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1.

Apresentação

Parabéns! Você adquiriu o moderno Sistema de Monitoramento dos Cuidados no Leito, ou
simplesmente Sistema MCL, desenvolvido e produzido pela TMED – Tecnologia Médica S/A.
O Sistema MCL foi desenvolvido com base em conceitos de otimização e aprimoramento
na qualidade do atendimento a pacientes em leitos hospitalares, em ambientes de
internação ou de unidades de terapia intensiva.
Trata-se de um sistema modular onde cada módulo desempenha funções específicas,
permitindo assim, uma configuração adequada a cada aplicação particular. Esta
característica resulta numa excelente relação custo / benefício.
Todo o Sistema MCL foi desenvolvido seguindo critérios de segurança onde os diversos
módulos monitoram o funcionamento uns dos outros e sinalizam a ocorrência de eventuais
falhas, sejam elas operacionais ou de comunicação.
O MCL é um sistema em desenvolvimento permanente, onde novos módulos e funções
estão sendo desenvolvidos para agregar mais funcionalidade e mais abrangência tanto nos
ambientes de enfermagem quanto em ambientes correlatos. Este fato garante uma
atualização tecnológica contínua do sistema aliada a uma maior durabilidade e retorno do
investimento.
Entre os módulos já desenvolvidos encontram-se os módulos básicos e módulos opcionais
listados abaixo:

1.1

MÓDULOS BÁSICOS
•

MML - Módulo de Monitoramento do Leito, com:
– Chamada do Leito – CL;
- Chamada do Banheiro – CB;
- Chamada de Auxílio – AU;
- Chamada de Emergência – EM;
- Sinalizador de Porta – SP;
- Viva Voz para comunicação com o posto de enfermagem.

•

MGL – Módulo de Gerenciamento dos Leitos com:
- Interface via HDMI para exibição das chamadas num Monitor ou TV;
- Sinalização através de Display LCD luminoso próprio;
- Sinalização Sonora;
- Comunicação com os MML’s nos leitos via Viva Voz.
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1.2

MÓDULOS OPCIONAIS
•

Software e Hardware (Tag ou Button) para Identificação do
Profissional em Atendimento - SIP;

•

Módulo de Monitoramento de Atividades/Tarefas - MTA.

•

Módulo de Apoio Gerencial – MAG;

•

Módulo de Emissão de Extrato – MEE;

•

Software de Comunicação para Pager – SCP;

•

Bip Soro Eletromecânico - BSM.

Recomendamos aos usuários e supervisores do sistema uma leitura completa deste manual,
antes de tentar operá-lo ou executar funções de cadastramento.
Recomendamos também, que se disponha de um servidor (virtual ou físico) exclusivo para
a instalação dos aplicativos que compõem o MCL em suas dependências. Desta forma,
além de evitar interferência com outros sistemas, minimiza-se a probabilidade de falhas
relacionadas à rede, tornando o MCL ainda mais confiável, estável e seguro.
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2.

Visão Geral do Sistema

O Sistema MCL é composto de módulos básicos e de módulos opcionais. Veja na seção “1
- Apresentação” acima uma relação dos módulos disponíveis. Vale salientar que o Módulo
Operacional é um software executado no próprio MGL instalado no posto de enfermagem
cujos leitos se pretendem monitorar. De hardware externo, é necessário um monitor com
interface de comunicação HDMI e um servidor (de preferência exclusivo, podendo ser
virtual ou físico) ao qual o MGL possa conectar-se via rede cabeada (interface Ethernet).
A seguir, serão descritas as funções específicas de cada módulo do Sistema MCL.

2.1 Funções Básicas
MML – Módulo de Monitoramento do Leito
O Módulo de Monitoramento do Leito (veja a Figura 1.1) tem por finalidade monitorar e
enviar ao posto de enfermagem informações sobre a ocorrência de eventos associados ao
leito onde está instalado:
▪

Chamada normal (originada pelo paciente ou acompanhante no leito, via tecla
ou pera).

▪

Chamada de Emergência (originada pelo paciente ou acompanhante, ou por um
membro do corpo de enfermagem).

▪

Chamada de Auxílio (originada por um membro do corpo de enfermagem).

▪

Presença (no leito) de um membro do corpo de enfermagem ou de setores
correlatos.

▪

Conclusão de um atendimento.

▪

Chamada do Banheiro
banheiro).

▪

Identificação do profissional que efetuou um atendimento, bem como a tarefa
por ele realizada. Nota 2.

▪

Final de infusão de solução endovenosa

▪

Comunicação através de viva voz com o posto de enfermagem.

Nota1

(originada pelo paciente ou acompanhante, no

Nota 3

.

Nota 1 - Apenas nos sistemas configurados com chamada de Banheiro.
Nota 2 - Apenas nos sistemas configurados com o módulo de identificação do
profissional via TAG ou Button.
Nota 3 - Apenas nos sistemas configurados com os módulos BipSoro.

Alternativamente ao MML Padrão (SMD) exibido na Figura 1.1, há o MML-RPI, mostrado na
Figura 1.2. Este é uma versão mais moderna, já com o MTA embutido no equipamento
(Ver tópico do MTA abaixo) e com display touchscreen.
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Figura 1.1 – MML (à esquerda) e Pera de Chamada (à direita).

Figura 1.2 – MML RPI (OPCIONAL)
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CB – Chamada do Banheiro
A Chamada do Banheiro possibilita ao paciente, acompanhante, ou ainda aos profissionais
de enfermagem estando no banheiro, originar chamadas de banheiro por meio da corda
de acionamento com comprimento ajustável, posicionada próxima ao vaso sanitário ou,
opcionalmente, no box.
OBS: O comprimento da corda de acionamento é ajustável. Então, caso a chamada
de banheiro seja instalada dentro do box, é necessário colocá-la acima da altura
do chuveiro, afim de protege-la da água. Em seguida, ajustar o comprimento de
sua corda para que fique acessível mesmo em caso de queda. A norma de
acessibilidade recomenda que sua extremidade fique a 40cm do piso.

Figura 2.1.1 – Chamada de Banheiro (CB). O comprimento de sua corda de
acionamento é ajustável.

SP - Sinalizador de Porta
O Sinalizador de Porta tem por finalidade emitir sinais luminosos distintos para os
profissionais de enfermagem em trânsito nos corredores, quando há presença de colegas
nos leitos, bem como da ocorrência de chamadas normais, de emergência e de auxílio.
Quando há uma chamada normal em curso, o sinalizador de porta piscará na cor vermelha.
Semelhantemente, com a presença de um profissional de enfermagem no leito, o
sinalizador de porta piscará na cor verde. Se uma chamada de emergência estiver em
curso, o sinalizador de porta piscará alternadamente nas cores verde e vermelha.
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Figura 2.1.2 – Sinalizador de Porta (SP).
Módulo de Gerenciamento dos Leitos – MGL-RPI
O Módulo de Gerenciamento dos Leitos tem por finalidade sinalizar, armazenar e gerenciar
os eventos ocorridos em qualquer dos leitos associados ao posto de enfermagem onde está
instalado. Efetivamente, a sinalização emitida pelo display do MGL é uma redundância da
sinalização e alarmes que, em princípio, serão indicados no monitor ou TV com interface
HDMI conectado a ele e instalado no posto de enfermagem. No MGL, também há conector
para interfone, permitindo, opcionalmente, o atendimento das chamadas através de viva
voz.

Figura 2.1.3 – MGL-RPI.
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MOP - Módulo Operacional
O Módulo Operacional é um software aplicativo que é executado por padrão no MGL do
posto de enfermagem. Ele é responsável pela sinalização dos eventos no monitor e pelo
armazenamento (numa base de dados interna) dos eventos de chamadas, atendimentos e
alarmes com data e hora de ocorrência.
Veja, na seção “MML – Módulo de Monitoramento do Leito” acima, a relação de
eventos que são sinalizados na tela do PC.
Cada um dos MGL’s pode monitorar até 44 MML’s (leitos).

Figura 2.1.4 - Tela principal do MOP exibida no monitor conectado ao MGL-RPI.

Módulo de Viva-Voz
O Módulo de Viva-Voz permite a conversação entre o posto de enfermagem e os leitos a
ele associados. Apenas um dos leitos pode se comunicar com o posto de enfermagem por
vez. Além disso, para garantir a privacidade dos pacientes e de seus acompanhantes, a
conversação só estará habilitada quando houver uma chamada em estado de espera
originada pelo leito.
Qualquer registro de presença de um membro do corpo de enfermagem no leito encerrará
automaticamente a conversação.
Este módulo pode ser configurado para permitir o atendimento de uma chamada sem que
seja necessária a presença de um profissional de enfermagem no leito. Para que a chamada
seja encerrada quando o interfone é desligado, é necessário marcar a opção “Registrar
Atendimento por Viva Voz” contida no menu “Configurações Gerais” do Módulo Operacional.
Obs: para atender a uma chamada via viva voz, é necessária a identificação do profissional
no MGL, via TAG ou Button, ao puxar o interfone do gancho. Esta função pode ser
desabilitada, permitindo o atendimento via viva voz sem a identificação do profissional.
Para isso, no MGL-RPI, é necessário ligar um jumper entre os pinos 14 e 16 do borne CN7A.
MCL_RPI - Manual do Usuário V100 - REV3.docx
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Figura 2.1.4 – Interfone para atendimento de chamadas através de Viva Voz.

2.2 Funções Opcionais
SIP – Software / Hardware para Identificação do Profissional em Atendimento.
Como o próprio nome indica, a Função de Identificação do Profissional tem por finalidade
identificar o profissional que efetua cada atendimento ou qualquer outro procedimento
relacionado ao leito hospitalar. É pertinente mencionar que este módulo identifica os
profissionais, bem como a classe funcional a que pertencem, a partir de uma TAG ou um
Button exclusivo para cada funcionário. As classes funcionais podem ser enfermagem,
higienização, manutenção, hotelaria, nutrição e cuidador. Classes adicionais podem ser
criadas. Assim, se um profissional de manutenção registra sua presença num apartamento
para, por exemplo, trocar uma lâmpada, o Sistema MCL registra a data e hora de sua
chegada e de sua saída do apartamento sem associar aquela presença com qualquer
chamada de enfermagem que esteja em curso no mesmo leito. Noutras palavras, apenas
as presenças dos profissionais pertencentes à classe funcional “enfermagem” ou “cuidador”
mudarão o estado (“aguardando” ou “em atendimento”) de quaisquer chamadas de
enfermagem em curso.

MAG - Módulo de Apoio Gerencial

O Módulo de Apoio Gerencial é um software que pode ser executado no servidor e/ou em
qualquer outro PC conectado à mesma Intranet. O MAG é responsável pelo processamento
dos eventos armazenados na base de dados do sistema e emissão de relatórios. Com ele,
um gerente ou supervisor poderá emitir relatórios (para visualização na tela ou para
impressão) por eventos, por atendentes, por classe funcional, etc. de maneira seletiva. Os
relatórios emitidos podem relacionar:
•

Os tempos médios decorridos entre as chamadas e o início do atendimento, num
período especificado. Estes tempos podem, opcionalmente, mostrar a média de
todos os profissionais ou a média de um profissional específico.
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•

Os tempos médios de atendimento para cada tipo específico de chamada (normal,
ou de auxílio ou de emergência ou alarmes de Bip Soro) num período especificado.
Estes tempos podem, opcionalmente, mostrar a média de todos os profissionais ou
a média de um profissional específico.

•

Comparação dos tempos descritos acima vs. tempos pré-estabelecidos como
indicadores de desempenho ou qualidade.

•

Emissão de gráficos para visualização (na tela) dos tempos descritos acima.

•

Totalização de cada tipo de evento, num período especificado.

O MAG poderá também emitir relatórios das atividades e das tarefas específicas executadas
por cada classe funcional durante os atendimentos, bem como os tempos decorridos para
execução das mesmas. Para maiores detalhes do monitoramento de atividades e tarefas,
consulte o tópico do MTA.
Pelas características descritas acima, podemos concluir que o Módulo de Apoio Gerencial e
o Módulo de Identificação do Profissional, juntos, constituem uma poderosa ferramenta de
análise estatística e de desempenho, que possibilita aos gerentes constatarem
necessidades e auxilia-los nas tomadas de decisões, tais como: mudanças visando
otimização dos processos de atendimento, remanejamento de pessoal, treinamento,
redimensionamento do quadro de pessoal de enfermagem, de manutenção, de nutrição e
de higienização, visando a melhoria contínua da qualidade e segurança nos cuidados
dedicados aos pacientes.
Por demanda do cliente, a TMED se disponibilizará a receber periodicamente os dados das
ocorrências das instituições usuárias do MCL, permitindo criar indicadores de eficiência no
atendimento, possibilitando uma autocrítica quanto à eficiência e produtividade de cada
instituição usuária do Sistema MCL.
MEE – Módulo de Emissão de Extrato
O Módulo de Emissão de Extratos é uma versão simplificada do Módulo de Apoio Gerencial.
Com ele, pode-se emitir um histórico, em ordem cronológica, de todos os eventos de
chamadas, com os respectivos atendimentos, ocorridos num período previamente
especificado. O MEE pode ser executado no próprio servidor ou noutro PC qualquer
conectado à mesma Intranet. Para obter mais detalhes sobre o MEE, consulte o manual de
instalação do Sistema MCL.
SCP – Software Módulo de Comunicação para Pager.
O Módulo de Comunicação para Pager é responsável pela emissão de mensagens para o
sistema de Pager em uso no hospital ou clínica. Ele pode ser configurado para emitir
mensagens automáticas e lembretes para profissionais de enfermagem, de higienização,
de manutenção e de nutrição, bem como para supervisores e gerentes. Em função da
disponibilidade no sistema de pager usado no hospital, as mensagens enviadas
automaticamente para os profissionais de enfermagem podem apresentar toques distintos
que facilitam a distinção auditiva das chamadas normais, de auxílio e de emergência, assim
como para alarmes de BipSoro.
Na opção “Configurações gerais” do menu “Configurações” devem ser especificados os
“Tempos Aceitáveis para Atendimento a Eventos”, que corresponde ao tempo que o
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hospital tem como meta de requisito e/ou qualidade para que determinado atendimento
seja realizado. Ao ocorrer uma chamada, o sistema envia, imediatamente, uma mensagem
ao pager do profissional de enfermagem informando necessidade do atendimento. Se o
tempo aceitável para atendimento for excedido sem que o profissional tenha registrado
sua presença no leito correspondente, o sistema envia a mesma mensagem para o pager
da supervisão. Se o paciente continuar sem atendimento por um tempo correspondente
ao “tempo de extrapolação”, a mensagem é enviada ao Pager do gerente ou diretor.
O SCP pode ser executado no próprio servidor ou noutro PC qualquer conectado à mesma
rede local (LAN). Para obter mais detalhes sobre o SCP, consulte o manual de instalação
do Sistema MCL.
<

MTA - Módulo de Monitoramento de Atividades/Tarefas
O módulo de monitoramento de atividades/tarefas é um recurso opcional que permite o
registro das atividades ou tarefas executadas pelo profissional prestando atendimento
(presente) no leito. Esta informação é fornecida pelo próprio profissional ao digitar, no
teclado do MML, os códigos pré-estabelecidos antes de registrar a conclusão do
atendimento.
Os códigos correspondentes a cada atividade ou tarefa são pré-definidos na opção
“Cadastramento de Tipos de Serviços” disponível no menu “Cadastro” do Módulo
Operacional. Lá, podem ser cadastradas quaisquer tarefas, de acordo com os critérios do
usuário. Além da tarefa, podem ser configurados parâmetros de requisitos tais como:
tempo limite, meta, profissional autorizado a atende-la, etc.
É importante ressaltar a necessidade dos leitores de Tag ou Button (Figura 2.2.2) para que
o cadastramento dos profissionais seja efetuado e eles sejam identificados juntamente com
a atividade que exercem e classe operacional a que pertencem.

Figura 2.2.1 – MTA.
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Figura 2.2.2 – Leitor de Tag (à esquerda) & Button (à direita), utilizados para o
cadastramento dos profissionais no sistema.

Bip Soro Eletromecânico – (BS)
O Bip Soro Eletromecânico tem a finalidade de enviar ao posto de enfermagem sinal
indicativo do final de uma infusão, através do acionamento de chamada deste tipo (“BS”).
Ele pode ser aferido e calibrado em campo para sinalizar quando o recipiente de soro (ou
outra solução endovenosa qualquer) encontrar-se, por exemplo, a menos de 50 ou 100 mL
do final da infusão.

Figura 2.2.4 – BipSoro Eletromecânico
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3.

Instalação do Software do Sistema

É necessário instalar o software do Sistema MCL no servidor ou no PC do posto de
enfermagem onde o Sistema MCL será usado. Para isso, execute os passos
seguintes.

3.1

3.2

Instalação do Banco de Dados
a.

Instalar o banco de dados do sistema (Firebird) no servidor. Para isso, siga as
instruções contidas no Apêndice I deste manual. Passe para o passo seguinte só
após a instalação do banco de dados.

b.

No servidor, crie a estrutura de pastas “X:\TMED\MCL_VERSAO\”; onde X e
VERSAO devem ser substituídos pela letra da unidade de disco e versão de
instalação correspondente.

Configuração do Módulo Operacional no MGL

Após a instalação do banco de dados no servidor, execute os passos seguintes para
configurar o software do Sistema MCL.
a.

Ao ser ligado pela primeira vez, o MGL-RPI solicitará o endereço, apelido, usuário
e senha do banco de dados localizado no servidor, criado no passo anterior (3.1).
Forneça essas informações e pressione o botão

b.

para verificar a base.

Caso haja postos já configurados na base, inclua o que deseja monitorar e
pressione o botão Ok. O MGL será reiniciado e o Módulo Operacional já estará
em atividade.
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4.

Configuração do Sistema (Software)

Atenção!
Antes da configuração do sistema MCL, deverá ser instalado instalado no
servidor, a versão 2.5.2 (ou mais recente) do “Firebird” (o gerenciador de
banco de dados utilizado pelo Sistema MCL). Consulte o Apêndice I deste
manual. Esta instalação poderá ser feita via o próprio instalador do MCL.

4.1

Configuração da Base de Dados

A base de dados do sistema é configurada quando você executa o configurador do Sistema
MCL pela primeira vez. O arquivo correspondente ao configurador é “MclConfig.exe”. Ele
se encontra na pasta “X:\TMED\MCL_VERSAO\” do servidor, criada no passo 3.1b. Siga
os passos abaixo para cadastrar a base de dados.
a.

Faça um duplo clique sobre o arquivo “MclConfig.exe”. Se esta for a primeira vez
que você está executando o configurador, a janela da Figura 4.1.1 abaixo abrirá.
Em havendo instalações anteriores do sistema MCL, faz-se necessário renomear
o arquivo dbxconnections.ini para dbconnections_old.ini, antes de inicializar o
sistema MCL.

Figura 4.1.1 – MclConfig.exe

b.

Ao clicar em “OK”, a janela na Figura 4.1.2 abrirá.

Figura 4.1.2 – Configuração da Base de Dados Remota
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▪

No campo “CAMINHO + NOME DA BASE” digite:
“Nome_do_Servidor:BaseMCL_Remota”. Observe que não há espaços em branco
antes nem depois do “:”. Além disso, o “Nome_do_Servidor” pode ser substituído
pelo endereço IP do mesmo.

▪

No campo “USUÁRIO” digite: “SYSBDA”.

▪

No campo “senha”, digite “masterkey” e, para confirmá-la, repita esta senha no
campo “REPITA A SENHA”. Em seguida, clique em “OK”.

c.

Feito isso, o software de configuração exibirá, uma após a outra, as mensagens
abaixo:

e
Note que a segunda mensagem só será exibida se as bases estavam originalmente
vazias. Caso você esteja configurando uma base de dados que já contenha dados, o
software de configuração exibirá a mensagem abaixo.

d.

Clique na tecla “OK” contida nas mensagens. Feito isso, a janela na Figura 4.1.3
abaixo abrirá. Neste momento, a base de dados do sistema estará configurada e
você deve preencher o campo Login com “tmed” e o campo “Senha” com “bipsoro”
para entrar no configurador. Em seguida, clique na tecla “OK”.

Figura 4.1.3 – Login – MC_MOP Cadastros e Configurações
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4.2

Cadastro da Empresa

Ao entrar no configurador do sistema, a janela inicial será exibida. Veja a Figura 4.2.1
abaixo.

Figura 4.2.1 – Janela do Configurador
Observe a existência de uma barra vertical de ferramentas localizada à esquerda da janela.
Por enquanto, detenha-se apenas no menu “Cadastramentos”. Siga os passos abaixo
para efetuar o cadastro da empresa usuária do Sistema MCL.
a.

Clique na opção “Cadastro da Empresa” do menu “Cadastramentos”. Com isso,
a janela na Figura 4.2.2, abrirá.
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b.

4.3

Figura 4.2.2 – Janela de Cadastro da Empresa
Clique na opção “incluir” do menu “Edição”.

c.

Preencha pelo menos os campos “CNPJ”, “Razão Social” e “endereço”. Sem
preencher estes três campos não será possível concluir este passo.

d.

Em seguida, clique em

e.

Para concluir, clique em

.
no menu “Finalização”.

Cadastro de Blocos
a.

Clique na opção “Cadastro de Blocos” do menu “Cadastramentos”. Com isso,
a janela na Figura 4.3.1, abrirá.

Figura 4.3.1 – Janela de Cadastro de Blocos
b.

Clique na opção “incluir” do menu “Edição”.

c.

Preencha o campo “DESCRIÇÃO” com uma descrição para o prédio (ou edifício)
onde este sistema específico está sendo instalado. Observe que os campos desta
janela devem ser preenchidos mesmo que o hospital tenha apenas um bloco (ou
edifício).
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d.

Preencha o campo “SIGLA” com uma sigla (ou nome) para o bloco.

e.

Em seguida, clique em

f.

Para concluir, clique em
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4.4

Cadastro de Postos e Setores
a.

Clique na opção “Cadastro de Postos/Setores” do menu “Cadastramentos”.
Com isso, a janela na Figura 4.4.1, abrirá.

Figura 4.4.1 – Janela de Cadastro de Postos e Setores
b.

Clique na opção “incluir” do menu “Edição”.

c.

Clique na seta para baixo à direita do campo “Bloco” para secionar o bloco a que
pertence o posto de enfermagem (ou setor) a ser cadastrado.

d.

Em seguida, preencha o campo “DESCRIÇÃO” com uma descrição (ou nome)
para o posto de enfermagem a ser cadastrado. Exemplos: Cardiologia, Oncologia,
Maternidade, Urologia, etc.

e.

Em seguida, clique em

f.

Para concluir, clique em
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4.5

Configuração Geral do Posto
a.

Clique na opção “Configuração Geral do Posto” do menu “Cadastramentos”.
Com isso, a janela na Figura 4.5.1, abrirá.

Figura 4.5.1 – Janela de Configuração Geral do Posto
b.

Clique na opção “incluir” do menu “Edição”.

c.

Clique na seta para baixo, à direita do campo “Descrição do Posto” para
selecionar o posto de enfermagem a ser configurado. Observe que, se este for o
primeiro posto a ser configurado, o programa de configuração emitirá a
mensagem abaixo. Esta mensagem refere-se à ativação da opção “Usar
Endereçamento do Firmware (V3)” mostrada no menu “Opções de Ativação”
localizado do lado esquerdo da janela. Esta opção tem que ser igual para todos
os postos que compõem um sistema MCL, ou seja; quando ativada para o
primeiro posto, esta opção estará ativada também para os demais.

d.

No menu “Opções de Ativação”, selecione as opções de ativação como descrito
abaixo:
▪ Ativar Monitor de Tarefas – Selecione esta opção para monitorar as
atividades dos profissionais nos leitos. Note que quando esta opção é
selecionada, o campo “NOME DO HOSPITAL NO MTA” é habilitado. Neste
caso, preencha-o com o nome do hospital (com até 16 caracteres – sem
acentuação) para que seja exibido no display dos MTAs.
▪ Ativar MCL Automaticamente – selecione esta opção para ativar o Sistema
MCL automaticamente quando o computador do posto de enfermagem for
reiniciado. É recomendado que, inicialmente, durante o processo de
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configuração, esta opção fique desativada; ativá-la somente após a
configuração dos dispositivos.
▪ Ativar Gerenciador de Pager – se você adquiriu também o Sistema de Pager
TMED, esta opção deverá ser selecionada. Porém, deixe para selecioná-la
apenas após a instalação e configuração completa do sistema de Pager. Ao
ativar esta função, o Sistema MCL enviará, automaticamente, mensagens de
chamadas e alarmes para os pagers previamente configurados.
▪ Registrar Atendimento por Viva-vos – quando esta opção é selecionada, o
Sistema MCL concluirá o atendimento de chamadas quando o monofone for
posto no gancho após o uso a função de viva-voz.
▪ Usar Endereçamento do Firmware (V3) – há duas versões de hardware e
firmware dos módulos MGL e MML que são V3 e V4. A função de identificação
de profissionais da versão V3 permite o cadastro de até 970 usuários
enquanto a versão V4 permite o cadastro de até 4000 usuários. Estas
versões são incompatíveis entre si, ou seja; todos os MML’s e MG’s de um
Sistema MCL têm que ser da mesma versão. Selecione esta opção apenas
se os módulos MML e MGL que compõem seu sistema forem da versão V3.
▪ Usar Código Azul – Selecione esta opção se você adquiriu MML’s com função
de código azul. Observe que esta opção só funcionará corretamente se os
MML’s usados no posto forem do tipo que oferecem a função de código azul
em substituição à chamada de emergência.
e.

Preencha os campos “TEMPOS ACEITÁVEIS PARA ATENDIMENTO A EVENTOS”.
Estes tempos (em minutos) devem ser entendidos como tempos médios a serem
atingidos como meta da qualidade do atendimento aos pacientes. Eles são
preenchidos com valores que podem ser alterados de acordo com a aplicabilidade
de cada caso (patologia típica dos pacientes do posto de enfermagem, por
exemplo). Posteriormente, quando relatórios gráficos forem emitidos pelo
sistema, os tempos médios de atendimento para cada tipo de chamada serão
comparados aos tempos meta.

f.

Se você adquiriu o sistema de Pager TMED, preencha o campo “TEMPO
EXTRAPOLAMENTO” com o valor, em minutos, além do qual um supervisor ou
gerente de área será alertado. Observe que se o tempo decorrido entre o
acionamento de uma chamada e o início do atendimento ultrapassar o tempo
meta (específico daquela chamada) somado ao tempo de extrapolamento, o
pager do supervisor receberá uma mensagem de alerta para este fato. Agora, se
o tempo entre a chamada e atendimento ultrapassar a soma do tempo meta com
o dobro do tempo de extrapolamento, o pager de um gerente de área receberá
uma mensagem de alerta.

g.

Clique na seta para baixo, à direita do campo “FINALIZA BUTTON” e selecione o
tempo (em minutos) além do qual o sistema finalizará, automaticamente, a
indicação de presença de um profissional de enfermagem em atendendo. É
importante notar que, durante a presença de um profissional de enfermagem
num leito, o paciente correspondente fica impedido de efetuar chamadas por
meio da pera. Às vezes, o profissional de enfermagem esquece de registrar a
conclusão de um atendimento. Assim, com o objetivo de permitir que o paciente
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volte a efetuar chamadas, o sistema encerra automaticamente a indicação de
presença após decorrido o tempo (em minutos) pré-configurado neste campo.
h.

Em seguida, clique em

i.

Para concluir, clique em

.
no menu “Finalização”.

Observação: Com o sistema de chamadas em pleno funcionamento, caso seja preciso,
num determinado posto, ativar ou desativar alguma das opções de ativação, proceda da
seguinte maneira: Abra a seção “Configuração Geral do Posto” e utilize os botões “Prior
record” ou “Next record” (como mostra destacado em vermelho, na figura abaixo) para
encontrar o posto, onde será feita a alteração.

Figura 4.5.2 – Editando a Configuração Geral de um Posto
Encontrado o posto, clique em

e aparecerá este aviso:

Clique em “OK” e aparecerá o aviso, abaixo:
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Clique em “Yes” para habilitar os campos para a alteração.
Feitas as alterações, clique em

e depois em

.

ATENÇÃO! De acordo com o aviso acima, após a alteração, deverá ir até o posto em
questão, acessar o MGL, parar a varredura, clicar no menu “Manutenção” e depois clicar
em “Atualização Completa” para que as modificações entrem em vigor.

4.6

Cadastro de MC’s
a.

Clique na opção “Cadastro de MCs” do menu “Cadastramentos”. Com isso, a
janela na Figura 4.6.1, abrirá. Observe que existe um Monitor de Comunicação
para cada posto de enfermagem (ou setor).

Figura 4.6.1 – Janela de Cadastro de Monitores de Comunicação (MCs)
b.

Clicar em

.

c.

Clique na seta para baixo à direita do campo “BLOCO” e selecione o bloco a que
pertence o posto de enfermagem sendo configurado.

d.

Clique na seta para baixo à esquerda do campo “POSTO/SETOR” e selecione o o
posto de enfermagem sendo configurado.

e.

Preencha o campo “DESCRIÇÃO” com uma breve descrição para o posto de
enfermagem sendo cadastrado. Ex.: “Monitor do posto 1º andar”.

f.

Sugestão: preencher o campo “SIGLA” com “MC-1” para o primeiro posto de
enfermagem, com “MC-2” para o segundo posto e assim por diante.

g.

Clicar na seta para baixo à esquerda do campo “PORTA” e selecionar a porta
MGL_RPI, à qual será conectado o MGL do posto sendo configurado. Manter
inalterados os campos BAUDRATE, DATABITS, STOPBITS E PARIDADE.

h.

Se você pretende pôr em funcionamento imediato o posto sendo configurado,
clique na seta à esquerda do campo “ATIVO” e selecione a opção “SIM”. Caso
queira por este posto em funcionamento futuramente, selecione “NÃO”. Repita
os passos c. a i. acima para configurar os Monitores de Comunicação (MC’s) dos
demais postos de enfermagem.

i.

Em seguida, clique em

j.

Para concluir, clique em
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4.7

Cadastro de Dispositivos
a.

Clique na opção “Cadastro de Dispositivos” do menu “Cadastramentos”. Com
isso, a janela na Figura 4.7.1, abrirá.

Figura 4.7.1 – Janela de Cadastro de Dispositivos

b.

Clicar em

.

c.

Clicar na seta para baixo à direita do campo “BLOCO” e selecionar a sigla do
bloco cujos dispositivos pretende cadastrar.

d.

Clicar na seta para baixo à direita do campo “POSTO/SETOR” e selecionar o posto
de enfermagem ou setor que você pretende cadastrar.

e.

Clicar na seta para baixo à direita do campo “MC” e selecionar o monitor de
comunicação (MGL_RPI) do posto você pretende cadastrar.

f.

No campo “DESCRIÇÃO”, digitar “MML-1” para cadastrar o primeiro MML do
posto. Use MML-2 para o segundo, MML-3 para o terceiro e assim por diante.

g.

No campo “SIGLA”, digite “MML-1” para cadastrar o primeiro MML do posto. Use
MML-2 para o segundo, MML-3 para o terceiro e assim por diante.

h.

No campo “IDENTIFICAÇÃO, digite o número que corresponde ao endereço lógico
do MML. Ex.: MML1, MML2... MMLn, em que n significa o último MML da sequência.

i.

Clique na seta para baixo à esquerda do campo “TIPO DE DISPOSITIVO”, e
selecione a opção MML_RPI.

j.

Clique na seta para baixo à esquerda do campo “ATIVO” e selecione a opção
“SIM”.

k.

Em seguida, clique em
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l.

4.8

Para concluir, clique em

no menu “Finalização”.

Cadastro de Localidades
a.

Clique na opção “Cadastro de Localidades” do menu “Cadastramentos”. Com
isso, a janela na Figura 4.8.1, abrirá.

Figura 4.8.1 – Janela do Cadastro de Localidades
b.

Clicar em

.

c.

Clique na seta para baixo à direita do campo “BLOCO” e selecione o bloco onde
está sendo instalado o sistema.

d.

Clique na seta para baixo à direita do campo “POSTO/SETOR” e selecione o posto
de enfermagem.

e.

Clique na seta para baixo à direita do campo “MC” e selecione o Monitor de
Comunicação correspondente a posto selecionado no passo anterior. Veja o
parágrafo 4.6 Cadastro de MC’s, acima.

f.

Clique na seta para baixo à esquerda do campo “DISPOSITIVOS” e selecione o
MML sendo cadastrado.

g.

Clique na seta para baixo à direita do campo “TIPO DE LOCALIDADE” e selecione
o tipo que, neste caso será quase sempre “Leito”.

h.

No campo “DESCRIÇÃO” e digite uma descrição para o leito. Exemplo: Posto A
leito 101.

i.

No campo “SIGLA”, digite uma sigla para o leito tal como você deseja exibi-la na
tela do PC quando um paciente efetuar uma chamada. Observe que este campo
é limitado a cinco caracteres.

j.

Em seguida, clique em
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k.

l.

4.9

Repita os passos b. a j. acima para cadastrar cada MML que faz parte deste
mesmo posto de enfermagem.
Após cadastrar todos os MMLs, clique em

no menu “Finalização”.

Cadastro de Tipos de Serviço
a.

Clique na opção “Cadastro de Tipos de Serviço” do menu “Cadastramentos”.
Com isso, a janela na Figura 4.9.1, abrirá.

Incluir
códigos
Excluir
códigos

Figura 4.9.1 – Janela de Cadastro dos Tipos de Serviços
b.
c.

d.
e.

f.
g.

Clicar em
.
No campo “DESCRIÇÃO”, digite uma descrição para o tipo de serviço que você
quer cadastrar. Exemplos: Nutrição, Hotelaria, Manutenção, etc. Observe que o
Sistema já contém o tipo de serviço “Enfermagem” previamente cadastrado.
No campo “SIGLA”, digite uma sigla para o tipo de serviço. Exemplos: “Nutri”
para nutrição; “Hotel” para hotelaria; “Manut” para manutenção, etc.
Na caixa de seleção “Atende Chamado?”, selecione a opção “Sim” ou “Não” como
deseja. Note que normalmente, apenas ao tipo de serviço “ENFERMAGEM” é
atribuída a propriedade de atender chamados.
Em seguida, clique em
.
Repita os passos b. a f. acima para cadastrar cada tipo de serviço que desejar.

Observação 1: é necessário atribuir uma faixa de códigos numéricos a cada tipo de
serviço. Estes códigos têm que estar entre 101 e 610 e serão posteriormente associados
biunivocamente a cada tarefa a ser executada pelos profissionais quando em atendimento
aos pacientes. Como sugestão, você poderá usar a faixa de 101 a 199 para enfermagem,
201 a 220 para nutrição, 251 a 260 para hotelaria, 301 a 399 para manutenção, etc.
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Observação 2: As faixas de códigos devem ser definidas tendo-se em mente a visão
global dos postos de enfermagem e suas respectivas especialidades. Por exemplo: num
posto de enfermagem de um setor de maternidade pode-se se atribuir o código 130 à
tarefa “exame do recém-nascido”. Assim, o código 130 será sempre correspondente à
tarefa “exame do recém-nascido” mesmo num posto de enfermagem especializado em
cardiologia, onde não se executa esta tarefa.
Siga os passos abaixo para atribuir faixas de códigos a cada tipo de serviço.
h.
i.
j.

Ainda na janela de cadastro dos tipos de serviço (Figura 4.9.1), clique sobre a
descrição de um dos tipos que você cadastrou para selecioná-lo.
Clique sobre a opção “ALTERAR” do menu “Edição”.
Clique na tecla “Incluir código” para abrir a janela mostrada na Figura 4.9.2,
abaixo. Veja também a Figura 4.9.1.

Figura 4.9.2 – Janela de Seleção de Códigos de Serviços

k.

Clique sobre uma das faixas de códigos exibida.

l.

Repita os passos i. a k. acima para atribuir código adicionais conforme sua
necessidade.

m. Repita os passos h. a l. acima para atribuir código a todos os tipos de serviço
que você cadastrou.
n.

Uma vez concluídos os cadastros de tipos de serviços e atribuição dos respectivos
códigos, clique em
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4.10 Cadastrar de Tarefas
a.

Clique na opção “Cadastro de Tarefas” do menu “Cadastramentos”. Com isso,
a janela na Figura 4.10.1, abrirá.

Figura 4.10.1 – Janela de Cadastro de Tarefas
b.

Clicar em

.

c.

Clique na seta para baixo à direita do campo “Tipo de Serviço” e selecione o tipo
de serviço relacionado com a tarefa que você está cadastrando. Exemplo:
enfermagem, nutrição, hotelaria, manutenção, etc.

d.

No campo “TAREFA”, digite o código que você deseja atribuir à tarefa que você
está cadastrando. Note, na área “INTERVALO DE CÓDIGOS”, a faixa dos códigos
disponível para as tarefas do tipo de serviço selecionado no passo c. acima. O
sistema não aceitará códigos fora desta faixa. Se quiser mudar uma faixa de
códigos, você terá que retornar ao parágrafo 4.9 - Cadastro de Tipos de Serviço.
Note que as tarefas com código de 1 a 15 já são pré-cadastradas e correspondem
a atendimentos de chamadas e alarmes.

e.

No campo “DESCRIÇÃO”, digite um nome para a tarefa sendo cadastrada.
Observe que este nome não pode ter mais que 16 caracteres alfanuméricos nem
deve ter caracteres acentuados. Exemplos de tarefas para o tipo de serviço
“Enfermagem” são: Banho no leito, Troca de soro, Fazer medicação, etc.

f.

No campo “CUSTO HORA” digite um valor médio para o custo da mão de obra
dos profissionais envolvidos em cada tipo de serviço. Caso não disponha desta
informação, preencha o campo com 0,00.

g.

No campo “TEMPO DE EXPURGO” digite 01:00:00 como referência.
Observação: às vezes, um colaborador esquece o registro da conclusão de um
atendimento. Veja o parágrafo 6.2 - Presença com identificação do profissional.
Este fato induz o sistema a imprecisões quando calcula os tempos médios de
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execução de cada tarefa. Além disso, a presença de um profissional de
enfermagem num leito, impede o paciente (ou acompanhante) de efetuar
chamadas. Se o campo em questão for preenchido com 01:00:00, o sistema
registrará, automaticamente, a conclusão daquele atendimento após uma hora
de presença no leito. Digite outro valor conforme julgue apropriado para cada
tarefa.
h.

No campo “TEMPO META” digite um valor meta que considere adequado para a
tarefa sendo cadastrada.

i.

No campo “TEMPO MÍN. ATEND.”, digite o valor 00:00:20. Note que este é um
valor de referência para identificar um erro processual de atendimento. Serve
para detectar casos onde um profissional em atendimento registra sua presença
e, logo em seguida a conclusão, antes de efetivamente executar a tarefa
correspondente.

j.

Em seguida, clique em

k.

Repita os passos b. a j. acima para incluir todas as tarefas pretendidas.
Sugerimos que seja cadastra a tarefa “Outras”. Nela se enquadrarão tarefas
menos relevantes para a rotina de cada tipo de serviço.

l.

Uma vez concluídos os cadastros de todas as tarefas, clique em
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4.11 Cadastro de Usuários
Observação: para efetuar o cadastro de usuários do sistema, será necessária a instalação
prévia de um leitor de tags ou buttons do Sistema MCL. Para instalá-lo, consulte o Apêndice
II deste manual.
a.

Clique na opção “Cadastro de Usuários” do menu “Cadastramentos”. Com isso,
a janela na Figura 4.11.1, abrirá.

Figura 4.11.1 – Janela de Cadastro de Usuários

b.

Clique na opção “Incluir Dados” do menu “Edição”.

c.

No campo “MATRÍCULA” digite o número de matrícula do usuário.

d.

No campo “NOME” digite o nome do usuário.

e.

No campo “LOGIN” digite um nome para login no sistema.

f.

No campo “DOCUMENTO” digite o número de um documento de identificação
do usuário.

g.

No campo “EMPRESA” digite o nome da empresa a que pertence o usuário.

h.

Clique na seta para baixo à direita do campo “TIPO DE PESSOA” para indicar
se se trata de pessoa física ou jurídica.

i.

Clique na seta para baixo à direita do campo “AUTORIZAÇÃO” para selecionar
o nível de privilégios do usuário. Note que nesta caixa de seleção, o nível de
privilégios do usuário aumenta de cima para baixo, ou seja; “OPERAÇÃO” tem o
menor nível enquanto “TMED” tem maior nível. Um usuário do nível TMED tem
todos os privilégios visto que para efetuar qualquer teste no sistema, ele
necessita se passar por membro de todos os tipos de serviço (enfermagem,
nutrição, hotelaria, manutenção, etc.).

j.

Clique na seta para baixo à direita do campo “SITUAÇÃO” e selecione o estado
“LIBERADO” ou “BLOQUEADO” da conta do usuário.
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k.

Se você adquiriu a função (opcional) de identificação do profissional, encoste o
button do usuário no receptáculo do leitor e, em seguida, clique na tecla
localizada à direita do campo “BUTTON”. Assim, o sistema preencherá
automaticamente o campo com o número do button lido.

l.

Em seguida, clique em

m. Agora, clique na opção

.
do menu “Edição”.

n.

Clique na tecla à direita do campo “TIPO DE SERVIÇO”. Com isso, uma janela
contendo os tipos de serviços previamente cadastrados se abrirá. Selecione o
tipo de serviço a que pertence o usuário sendo cadastrado.

o.

Clique na tecla “Confirmar”.

p.

Repita os passos de b. a o. acima para cadastrar todos os usuários.

q.

Uma vez concluídos os cadastros de todos os usuários, clique em

.

4.12 Cadastro de Turnos
O cadastro de turnos é necessário quando se usa a função opcional de envio de mensagem
(de chamadas e alarmes) para pager. O Sistema MCL parte do princípio de que os pagers
são compartilhados pelos usuários de acordo com suas escalas de trabalho, ou seja; um
determinado pager passa de um colaborador para aquele que o substitui ao final de seu
turno de trabalho. Consequentemente, o turno previamente configurado no sistema é único,
cobrindo as 24 horas do dia (como é o caso do “TODOS”). Altere o cadastro original de
fábrica apenas quando estiver usando pagers sem compartilhamento.
a.

Clique na opção “Cadastro de Turnos”, do menu “Cadastramentos”. Com isso,
a janela mostrada na Figura 4.12.1, abrirá.

Figura 4.12.1 – Cadastro de Turnos
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b.

Clique sobre um dos turnos pré-configurados (MANHÃ, TARDE, NOITE ou
MADRUGADA) para selecioná-lo.

c.

Clique em

d.

Clique em

e.

Uma vez concluídos os cadastros de turnos, clique

para alterar os turnos que já estão pré-cadastrados.
e siga os mesmos passos para alterar outros turnos.
.

4.13 Cadastro de Pager
Execute este parágrafo apenas se você adquiriu a função opcional de envio de mensagem
para pager e observe que para cadastrar pagers no sistema, a base de dados do sistema
de pager TMED precisa estar previamente configurada. Consulte o parágrafo 4.4 –
Cadastro Geral do Posto, acima.
a.

Clique na opção “Cadastro de Pager”, do menu “Cadastramentos”. Com isso,
a janela mostrada na Figura 4.13.1, abrirá.

Figura 4.13.1 – Janela de Cadastro de Pagers
b.

Clique em

para cadastra um novo pager do sistema.

c.

No campo “PAGER”, digite o número do pager a ser cadastrado. Observe que
cada pager de um mesmo posto tem que ter um número único.

d.

No campo “DESCRIÇÃO”, digite um nome para o pager sendo cadastrado.

e.

Clique sobre check box

f.

Clique em

g.

Repitas os passos de a. a f. para cadastrar pagers adicionais.

h.

Após cadastrar todos os pagers, clique em

para ativar o pager sendo cadastrado.

para finalizar o cadastro do pager.
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4.14 Cadastro de Pager em Uso
Agora, será necessário especificar o local ao qual está vinculado cada pager cadastrado
quando você executou o parágrafo 4.14 – Cadastro de Pager, acima.
a.

Clique na opção “Cadastro de Pager em Uso”, do menu “Cadastramentos”.
Com isso, a janela mostrada na Figura 4.14.1, abrirá.

Figura 4.14.1 – Janela de Cadastro de Pager em Uso
b.

Clique em

c.

Clique na seta para baixo, à direita do campo “BLOCO” e selecione o bloco onde
será usado o pager.

d.

Clique na seta para baixo, à direita do campo “POSTO/SETOR” e selecione o
posto de enfermagem ao qual o pager estará vinculado.

e.

Clique na seta para baixo, à direita do campo “PAGER” e selecione o pager a ser
usado nos locais selecionados nos passos acima.

f.

Clique na seta para baixo, à direita do campo “AUTORIZAÇÃO” e selecione a
posição hierárquica do(s) usuário(s) do pager sendo cadastrado.

g.

Clique na seta para baixo, à direita do campo “TIPO DE SERVIÇO” e selecione o
tipo de serviço ao qual estará vinculado este pager.

h.

Clique na seta para baixo, à direita do campo “TURNO” e selecione o turno no
qual será usado este pager. Em caso de dúvidas, selecione a opção “TODOS”.

i.

para ativar campos de dados serão ativados.

Clique em

para concluir o cadastro do pager.

j.

Repita os passos b. a h. acima para cadastrar pagers adicionais.

k.

clique em
para habilitar os campos “Leitos Associados a um pager” e
“Seleção de eventos para aviso”.
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l.

Clique na seta
para inserir os leitos cujos eventos resultarão no envio de
mensagens para os respectivos pager(s).

m. Clique em

para encerrar.

n.

Repita os passos de k. a m. para associar outros pagers e leitos.

o.

Para finalizar, clique em
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5.

Teste e Inicialização do Sistema

Os próximos passos no processo de instalação do Sistema MCL será a execução de um
teste de instalação do hardware e a inicialização do sistema completo. Os parágrafos
seguintes (5.1 e 5.2) o guiarão neste sentido.

5.1

Teste de Instalação do Hardware

Este parágrafo o conduzirá na execução de testes da instalação do hardware do Sistema
MCL.
a.

Conecte o Módulo MGL à rede elétrica mantendo o botão “Seleção – Voz” até que
o display exiba “TMED Tecnologia Medica S.A.”. Deste modo, o MGL não iniciará
a comunicação com os MML’s.

b.

No servidor ou, preferencialmente, num PC do posto com o MclManut, localize o
arquivo “MclManut.exe” que se encontra na pasta “C:\TMED\MCL_VERSAO\”.

c.

Faça um duplo clique sobre este arquivo para executá-lo. A primeira janela deste
aplicativo solicitará a digitação do nome de usuário e da senha. Digite
respectivamente “tmed” e “bipsoro”.

d.

Feito isso, a janela mostrada na Figura 5.1.1 abrirá.

Figura 5.1.1 – Janela Inicial do Módulo de Manutenção

e.

Clique na tecla “Analisador de Rede”, Assim, a janela do analisador de rede
abrirá. Veja a Figura 5.1.2, abaixo.

f.

Este procedimento também poderá ser feito através do próprio MGL, conectandose a ele teclado e mouse via USB, através da opção Sistema -> Modo Avançado
seguido de Manutenção -> MclManut.
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Figura 5.1.2 – Janela do Analisador de Rede
g.

O analisador de rede mostrará, no canto superior esquerdo da janela, uma área
contendo as portas de comunicação serial disponíveis no PC. Neste momento,
clique sobre a porta à qual está conectado o Módulo MGL para selecioná-la.

h.

Agora, clique na tecla “MML”. Com isso, o analisador de rede vai efetuar uma
busca pelo MGL bem como todos os MML’s a ele conectados. Note que o
analisador exibirá as versões do firmware do MGL, dos MML’s e do Data Logger
(se aplicável).

i.

O analisador preencherá o check box ao lado de cada MML encontrado na rede.
Verifique se todos os MML cadastrados (veja os parágrafos 4.7 e 4.8) neste posto
de enfermagem foram realmente encontrados. Caso algum MML cadastrado não
tenha sido encontrado, consulte o manual de instalação do hardware para
correção da falha.

j.

Feche a janela do analisador de rede para concluir o teste do hardware e retornar
à janela do Módulo de Manutenção.

k.

Para alterar o endereço de um MML, basta desconectar e reconectá-lo à energia
mantendo pressionados simultaneamente os botões de auxílio, chamada e
emergência. Em seguida, ao executar a varredura no Analisador de Rede, será
informado a existência de um MML com endereço “0”. Basta clicar em “Ok” e,
em seguida, clicar no botão “EEPROM” e digitar o novo endereço do MML, que
deverá corresponder com sua identificação na página de cadastro do MclConfig.
Ex.: se no MclConfig, um determinado MML está identificado como “MML-n”, seu
endereço deverá ser “n”.

MCL_RPI - Manual do Usuário V100 - REV3.docx

38/55

Sistema MCL – Monitoramento dos Cuidados no Leito
_______________________________________________________________

5.2

Inicialização do Sistema

Este parágrafo o conduzirá na execução da inicialização do Sistema MCL.
a.

No Módulo de Manutenção, clique sobre a tecla “Instala Serviço”.

b.

Em seguida, clique na tecla “Instala MclWiew”.

c.

Agora, se o sistema operacional do PC no posto de enfermagem for o Windows ®
7, clique na tecla “Desabilita Troca de Usuário”. Com isso, a função de troca
de usuário será desabilitada e, assim, para que um usuário daquele PC faça um
login, será necessário que o usuário anterior faça um logout.

d.

Se o sistema operacional do servidor for o Windows® 7, clique sobre a tecla
“Desabilita Sleep Option (Win 7)”.

e.

Feche a janela do Módulo de Manutenção.

f.

Faça um duplo clique sobre o arquivo “mcl.exe” que se encontra na pasta
“X:\TMED\MCL_VERSAO\”. Com isso, a janela mostrada na Figura 5.2.1 abrirá.

Figura 5.2.1 – Janela de Configuração do MC

g.

No campo “Base Remota” digite o caminho da base remota – o mesmo que
você informou no parágrafo 4.1 - b.

h.

No campo “Usuário”, digite “SYSDBA”.

i.

Nos campos “Senha” e Confirme Senha, digite “masterkey”.

j.

Clique na tecla imediatamente à direita do campo “Base Remota” para
confirmar que o sistema localizou a base de dados remota. Em caso afirmativo,
a mensagem “Base Localizada com Sucesso” será exibida. Clique na tecla “OK”.
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k.

Em seguida, clique na tecla “Seta para esquerda”, próxima ao centro da janela
de configuração do MC.

l.

Clique em “OK” para encerrar o configurador do MC.

m. Reinicie o PC para fazer a checagem final.
Observe que se tudo estiver perfeito, o MclView será executado automaticamente após o
login e o núcleo do sistema (mcl.exe) estará sendo executado como serviço do Windows ®,
na bandeja próxima ao relógio do computador.
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6.

Registro de Presença

Ao chegar num leito, seja para atender a uma chamada ou efetuar outro procedimento
qualquer, o profissional de enfermagem deverá sempre registrar sua presença.
Note que enquanto houver um profissional de enfermagem presente num leito, a tecla de
chamada normal daquele leito permanecerá inoperante.
Por outro lado, a tecla de chamada de auxílio deve ser de uso exclusivo dos profissionais
de enfermagem. Assim, enquanto não houver um desses profissionais com presença
previamente registrada num leito, a tecla da chamada de auxílio daquele leito estará
inoperante.
A maneira de registrar a presença depende de o sistema estar ou não configurado para
operar com identificação do profissional.

6.1

Presença sem identificação do profissional

Quando o sistema está configurado para operar sem a identificação dos profissionais, a
presença será registrada pelo pressionamento da tecla verde (rotulada com “Pres”)
localizada no painel do MML. Após pressionar esta tecla uma única vez, você observará
que:
a. O LED verde no painel do MML acenderá.
b. O sinalizador de porta do leito piscará na cor verde.
c. O campo “Presença” no display do MGL mostrará o nome do leito onde foi registrada
a presença.
d. Se havia uma chamada previamente originada daquele leito aguardando
atendimento, o conteúdo do campo “ANDAMENTO” da chamada (na tela do PC)
mudará de “Aguardando” para “Em Atendimento”.
Concluído o atendimento, o profissional deve pressionar, pela segunda vez, a tecla verde
localizada no painel do MML para registrar a conclusão do atendimento. Feito isto, o LED
verde no painel do MML e o sinalizador de porta apagarão, a indicação de presença será
removida do display do MGL e a indicação de chamada será removida da tela do PC.

6.2

Presença com identificação do profissional

Quando o sistema está configurado para operar com a identificação dos profissionais, a
presença será registrada pela inserção/aproximação do button/tag de identificação do
profissional no receptáculo localizado no painel do MML. Veja a Figura 5.1, abaixo. Note
que não é necessário exercer pressão sobre o button para que o MML o detecte. É
necessário apenas que permaneça inserido até que o MML emita um bip curto. Se, no lugar
de um bip curto, for emitida uma seqüência intermitente de bips, que só pára quando o
button/tag é retirado/afastado do receptáculo, pode-se concluir que aquele button/tag
específico não está previamente cadastrado naquele MML.
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Ao inserir/aproximar o button/tag, o profissional será identificado pelo Sistema MCL
observando que:
a. O MML emite um bip curto.
b. O LED verde no painel do MML acenderá se o profissional for da classe
funcional enfermagem.
c. O campo “Presença” no display do MGL mostrará o nome do leito onde foi
registrada a presença se o profissional for da classe funcional enfermagem.
d. O sinalizador de porta do leito correspondente piscará na cor verde se o
profissional for da classe funcional enfermagem.
e. A relação de presença no lado esquerdo da tela do PC mostrará o nome do
leito onde a presença foi registrada, seguido do nome do profissional
presente no leito e ainda a classe funcional a que pertence o profissional
identificado.
f.

Se havia previamente uma chamada daquele leito aguardando atendimento,
o conteúdo do campo “ANDAMENTO” da chamada (na tela do PC) mudará
de “Aguardando” para “Em Atendimento” se o profissional for da classe
funcional enfermagem.

Ao término do atendimento, o profissional deve inserir, pela segunda vez, seu button de
identificação no receptáculo do MML, registrando assim a conclusão do atendimento. Nesse
momento, o MML emitirá um bip longo e a indicação de presença será removida do display
do MGL, da relação de presença na tela do PC e do sinalizador de porta.
Se o Módulo de Monitoramento de Tarefas/Atividades (MTA) fizer parte do sistema, após
a execução das tarefas e antes da conclusão do atendimento, o profissional deve digitar
no MTA o código correspondente à tarefa realizada. Observe que podem ser registradas
até cinco atividades por atendimento.

Figura 6.1 – Receptáculos para leitura do button/tag de
identificação
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7.

Sinalização de Chamadas

Para se efetuar uma chamada de leito, de auxílio ou de emergência deve-se pressionar a
tecla correspondente no painel do MML. Veja a Figura 6.1, abaixo. Uma chamada normal
também pode ser acionada pelo pressionamento da tecla localizada na pera.
Qualquer chamada deve ser atendida registrando-se a presença de um profissional de
enfermagem no leito que a originou ou por meio do viva-voz. Consulte o parágrafo 6,
acima “Registro de Presença” bem como o item “Atendimento por Voz”, adiante, neste
parágrafo.

Presença
Auxílio
Emergência
Chamada do Leito

Receptáculo
para Button ou Tag

Figura 6.1 – MML Versão
Como o MCL é um sistema composto por módulos inteligentes, algumas observações
tornam-se pertinentes:
a.

O Sistema MCL estabelece um critério de prioridades para as chamadas. A
chamada de emergência tem a mais alta prioridade, seguida da chamada de
auxílio, da chamada de banheiro e, finalmente, da chamada do leito, que tem a
prioridade mais baixa. Assim, uma chamada de emergência será sinalizada
sobrepondo-se a uma chamada normal ou de auxílio pré-existente no mesmo
leito. Ou ainda, se há uma lista de chamadas (originadas de diferentes leitos),
uma chamada de emergência originada de qualquer leito será sinalizada
anteriormente às chamadas que têm prioridade mais baixa.

b.

A tecla de chamada do leito ficará inoperante enquanto houver um membro do
corpo de enfermagem presente no leito.
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7.1

c.

A tecla da chamada de auxílio é de uso exclusivo dos membros do corpo de
enfermagem, ou seja; ela só tornara-se operante nos leitos onde houver
presença de um membro do corpo de enfermagem.

d.

Apenas as chamadas dos leitos poderão ser atendidas por meio do viva-voz.

e.

A tecla de presença estará desativada sempre que o Sistema MCL estiver
configurado para operar com identificação dos profissionais. Neste caso, a
presença do profissional será registrada quando seu button/tag de identificação
for inserido/aproximado ao receptáculo do MML.

Chamada do Leito

Uma chamada do leito será acionada pelo pressionamento da tecla azul localizada no painel
do MML ou na pera de chamada. Ao acionar uma chamada do leito observaremos que:
a. O campo “Chamada” (no display do MGL) mostrará a legenda “CL-” seguida do
nome do leito de onde se originou a chamada.
b. O campo “Seleção de Voz” no display do MGL mostrará o nome do leito préselecionado para comunicação por meio do viva-voz.
c. O MGL emitirá um sinal sonoro (bip) intermitente.
d. O monitor conectado ao MGL mostrará “Chamada Leito” seguida da localidade do
leito, “Apto Simples” ou “Apto Duplo” ou “Enfermaria”, seguida do nome do leito
que deu origem à chamada e, finalmente, do estado em que se encontra a chamada:
“Aguardando”.
e. Se o monitor tiver uma interface de som devidamente instalada, os alto-falantes
(do monitor) emitirão um som característico. Neste caso, ajuste o volume desejado.
f.

O sinalizador de porta do apartamento (ou enfermaria) correspondente piscará na
cor vermelha.

Atendimento por Voz
O procedimento para atender a uma chamada normal por meio do viva-voz depende da
configuração do sistema. Para que ele funcione, com ou sem identificação, é necessário
marcar a checkbox “Registrar Atendimento por Viva Voz”, no menu de Configurações Geral
do Posto (Figura 4.5.2).
Atendimento por voz, sem identificação do profissional
A simples retirada do monofone do gancho fará com que o interfone do posto de
enfermagem se conecte automaticamente ao leito que originou a chamada. O atendimento
poderá ser concluído com a simples reposição do monofone no gancho. Se houver mais de
uma chamada pendente, a ligação se fará, automaticamente, com o leito que chamou
primeiro. 4.5.2
OBS: Para que o atendimento por voz sem identificação do profissional funcione, é
necessário ligar um jumper entre os pinos 16 e 14 no conector CN7A, do MGL-RPI.
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Atendimento por voz, com identificação do profissional
Ao retirar o monofone do gancho, o LED verde no painel frontal do MGL acenderá
intermitentemente. Enquanto o LED verde estiver aceso, o profissional deve
colocar/aproximar seu button/tag de identificação no receptáculo do MGL. Após identificar
o profissional, o interfone do posto de enfermagem se conectará automaticamente ao leito
que originou a chamada. O atendimento poderá ser concluído com a simples reposição do
monofone no gancho.
Observação: quando duas ou mais chamadas dos leitos estiverem aguardando
atendimento, a conexão automática do viva-voz será feita com o leito que originou a
chamada primeiro.

7.2

Chamada de Banheiro

Uma chamada do Banheiro será acionada ao se puxar o cordel de chamada localizado no
banheiro. Ao puxar o cordel, observamos que:
a. O campo “Chamada” no display do MGL mostrará a legenda “CB-” seguida do nome
do leito associado ao banheiro de onde se originou a chamada.
b. O MGL emitirá um sinal sonoro (bip) intermitente.
c. O monitor conectado ao MGL mostrará “Chamada Banheiro” seguida da localidade
do leito “Apto Simples” ou “Apto Duplo” ou “Enfermaria”, seguida do nome do leito
que deu origem à chamada e, finalmente, seguido de “Aguardando”.
d. Se o monitor tiver uma interface de som devidamente instalada, os alto falantes
(do PC) emitirão um som característico. Neste caso, ajuste o volume desejado.
e. O sinalizador de porta no leito correspondente piscará na cor vermelha.

Atendimento a uma Chamada de Banheiro
Para o atendimento a uma chamada de Banheiro será necessário o registro de presença
de um profissional de enfermagem no leito ou no banheiro correspondente. Veja o
parágrafo 6 acima.
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7.3

Chamada de Auxílio

Um profissional de enfermagem presente num leito pode solicitar o auxílio de um colega
por meio do pressionamento da tecla amarela localizada no painel do MML. Se esta tecla
for pressionada, observaremos que:
a. O campo “Chamada” no display do MGL mostrará a legenda “AU-“ seguida do
nome do leito de onde se originou a chamada de auxílio.
b. O MGL emitirá um sinal sonoro (bip) intermitente.
c. O monitor conectado ao MGL mostrará “Auxílio Leito” seguido da localidade do
leito “Apto Simples” ou “Apto Duplo” ou “Enfermaria”, seguida do nome do leito
que deu origem ao pedido de auxílio e finalmente, seguido de “Aguardando”.
d. Se o monitor tiver uma interface de som devidamente instalada, os alto falantes
(do PC) emitirão um som característico.
e. O sinalizador de porta no leito correspondente continuará piscando na cor verde,
indicando a presença prévia de um profissional de enfermagem.
Note que a tecla de auxílio (amarela) só estará ativa se houver um registro de presença
prévio de um profissional de enfermagem, visto que ela é do uso exclusivo de tais
profissionais.
Além disso, o procedimento para atender uma chamada de auxílio depende da configuração
do sistema.

Atendimento à chamada de auxílio sem identificação do profissional
Quando o sistema está configurado para operar sem identificação do profissional, nenhum
pressionamento de tecla será necessário ao chegar no leito. Porém, o último profissional a
deixar o leito deverá pressionar a tecla de presença pela segunda vez, fazendo com que o
Sistema MCL registre a conclusão do atendimento em curso.

Atendimento à chamada de auxílio com identificação do profissional
Quando o sistema está configurado para operar com identificação, o profissional que
chegou ao leito para auxiliar o colega deverá inserir/aproximar seu button/tag de
identificação no receptáculo do MML, independentemente do registro de presença do
profissional que deu origem à chamada de auxílio. Ao concluir o atendimento, ambos os
profissionais (o que originou e o que atendeu a chamada de auxílio) devem inserir, pela
segunda vez, seus buttons/tags de identificação no receptáculo do MML. A ordem em que
eles registram suas presenças no leito é independente da que registram a conclusão do
atendimento. Um terceiro ou até um quarto profissional de enfermagem ou de áreas
correlatas (manutenção, nutrição, higienização ou cuidador) poderão registrar presenças
simultâneas num mesmo leito.
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7.4

Chamada de Emergência

Uma chamada de emergência pode ser acionada por meio do pressionamento da tecla
vermelha localizada no painel do MML. Se tal tecla for pressionada, observaremos que:
a. O campo “Chamada” no display do MGL mostrará a legenda “EM-” seguida do
nome do leito de onde se originou a chamada de emergência.
b. O MGL emitirá um sinal sonoro (bip) intermitente, com frequência maior que a
do sinal sonoro emitido pelas chamadas dos leitos ou de auxílio.
c. O monitor conectado ao MGL mostrará a palavra “Emergência”, seguida da
localidade do leito “Apto Simples” ou “Apto Duplo” ou “Enfermaria”, seguida do
nome do leito que deu origem à chamada de emergência e, finalmente, seguido
de “Aguardando”.
d. Se o monitor tiver uma interface de som devidamente instalada, os alto-falantes
(do PC) emitirão um som exclusivo da chamada de emergência.
e. O sinalizador de porta no leito correspondente piscará alternadamente, com as
cores vermelha e verde, indicando que uma chamada de emergência naquele
leito necessita de atendimento.

Observações:
• Uma chamada de emergência tem a prioridade mais alta. Assim, se houver uma
chamada normal ou de auxílio pendentes na lista de chamadas do sistema, a chamada
de emergência passará para o topo da lista.
• Se, antes de acionar a chamada de emergência num leito A, havia o registro de
presença de um profissional de enfermagem noutro leito qualquer, digamos nos leitos
B e C, tanto o MML do leito B quanto o do leito C emitirão um sinal sonoro (bip)
intermitente característico, indicando que existe uma chamada de emergência num
outro leito do mesmo posto de enfermagem. Este sinal sonoro será automaticamente
desligado quando os profissionais de enfermagem presentes nos leitos B e C
registrarem a conclusão dos atendimentos que haviam iniciado antes da chamada de
emergência no leito A.
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8.

Alarme da Assistência Técnica

Quando em funcionamento, os dispositivos inteligentes que compõem o Sistema MCL (o
Módulo Operacional, o Módulo MGL e os Módulos MML) monitoram uns aos outros. Se um
dispositivo parar de funcionar ou funcionar de maneira errática, outro dispositivo emitirá
sinal acusando o defeito no sistema. Vejamos a seguir, de que modo o Sistema MCL emite
estes sinais automaticamente:
a. No caso de defeito num MML (no leito), o módulo MGL no posto de enfermagem
emitirá um sinal sonoro idêntico ao de uma chamada de emergência e o campo
“Chamada” de seu display mostrará a legenda “AT-” seguida do nome do leito
onde se encontra o MML defeituoso. Além disso, o módulo Operacional no MGL
emitirá uma mensagem na tela e aguardará que um profissional de enfermagem
dê ciência do fato.
b. No caso de defeito no MGL, os módulos MML’s instalados em cada leito emitirão
um único bip e acenderão seus LED’s vermelhos indicadores de falha (localizados
próximo ao canto inferior direito do painel frontal). Uma vez resolvida a
anormalidade, os LED’s apagarão automaticamente e o sistema voltará a
registrar os eventos normalmente.
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Apêndice I
Instalação do Banco de Dados - (Firebird – Versão 2.5.2 ou superior)
Os passos abaixo o guiarão no processo de instalação do banco de dados no Sistema MCL
num servidor de sua instituição.
1. Crie a estrutura de pastas “X:\TMED\MCL_VERSAO” na raiz da unidade de disco
rígido na qual pretende instalar o Sistema PAE.
2. Na mídia que acompanha o Sistema MCL, localize o arquivo denominado “Firebird2.5.2.26539_0_Win32.exe” ou o instalador de uma versão mais nova. Em seguida,
copie este arquivo na pasta “X:\TMED\MCL_VERSAO\” que você criou no passo anterior.
3. Na pasta “X:\TMED\MCL_VERSAO\”, faça um duplo clique no arquivo “Firebird2.1.3.18185_0_Win32.exe” ou o instalador de uma versão mais nova para executá-lo.
Assim, você iniciará a instalação efetiva do banco de dados no servidor. No decorrer da
instalação você terá que fazer algumas escolhas como mencionadas a seguir.
a. Selecione o Idioma do Assistente de Instalação → Português (Portugal)
b. Contrato de Licença → Aceito o contrato
c. Selecione a localização de destino → Não altere a localização sugerida.
d. Selecione os Componentes → Binários, Super Server e Componentes do
programador e das ferramentas de administração.
e. Selecione a pasta do menu iniciar → não altere a pasta sugerida.
f. Selecionar tarefas adicionais → Não altere as tarefas sugeridas.
g. Instalação do firebird concluída → desmarque a opção “After Installation –
What next?” e clique em concluir.
4. Com o Windows Explorer, localize o arquivo “aliases.conf” na pasta “X:\Arquivos de
Programa\Firebird\Firebird_2_5”. Observe que X é a letra da unidade de disco
onde o Firebird foi instalado.
5. Abra o arquivo “aliases.conf” com o bloco de notas do Windows®. Acrescente a linha
“BaseMCL_Remota = X:\TMED\MCL_VERSAO\BASEMCL_REMOTA.FDB” ao final
do arquivo, substituindo o X pela letra da unidade de disco onde o Firebird foi instalado.
Tenha o máximo cuidado para não remover nem alterar as linhas previamente
existentes no arquivo.
6. Salve o arquivo na mesma pasta original.
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Apêndice II
Instalação do Leitor de Buttons/Tags
Quando o Sistema MCL é adquirido com a função opcional de identificação dos
profissionais, será necessário associar um button ou tag a cada profissional que exercerá
atividades à cabeceira dos leitos. Esta associação ocorre durante o processo de cadastro
de usuários descrito no parágrafo 4.11 – Cadastro de Usuários acima. Antes de
cadastrar usuários, será necessário instalar um Leitor de Buttons/Tags para que o
sistema leia os buttons/tags que se associam aos usuários. A Figura abaixo mostra o
leitor.
Observação: se o sistema operacional do computador for Windows ® 7 PRO ou superior e
estiver conectado à Internet, apenas conecte o cabo do leitor a uma das portas USB para
que o driver seja instalado automaticamente via Windows Update.
Se você estiver usando Windows Vista ou XP, siga os passo abaixo para instalar o driver
leitor de buttons.

Figura 1 – Leitor de Buttons (direita) e Tags (esquerda).

a.

No PC do posto de enfermagem, localize arquivo “CDM 2.04.16.exe” que se
encontra na pasta “C:\MCL_VERSAO\UTILS\Leitor_Button”.

b.

Faça um duplo clique no arquivo sobre este arquivo para executá-lo.

c.

Concluída a execução, conecte o cabo do leitor a uma das portas USB do
computador.

d.

Se quiser confirmar que a instalação foi bem-sucedida, entre no Gerenciador de
Dispositivos do Windows® e verifique que surge uma porta serial COMx no
momento da conexão do leitor à porta USB. Note que esta mesma porta COMx
desaparecerá quando você desconectar o leitor.
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Apêndice III
Referência para solução de problemas comuns
1. Instruções ao paciente quanto ao uso do Viva-Voz
A maioria dos pacientes e acompanhantes não tem familiaridade com o uso das
funções de viva-voz. Assim, para que os profissionais de enfermagem possam tirar o
máximo proveito da comunicação por voz, é necessário que os pacientes e
acompanhantes sejam orientados quando ao uso da mesma. Informe-os sobre a
existência da função viva-voz do Sistema MCL e, se possível, execute uma
demonstração. Explique que ao ouvirem a voz da enfermeira no alto falante, eles
podem dizer o que desejam sem necessidade de se aproximarem do microfone
embutido no painel. Lembre-se, porém, que, em função das características acústicas
do ambiente, pode ser necessário falarem um pouco mais alto.

2. Desinfecção das Peras de Chamada
As peras de chamada do paciente são impermeáveis. Para desinfetá-las, use uma
toalha ou guardanapo de papel (ou uma flanela) umedecido em antisséptico
degermante. Faça esta desinfecção sem desconectar as peras do sistema pois, não
há risco de descargas elétricas.

3. Paradas na Execução do Módulo Operacional (MOP)
O Módulo Operacional do Sistema MCL é um software que deve ser executado
permanentemente no MGL do posto de enfermagem. Entre outras coisas ele é
responsável pela sinalização e pelo armazenamento dos eventos de chamadas,
alarmes e atendimentos. Nunca desative a varredura sem comunicar ao
administrador da localidade, pois os eventos ocorridos durante uma parada do
Módulo Operacional serão permanentemente perdidos e não aparecerão no histórico
de eventos nem nos gráficos emitidos pelo Módulo Gerencial.
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4. Sinalização dos Leitos Apenas com o MGL (sem o monitor)
Para encerrar a execução do Módulo Operacional em condições normais é necessário
que um supervisor desative a varredura do Módulo MGL. Enquanto a varredura
estiver desativada, o MGL deixará de monitorar e de exibir toda a sinalização
e os alarme emitidos pelos leitos. A varredura pode ser reativada sem que o
Módulo Operacional seja executado manualmente. Para isto, basta que o MGL seja
desconectado e, em seguida, reconectado à rede elétrica que o alimenta. Deste modo,
as chamadas e alarmes dos leitos serão sinalizadas apenas pelo MGL. Veja o
parágrafo 3 acima.

5. Inclusão de um MML na varredura do sistema
O Módulo MGL é responsável pela busca de eventos de chamada, atendimento e
alarmes em todos os leitos de um posto de enfermagem. Ele indica a ocorrência
destes eventos em seu visor e também os envia ao PC para que o Módulo Operacional
os mostre na tela e os armazene na base de dados do sistema. Quando um MML é
desligado por alguma razão, o MGL emite um alarme para que seja providenciada a
assistência técnica (AT) naquele leito e, em seguida, para automaticamente de checar
a ocorrência de eventos naquele leito. Quando o MML for ligado novamente, é
necessário que o MGL volte a checar os eventos por ele gerados. Para isto, basta que
um supervisor do sistema interrompa e, em seguida, reinicie a varredura do sistema.
Outro modo de fazer isto é simplesmente desligar o MGL e, em seguida, tornar a ligálo.

6. Monofone do Viva-voz fora do gancho
Uma chamada originada do leito pode ser atendida por meio do viva-voz. Consulte o
item 3.1 (Configurações Gerais) acima, para obter detalhes sobre a configuração do
sistema para atender chamadas originadas do leito por meio do viva-voz. Observe,
porém, que ao retirar o monofone do gancho, o MGL para de emitir o sinal sonoro de
chamadas ou alarmes; mesmo que haja outros eventos pendentes. A suspensão do
sinal sonoro ocorre para que o usuário possa falar sem ser perturbado. Ao concluir
um atendimento por voz, é muito importante certificar-se de que o monofone foi
devidamente reposicionado no gancho para permitir que o MGL emita o sinal sonoro
quando surgirem novas chamadas ou alarmes.
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7. Software para configuração remota de Computadores
Os profissionais de informática em alguns hospitais usam programas utilitários para
configuração remota (via rede) dos microcomputadores conectados à rede local interna
do hospital. Exemplos deste tipo de programa utilitário são o PC Anyware® e Carbon
Copy®. Antes de usarem estes programas, aos profissionais de informática devem
certificar-se de que as interfaces de comunicação serial (RS-232) do PC não serão
bloqueadas (pelo utilitário) durante a execução. Se as interfaces forem bloqueadas, os
eventos ocorridos não serão registrados e as mensagens para pager não serão
enviadas.
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Apêndice IV
Instalação do Leitor de Buttons/Tags
Quando o Sistema MCL é adquirido com a função opcional de identificação dos
profissionais, será necessário associar um button ou tag a cada profissional que exercerá
atividades à cabeceira dos leitos. Esta associação ocorre durante o processo de cadastro
de usuários descrito no parágrafo 4.11 – Cadastro de Usuários acima. Antes de
cadastrar usuários, será necessário instalar um Leitor de Buttons/Tags para que o
sistema leia os buttons/tags que se associam aos usuários. A Figura abaixo mostra o
leitor.
Observação: se o sistema operacional do computador for Windows ® 7 PRO ou superior e
estiver conectado à Internet, apenas conecte o cabo do leitor a uma das portas USB para
que o driver seja instalado automaticamente via Windows Update.
Se você estiver usando Windows Vista ou XP, siga os passos abaixo para instalar o driver
leitor de buttons.

Figura 1 – Leitor de Buttons (direita) e Tags (esquerda).

a. No PC do posto de enfermagem, localize arquivo “CDM 2.04.16.exe” que se
encontra na pasta “C:\MCL_VERSAO\UTILS\Leitor_Button”.
b.

Faça um duplo clique no arquivo sobre este arquivo para executá-lo.

c.

Concluída a execução, conecte o cabo do leitor a uma das portas USB do
computador.

d.

Se quiser confirmar que a instalação foi bem-sucedida, entre no Gerenciador de
Dispositivos do Windows® e verifique que surge uma porta serial COMx no
momento da conexão do leitor à porta USB. Note que esta mesma porta COMx
desaparecerá quando você desconectar o leitor.
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