Estudo de caso

13 andares de alta tecnologia.
Hospital público em Belo Horizonte adota câmeras Axis do subsolo
ao heliponto e alcança melhorias em indicadores operacionais.
Organização:
Hospital Metropolitano
Dr. Célio de Castro
Localização:
Belo Horizonte, MG, Brasil
Segmento industrial:
Saúde
Aplicação:
Videomonitoramento
Parceiro(s) Axis:
Gocil Segurança
Eletrônica, Digifort

Missão
Belo Horizonte, município com o quarto maior PIB per
capita do Brasil, precisava ampliar o acesso da população
a serviços hospitalares. Por isso, a prefeitura inaugurou o
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC).
Com área construída de 46.000 m², 13 andares e 451
leitos, sendo 80 de CTI e 16 salas de cirurgias, o HMDCC
buscava tecnologias para dar segurança aos pacientes
e funcionários, além de alcançar ganhos operacionais
e agilidade de atendimento no hospital, cuja operação
de serviços não assistenciais é de responsabilidade
do consórcio Novo Metropolitano - que assumiu essas
funções através de um contrato de PPP (Parceria Público-Privada) com a prefeitura do município.

Solução
A solução de videomonitoramento do hospital foi
projetada para realização do monitoramento de pessoas
e ambientes, em uso contínuo, 24 horas por dias, nos 365
dias do ano.

Toda tecnologia aplicada ao projeto de videomonitoramento segue a arquitetura de vídeo e segurança sobre
IP da Axis Communications e software Digifort, parceira
da Axis. São 276 câmeras – entre elas, modelos
AXIS M1114-E, AXIS M3005-V, M3007-P e AXIS P5532-E,
dispostos em todos os andares do edifício.

Resultado
O sistema auxilia na prevenção, atuação imediata e
registro de ocorrências diversas, que vão além da
segurança, como prevenção de evasão de pacientes e
para deslocar equipes de limpeza e manutenção predial
para atender a ocorrências rapidamente. Além disso,
as imagens são utilizadas para comprovar indicadores
de operações diversas, como o registro de dia e horário
de coletas de resíduos. O plano é que as câmeras
componham no futuro o Integras Gocil, plataforma
integrada para aumentar a eficiência operacional e
inteligência na execução de procedimentos específicos.

Primeira etapa

“ A qualidade das imagens e confiabilidade dos equipamentos nos
proporcionam tranquilidade e eficiência na operação. A experiência
tem sido muito positiva e está atendendo plenamente as necessidades
operacionais do hospital.”
Rogério Thamer, Diretor de Tecnologia da Gocil.

Operação IP

Além da segurança

Com capacidade para 2.200 internações por mês, sendo
1.500 somente cirúrgicas, o Hospital Metropolitano Dr.
Célio de Castro emprega mais de 1.500 profissionais em
atividade, fora os colaboradores de apoio e logística, o
que resulta em uma grande circulação de pessoas 24
horas por dia. Com sistema de videomonitoramento totalmente digital, as câmeras de rede Axis foram
instaladas em todos os 13 andares do edifício.

O sistema de videomonitoramento passou a cuidar
também de diversos aspectos da operação do hospital,
como o serviço de manutenção, limpeza, controle de
acesso, serviço de estacionamento, entre outros. As
imagens ficam armazenadas de 15 a 30 dias de acordo
com a resolução e interesse.

Nos acessos externos do hospital e nas áreas de
estacionamento, foram instaladas 53 câmeras fixas
AXIS M1114-E. “O modelo foi escolhido devido à caixa
com classificação IP66, lente varifocal de 2,8mm a 8mm
que permite um ajuste do ângulo de visão nas mais
variadas cenas e resolução de 1MP”, explica Rogério
Thamer, Diretor de Tecnologia da Gocil.
Ainda do lado de fora e no estacionamento, essas fixas
são complementadas por speed domes para uma
cobertura completa. A câmera de rede AXIS P5532-E
reforça a visualização com o zoom óptico de 29x e
classificação IP66 com uma instalação econômica, já
que não é necessária caixa de proteção externa. Tanto a
fixa quanto a PTZ são alimentadas via Power over Ethernet, que exige apenas um cabo para a condução de
energia, vídeo e comandos.

“O sistema atua na prevenção, atuação imediata e registro
de ocorrências diversas. Por exemplo, as imagens já foram
usadas para prevenção de evasão de paciente, detecção
em tempo real de invasão no estacionamento, pular a
catraca e mesmo utilização de drogas ilícitas nas dependências do hospital, possibilitando a atuação imediata
da segurança”, explica o Diretor de Tecnologia da Gocil.
Além disso, as imagens podem ser utilizadas para
comprovar indicadores operacionais, como o registro de
coletas de resíduos em horários estipulados, já que as
imagens mostram efetivamente o ato de coleta.
As imagens também trouxeram reforço para as
exigências de limpeza. De acordo com Rogério Thamer,
houve casos em que os serviços de limpeza e
manutenção predial foram acionados por detecção de
ocorrências via câmeras, antes mesmo que os serviços
fossem acionados via helpdesk.

Na área interna, em todos os ambientes, foi instalada
a câmera AXIS M3005-V, de design compacto e resistente contra atos de vandalismo – que são comuns em
locais com grande circulação de pessoas, mas que em
um hospital podem gerar consequências graves. Com
resolução 2MP, o modelo conta com o Formato Corredor, que está sendo utilizado amplamente no projeto.
Ao todo, foram 197 câmeras desse modelo no HMDCC.

Na verdade, o hospital vem percebendo que as imagens
têm ajudado em situações muito diversas. “Recentemente, um acompanhante de paciente teve seu carro
multado em uma determinada data, na qual o seu
veículo estava dentro do hospital e não no local
indicado pela multa. A imagem foi cedida para que
recorresse e serviu como prova de que seu veículo
estava no hospital efetivamente”, finaliza.

Os elevadores também receberam atenção especial com
as câmeras AXIS M3007-P, com lente FishEye e 5MP de
resolução. “O modelo foi escolhido por ser ultradiscreto
e oferecer visões diferenciadas: uma perspectiva de
360º e visões não distorcidas como a panorâmica, a
panorâmica dupla e a quadrangular, que permitem
analisar com detalhes a imagem gerada”, conta Thamer.

E para o futuro, as imagens gerenciadas pelo software da
Digifort serão integradas à plataforma Integras Gocil na
central de comando e controle do Hospital.
O sistema possibilitará a gestão das câmeras, controle de
acesso e automação predial em uma única plataforma,
aumentando a eficiência e padronizando as respostas.
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