidas para garantir e estimular a 
melhoria contínua, seja através de soluções de BI (como 
por exemplo o K|Dashboard, da Kentech) ou até mesmo 
soluções mais complexas de BigData.



A solução FollowIt é 
totalmente móvel, 

arquitetada para funcionar 
tanto em tablets quanto em 

smartphones, garantindo 
total mobilidade

A solução possui 
mecanismos para integrar 
informações do prontuário 
do paciente, garantindo a 

centralização das 
informações

Diminua os riscos e aumente 
a qualidade nos processos 

envolvidos. Em 
conformidade com 

certificadoras nacionais e 
internacionais

Através da total mobilidade 
da solução, torna-se possível 

aplicar os protocolos na 
beira do leito, garantindo 

assim a segurança e 
qualidade no atendimento

MOBILIDADE
PRONTUÁRIO 

UNIFICADO

QUALIDADE
UTILIZAÇÃO NA 
BEIRA DO LEITO



E MAIS
• Insira e edite protocolos assistenciais a qualquer 

momento;
• Possui integração com o ERP utilizado pela instituição 

para importar e exportar informações do prontuário 
do paciente;

• Todos os componentes foram arquitetados de acordo 
com altos padrões de segurança e criptografia, 
garantindo o sigilo e integridade das informações;

• Envio de notificações (integrado ao K|Notify) em casos 
de não aplicação de protocolos em pacientes de risco 
ou de acordo com os resultados do protocolo aplicado.



Através do uso de tablets com diversos protocolos 
cadastrados o FollowIt cuida da rotina dos cuidados e das 
ações do atendimento ao paciente clínico hospitalar, 
garantindo que ele tenha o melhor atendimento e que 
todas as decisões sejam tomadas com assertividade. 
Conforme a ação do usuário, o
sistema dará o direcionamento
correto para a próxima decisão
a ser tomada ou a finalização
da aplicação do protocolo

100% de assertividade



• Segurança para os pacientes;
• Diminuição de erros;
• Reconhecimento do hospital;
• Redução de custos;
• Excelência no atendimento.

PORQUE UTILIZAR
O FOLLOWIT?

A ferramenta é de simples 
usabilidade, permitindo ao 

usuário uma total 
performance.

Protocolos para os mais 
variados procedimentos

SIMPLES SEGURO
Todos os protocolos sao

executdos com total 
eficiencia

INTELIGENTE
Com o bom manuseio do 
usuário, a ferramenta é 

isenta de erros em 
procedimentos

ASSERTIVO
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