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Providence St. Vincent Medical Center
Estudo de caso: Serviços de saúde

Muitos conhecem o Providence St. Vincent Medical Center em Portland, Oregon por 
causa de seus programas de especialidade reconhecidos nacionalmente. É o único 
hospital do Oregon a fazer parte da lista Thomson Reuters 100 Top Hospitals e já fez 
parte desta prestigiosa lista dez vezes. Outros estão familiarizados com seus serviços 
de maternidade — cerca de 1 em 8 bebês no Oregon nascem no centro médico a cada 
ano, mais do que qualquer outra instalação médica no estado. EEm 2010, esta instalação 
renomada reconheceu que precisava de um sistema de pager atualizado com o padrão de 
atendimento pelo qual ficou conhecido. As partes interessadas e a equipe das instalações 
identificaram a necessidade de um sistema que poderia oferecer inteligibilidade 
confiável e superior, de forma que cada pager crítico fosse reproduzido de forma clara, 
compreensível e sempre que necessário. Além disso, eles queriam um sistema que poderia 
atender aos requisitos do centro médico para expansão e segurança no futuro.

Providence St. Vincent Medical Center prepara para o futuro seu Sistema crítico de 
chamadas com uma solução do Integrated Systems Group.

O novo sistema proporciona confiabilidade, 
flexibilidade e sistema de monitoramento — 
nos permitindo gerenciar com êxito o nosso ambiente de 
atendimento.
–Jim Gainer, 
TSS Instrumentation do Providence St. Vincent Medical Center
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O DESAFIO

Dessa forma, o Providence St. Vincent Medical Center entrou em ação para substituir 
seu sistema de pager existente e contratou Integrated Systems Group (ISG) — uma 
das maiores empresas de serviços elétricos no noroeste do país — para instalar o novo 
sistema. Especializada nas áreas comerciais, de saúde, alta tecnologia, industriais e 
institucionais, assim como serviços de design in-house, construção e conservação de 
energia, a ISG desenvolveu um plano para atender às necessidades do centro médico.

Como a equipe do ISG avaliou o sistema existente em um esforço para desenvolver 
um sistema de substituição, eles encontraram diversos problemas que precisavam 
ser abordados. “A questão mais significativa foi a qualidade do som e a necessidade 
de pagers com mais volumes para emergências”, disse Jim Gainer, Gerente de 
instrumentação TSS do centro médico. Devido à qualidade inconsistente do som e o 
fato de que alguns pagers não estavam sendo transmitidos, a equipe tinha perdido a 
confiança no sistema — uma consideração de segurança grave, dada a natureza crítica 
dos pagers de código.

O sistema existente também carecia de capacidades de supervisão do sistema, tornando 
difícil identificar e corrigir falhas. Não havia nenhum conjunto de esquemas de referência 
abrangente que mapeava a fiação e o layout do sistema de pager em toda a instalação. 
As informações estavam todas espalhadas, disse Gainer.

Além disso, a equipe da ISG descobriu fios que não estavam ligados a nenhum 
equipamento, fios quebrados e cortados que não estava funcionando e fios que tinham 
sido emendados inadequadamente para uso com outros dispositivos. Isto criou uma rede 
de cabeamento que tornava difícil identificar uma falha. Como o sistema atual carecia de 
monitoramento de linha, ele nunca gerou avisos sobre qualquer um destes problemas. 
Finalmente, o sistema não seria capaz de atender às necessidades futuras do centro 
médico. O centro precisava de um sistema que permitisse a expansão de áreas adicionais 
de pager, pager de múltiplos locais remotos, registro de atividades de pager e, 
possivelmente, uma interface de segurança de vida.
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A SOLUÇÃO

O gerente de contas da ISG, Erik McCarty, e seus colegas, desenvolveram a instalação 
do novo sistema de pager em três etapas. Para atender às necessidades atuais e futuras 
do centro médico, eles selecionaram os sistemas Vocia® da Biamp®. O Vocia fornece um 
sistema de evacuação por voz e pager em rede flexível e escalável. Construído sobre 
uma arquitetura descentralizada e em rede, o Vocia fornece versatilidade, confiabilidade 
e facilidade de uso inigualáveis. O aspecto descentralizado do sistema foi essencial para 
esta instalação — se uma estação de pager encontrar problemas, o sistema continua a 
funcionar e automaticamente alerta os administradores sobre o problema. Isso significa 
que o sistema não tem nenhum ponto de falha e ajuda os técnicos de manutenção a 
localizar e solucionar os problemas potenciais.

A equipe da ISG concluiu a primeira etapa do projeto e a etapa dois está programada para 
começar no início de 2011. Desde o início, os novos equipamentos forneceram um sistema 
de pager de confiança e supervisionado com melhor qualidade de som e inteligibilidade, 
opções para recursos de pager expandidos e interface de segurança de vida, 
monitoramento do sistema e facilidade de manutenção. Ele usa a inteligência distribuída 
do Vocia, uma arquitetura de rede flexível e uma interface de software intuitiva. 

A ISG eliminou diversos amplificadores de pager que anteriormente foram espalhados 
por toda a instalação, centralizando-os em um único local. O novo sistema, diz McCarty, 
proporciona maior versatilidade, funcionalidade e confiabilidade. “Ter um sistema de 
pager digital de alta qualidade com recursos de supervisão, comunicação e alarme 
garante à equipe do Providence St. Vincent Medical Center que o sistema irá funcionar 
quando eles mais precisam dele.”

O novo sistema que inclui 12 estações de paginação em toda a instalação, fornece 
monitoramento para fiação de alto-falantes. Portanto, durante uma futura expansão, vai 
ser fácil para qualquer instalador — mesmo uma nova equipe — continuar a instalação no 
ponto em que a primeira etapa parou. A ISG também instalou fiação limpa e segura — os 
becos sem saída de fios quebrados e cortados são uma coisa do passado. 
“Os benefícios da primeira etapa estão sendo experimentados todos os dias”, diz Gainer. 
Agora a transmissão de pagers críticos é mais clara, têm níveis mais consistentes e 
qualidade de som, e os funcionários podem contar com o novo sistema. “Sabemos que 
as fases posteriores da instalação fornecerão ainda mais versatilidade e flexibilidade”, diz 
ele. Estes recursos serão importantes durante a segunda etapa, quando o sistema será 
expandido para outras áreas do campus médico. Como o sistema é expansível e fornece 
um sistema de supervisão amigável ao usuário, disse Gainer, “nós teremos supervisão 
completa de todo o campus para podermos solucionar quaisquer problemas que possam 
surgir de forma proativa.”

Ter um sistema de pager digital de alta qualidade com 
recursos de supervisão, comunicação e alarme garante 
à equipe do Providence St. Vincent Medical Center 
que o sistema irá funcionar quando eles 
mais precisam dele.
–Erik McCarty, 
Gerente de contas do ISG
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CONCLUSÃO

Graças à ISG, enquanto o centro médico expande o novo sistema para incluir outras áreas 
do campus, a equipe tem a tranquilidade de que o sistema irá continuar a satisfazer às 
suas necessidades de um sistema de pager crítico confiável e flexível — assim como as 
normas de segurança de vida do futuro. Como o sistema Vocia também funciona como 
um sistema de evacuação de voz, o centro médico ganhou eficiência, e os administradores 
agora tem essa opção na ponta dos dedos. É um sistema verdadeiramente à prova do 
futuro: conforme as necessidades aumentam, não há necessidade de substituir o sistema.

Gainer diz que instalação do novo sistema de pager crítico equipou o Providence St. 
Vincent Medical Center para atender à expectativa de excelência da comunidade. “O 
novo sistema proporciona confiabilidade, flexibilidade e sistema de monitoramento — nos 
permitindo gerenciar com êxito o nosso ambiente de atendimento.” 

Um sistema de áudio inteligente e em rede que ajuda este centro médico atender às 
expectativas da comunidade e permanecer à frente em termos de segurança - isso é um 
investimento no futuro que, como diz Gainer, “trará retornos por muitos anos.”

A Biamp Systems é um fornecedor líder de sistemas inovadores de rede de mídia que 
alimentam as instalações de áudio/vídeo mais sofisticadas do mundo. A empresa é 
reconhecida mundialmente por entregar produtos de alta qualidade e fornecer suporte de 
cada produto com um compromisso de serviço ao cliente excepcional.

O conjunto de produtos premiado da Biamp inclui o sistema de mídia Tesira® para as 
redes de áudio digital, a Plataforma de Áudio Digital Audia®, os processadores digitais de 
sinal Nexia®, a tecnologia de AEC Sona™ e o Endereço Público de Rede e o Sistema de 
Evacuação de Voz Vocia®. Cada um tem seu próprio conjunto específico de recursos, que 
podem ser personalizados e integrados em uma grande variedade de aplicações, incluindo 
salas de reuniões corporativas, centros de conferências, casas de espetáculos, tribunais, 
hospitais, centros de transporte, campus e instalações com vários edifícios.

Fundada em 1976, a Biamp está sediada em Beaverton, Oregon, EUA, com operações 
adicionais de engenharia em Brisbane, Austrália. Para obter mais informações sobre a 
Biamp, visite o site www.biamp.com.
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