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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

Se não encontrar as informações de que precisa neste manual, ou se tiver dúvidas ou problemas,
entre em contato com o suporte da Brainlab:

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Central e América do Sul

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma
francês Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japão
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece cinco anos de serviços para software. Durante esse período, a empresa
oferece atualizações de software e suporte no local do cliente.

Sugestões

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual do usuário pode conter erros. Se tiver
sugestões de melhoria, entre em contato conosco pelo endereço user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemanha

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

Este manual contém informações exclusivas protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da
Brainlab.

Marcas comerciais da Brainlab

• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Curve™ é marca comercial da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• iHelp® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Kick® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Softouch® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Z-touch® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e em outros
países.

Informações sobre patentes

Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes ou patentes pendentes. Para obter
detalhes, consulte: www.brainlab.com/patent.

Software de outros fabricantes integrados

Parte deste software é baseada nos trabalhos especificados a seguir. A licença completa e o
aviso sobre direitos autorais podem ser consultados nos links indicados a seguir:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces-C++, desenvolvido pela Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/
xercesc/)

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva
para Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).

• O software Registration 3.5 é parte integrante do Cranial Navigation Sys-
tem, que é um produto da Classe IIb, de acordo com as regras estabelecidas
pela MDD.

Vendas nos Estados Unidos

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou a pedido
deles.

Informações legais
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

Aviso
Sinais de aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências graves associadas à utilização incorreta do equipamento.

Sinais de cuidado

Sinais de cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Contêm importantes
informações relacionadas a possíveis problemas de funcionamento do dispositivo, falhas
no dispositivo, danos ao dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis. 

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Uso do sistema

Indicação de uso

O Cranial Navigation System, quando usado em conjunto com uma estação de navegação
compatível e com acessórios de instrumentação compatíveis, funciona como um sistema de
planejamento e navegação guiado por imagens para cirurgias navegadas.
O sistema vincula instrumentos a um espaço virtual de imagens em computador sobre os dados
de imagens do paciente que estão sendo processados pela estação de navegação. O sistema é
indicado para qualquer condição médica em que uma referência a uma estrutura anatômica
rígida possa ser identificada em relação a imagens (TC, TCA, Raios X, RM, RMA e ultrassom) da
anatomia.

População de pacientes pretendida

Não há dados demográficos, regionais ou limitações culturais em relação aos pacientes. Caberá
ao cirurgião decidir se o sistema deverá ser usado para auxiliar em um tratamento determinado.

Usuário pretendido

Este manual do usuário foi desenvolvido para utilização com sistemas de navegação da Brainlab
por neurocirurgiões ou seus assistentes.

Local de uso

O Cranial Navigation System deve ser usado em um ambientes hospitalares, especificamente em
salas adequadas para intervenções cirúrgicas, tais como salas cirúrgicas.
Os requisitos relacionados ao ambiente dependem da plataforma de navegação utilizada. Para
saber mais, consulte os respectivos Manuais do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico.

Revisão de plausibilidade

Aviso
Antes de iniciar o tratamento do paciente, analise a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do sistema.

Uso do sistema
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1.5 Compatibilidade com dispositivos médicos

Compatibilidade com plataformas médicas da Brainlab

O software Registration é compatível com as seguintes plataformas:
• Kick
• Curve

Outras plataformas de Brainlab

Outros plataformas compatíveis da Brainlab podem tornar-se disponíveis após a publicação deste
manual de usuário. Se tiver dúvidas relacionadas a compatibilidade, entre em contato com o
suporte da Brainlab.

Dispositivos compatíveis de outros fabricantes

Dispositivo médico Fabricante

Marcador para Registro Multimodali-
dade

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
EUA

Dispositivos de outros fabricantes

Aviso
O uso de combinações de dispositivos médicos não autorizados pela Brainlab pode afetar
de maneira adversa a segurança e/ou a eficiência dos dispositivos, colocando em risco a
segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Compatibilidade com Instrumentos Médicos da Brainlab

O software Registration é compatível com os seguintes instrumentos:
• Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis
• Ponteiro Brainlab com extremidade arredondada
• Garra de Referência Universal
• Estrela de Referência para crânio
• Base de Referência para Crânio
• Ponteiro Softouch
• Estrela de Referência Padrão para Crânio, 4 marcadores
• Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield
• Ponteiro laser Z-touch

Instrumentos destinados ao contato com certas partes do corpo ou tipos de tecidos

Aviso
Somente os instrumentos especificados da Brainlab foram desenvolvidos para contato
direto com partes do corpo ou tipos de tecidos. Para obter uma lista desses instrumentos,
consulte o Manual do Usuário de Instrumental para Crânio/Otorrinolaringologia.

Outros instrumentos da Brainlab

INFORMAÇÕES GERAIS
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Instrumentos adicionais podem tornar-se disponíveis após a publicação deste manual de usuário.
Se tiver dúvidas relacionadas a compatibilidade, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Aviso
Utilize apenas instrumentos e peças de reposição especificados pela Brainlab. O uso de
instrumentos/peças de reposição não autorizados pode afetar de maneira adversa a
segurança e/ou a eficácia do dispositivo médico e colocar em risco a segurança do
paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Cuidados ao manusear o hardware

Os componentes do sistema e o instrumental acessório são compostos por peças
mecânicas de precisão. Manuseie-os com cuidado.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.6 Compatibilidade com software

Software médico compatível da Brainlab

Somente software médico da Brainlab, especificado pela Brainlab, pode ser instalado e usado
com o sistema. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter esclarecimentos
relacionados à compatibilidade com software médico da Brainlab.

Software de outros fabricantes

Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software em sistemas da
Brainlab. Não instale nem remova nenhum aplicativo de software.

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

A Brainlab permite apenas a instalação de “patches” de segurança. Não instale pacotes de
serviço e atualizações opcionais. Verifique suas configurações para assegurar que o download e
a instalação de atualizações sejam realizados de forma correta e oportuna. Não atualize drivers
em plataformas da Brainlab.
Consulte o site da Brainlab para ter acesso a informações adicionais sobre configurações e a
uma lista de atualizações de segurança da Microsoft bloqueadas pelo suporte da Brainlab.
Endereço: www.brainlab.com/updates
Senha: WindowsUpdates!89

Antivírus e software malicioso

A Brainlab recomenda proteger o sistema com um software antivírus de alta qualidade.
Observe que algumas configurações de aplicativos de proteção contra software malicioso, como
aplicativos antivírus, podem afetar de forma negativa o desempenho do sistema. Por exemplo, se
o aplicativo antivírus executar varreduras em tempo real e monitorar cada acesso aos arquivos,
poderá haver lentidão no carregamento e no armazenamento de dados de pacientes. A Brainlab
recomenda a desativação do rastreamento em tempo real, deixando a execução de rastreamento
de vírus para períodos sem atividade clínica.

Aviso
Assegure que seu software antivírus não realize modificações em diretórios da Brainlab.
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Aviso
Não faça download nem instale atualizações durante o planejamento de tratamentos.
Para obter informações adicionais sobre essas questões, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Atualizações

Aviso
Atualizações do sistema operacional (hotfixes) ou de software de outros fabricantes
devem ser realizadas fora dos períodos de atividade clínica e em um ambiente de teste,
para verificar a correta operação do sistema Brainlab. A Brainlab monitora os hotfixes
liberados para o Windows e terá conhecimento sobre a probabilidade de problemas em
algumas dessas atualizações. Se encontrar problemas relacionados aos hotfixes do
sistema operacional, entre em contato com o suporte da Brainlab.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.7 Treinamento

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento
obrigatório conduzido por um representante autorizado da Brainlab, com o objetivo de garantir o
uso seguro e apropriado do produto.

Suporte supervisionado

Antes de usar o sistema para procedimentos cirúrgicos em que a navegação auxiliada por
computador seja considerada crítica, execute um número suficiente de procedimentos completos
com a presença de um representante da Brainlab.

Responsabilidade

Aviso
Este sistema apenas auxilia o cirurgião e não substitui sua experiência e/ou
responsabilidade durante o uso. O usuário deve sempre ter a possibilidade de prosseguir
com o procedimento sem a assistência do sistema.
Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do sistema e o
instrumental acessório.

Aumento do tempo em sala cirúrgica

Os sistemas de navegação da Brainlab são equipamentos técnicos sensíveis. Dependendo da
configuração da sala cirúrgica, do posicionamento do paciente e da duração e complexidade dos
cálculos, pode haver variações na duração da cirurgia com navegação. O usuário deve decidir se
um possível prolongamento é aceitável para o respectivo paciente e para o tratamento.

Treinamento
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1.8 Documentação

Leitura dos manuais de usuário

Este manual descreve software médico ou dispositivos médicos de grande complexidade, que
devem ser usados com cautela.
Portanto, é muito importante que todos os usuários do sistema, de instrumentos e do software:
• leiam atentamente este manual antes de manusear o equipamento
• tenham acesso permanente a este manual

Manuais do usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware

• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação gui-
ada por imagens.

• Descrição da configuração do sistema da sala cirúrgica.
• Instruções detalhadas sobre o software.

Manual do Usuário de Hard-
ware

Informações detalhadas sobre hardware de radioterapia e cirurgia,
tipicamente definidos como instrumentos de grande complexida-
de.

Manual do Usuário de Ins-
trumental Instruções detalhadas sobre o manuseio de instrumentos.

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfeção e esterilização de instrumen-
tos.

Manual do Usuário do Sis-
tema Informações abrangentes sobre a configuração do sistema.

Manual do Usuário Técnico Informações técnicas detalhadas sobre o sistema, incluindo espe-
cificações e adesão a normas.

Manual do Usuário do Sis-
tema e do Usuário Técnico

Combinação de informações técnicas e para configuração do sis-
tema.

Protocolo de aquisição de
imagens

Requisitos e procedimentos detalhados sobre a aquisição de ima-
gens.

Manual de Referência Rápi-
da

Informações resumidas sobre o uso de determinado hardware
e/ou software.

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA

2.1 Introdução

Informações básicas

Figura 1  

Para que seja possível navegar com precisão, é necessária a correta configuração do sistema.
Configure o sistema de maneira a não atrapalhar o cirurgião e posicione o paciente com cuidado.
Assegure que a cabeça do paciente fique firme no suporte de cabeça.
Registre o paciente na posição desejada para a cirurgia, pois qualquer movimento da cabeça do
paciente após o registro reduz a precisão da navegação.
• Se a cabeça do paciente se movimentar, mas o posicionamento relativo à estrela de referência

permanecer a mesma (p.ex., a mesa cirúrgica for movimentada), verifique a precisão.
• Se a cabeça do paciente se movimentar em relação à estrela de referência (p.ex., o

reposicionamento da cabeça do paciente no suporte de cabeça, movimentando a estrela de
referência), refaça o registro.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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2.2 Configuração da Câmera e do Monitor

Informações básicas

Artefatos causados por reflexos, especialmente durante o registro, podem provocar imprecisões.
Assegure que fontes de luz ou itens altamente reflexivos não afetem o campo de visão da
câmera.
A câmera e/ou o laser Z-touch podem interferir com outros equipamentos da sala cirúrgica
baseados em infravermelho, tais como controles remotos, oxímetros de pulso ou microscópios
sensíveis à luz infravermelha. Remova outras fontes de infravermelho do campo de visão da
câmera, pois podem prejudicar a detecção do Z-touch pela câmera.

Como configurar a Câmera e o Monitor

Figura 2  

A configuração do sistema varia segundo o sistema usado e o tipo de procedimento que estiver
sendo realizado.

Etapa

1. Posicione a câmera e o monitor, mantendo os seguintes pontos em mente:
• Selecionar uma posição correta para a câmera que vá funcionar por toda a duração

do procedimento (inclusive no registro e navegação).
• A câmera e o monitor não devem restringir o cirurgião durante a cirurgia.
• Evite grandes movimentos da câmera durante um procedimento. Se a câmera for mo-

vida, é necessário verificar a precisão novamente.
• A câmera deve ter uma visualização desobstruída da estrela de referência e dos ins-

trumentos durante todo o procedimento, incluindo todos os procedimentos de registro
e navegação. Para proporcionar uma melhor visualização, a câmera deve estar de
1,2 a 1,8 metros (de 4 a 6 pés) de distância do campo cirúrgico.

Configuração da Câmera e do Monitor
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Etapa

2. Conecte e ligue o sistema. Consulte o Manual do Usuário do Sistema correspondente à
plataforma (p.ex., Kick, Curve).

3. Inicialize o software.

4. Assegure que a estrela de referência fique visível para a câmera.
A seguinte visualização será exibida para indicar se a estrela está visível para a câmera.

①

Se a estrela não estiver visível, ajuste a distância e o ângulo da câmera, até que a repre-
sentação da estrela ① fique visível.

Exibição da câmera

① ②

③

④

Figura 3  

Selecione a opção Camera (Câmera) para abrir a visualização com a representação da estrela.

Nº Descrição

①
Exibe a distância dos instrumentos e/ou das estrelas de referência em relação à câ-
mera. Para visibilidade e precisão ideais, todas as esferas marcadoras devem estar
dentro do corredor azul.

②
Exibe a posição dos instrumentos e/ou das estrelas de referência em relação à câme-
ra.

③ Exibe os botões de posicionamento de controle do motor da câmera (se houver).

④

Usado para centralizar a câmera.
OBSERVAÇÃO: a centralização da câmera leva até 5 segundos. Um segundo clique
desativa o recurso de centralização. 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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2.3 Configuração da Estrela de Referência

Estrela de Referência

Posicione a estrela de referência de maneira que ela fique visível durante todo o procedimento.
Considere os locais em que outros dispositivos poderiam bloquear a linha de visão da estrela de
referência. Procure deixar a câmera do mesmo lado em que a estrela de referência estiver
acoplada.
Para navegar com mais precisão, posicione a estrela de referência o mais próximo possível da
região de interesse, sem que ela interfira com o espaço cirúrgico necessário para o
procedimento.
Assegure que a estrela de referência fique firmemente acoplada à garra. Ao usar a Garra de
Referência Universal, assegure que ela esteja firmemente fixada ao suporte de cabeça.

Aviso
A movimentação da cabeça do paciente em relação à estrela de referência (p.ex., a
movimentação da estrela de referência ou da cabeça do paciente no suporte de cabeça)
não pode ocorrer durante ou depois do registro. Se esse movimento relativo ocorrer, é
necessário realizar um novo registro completo.

Visibilidade da esfera marcadora

Antes de iniciar o registro, verifique se:
• As esferas marcadoras reflexivas estão firmemente acopladas
• A estrela de referência não está empenada, especialmente os pinos
• As esferas marcadoras estão limpas, secas e sem danos
• As esferas marcadoras não estão cobertas por capas estéreis, exceto as especificamente

desenvolvidas pela Brainlab para cobrir as estrelas de referência

Configuração da Estrela de Referência
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2.4 Precisão do ponteiro

Precisão do ponteiro

①

Figura 4  

Cada ponteiro vem em uma base de verificação que serve para evitar danos e assegurar a
máxima precisão do ponteiro.

Aviso
Verifique a precisão do ponteiro antes de cada utilização:
• Assegurando que a ponta do ponteiro esteja alinhada ao contrapino da base de

verificação ①
• Colocando a ponta no ponto de verificação da estrela de Referência (divot) e

confirmando a distância exibida

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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3 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

3.1 Visão geral do software - Introdução

Informações básicas

Registration é um software de registro pré-operatório com interface de tela sensível ao toque. A
colocação de instrumentos cirúrgicos em uma posição tridimensional sobreposta em sequências
de imagens anatômicas, como RM e/ou TC, pode proporcionar suporte ao cirurgião durante
diversas intervenções cirúrgicas.
Utilize o software Registration para registrar a posição do paciente em relação às aquisições de
imagens pré-operatórias, antes da navegação cirúrgica.

Fluxo de trabalho

Etapa

1. Selecione um paciente.
Para obter informações adicionais sobre a seleção de pacientes e dados, consulte o Ma-
nual do Usuário do Software Patient Data Manager.

2.

Selecione a opção Navigation no fluxo de trabalho Cranial.

3. Selecione todos os dados de paciente e todos os objetos definidos apropriados que se-
jam relevantes para o procedimento. Todos os aplicativos do fluxo de trabalho dedicado
são exibidos.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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3.2 Funções de navegação e visualização

Funções básicas de navegação

Botão Função

Exibe uma lista de alertas, assim que o software detecta qualquer problema
que precisar de sua atenção.

Exibe as sequências de imagens e os layouts disponíveis.

Retorna para o Content Manager, onde é possível selecionar um novo aplica-
tivo ou sair totalmente.

Abre o aplicativo da câmera para exibir quais estrelas de referência, ponteiros
ou instrumentos estão no campo de visão da câmera.

Faz uma captura de tela de sua visualização atual. A captura de tela será au-
tomaticamente gravada com os dados do paciente.

Funções de visualização

Botão Função Descrição

Ampliar ou reduzir um
corte

Pressione os símbolos ⊖ e ⊕ ou ar-
raste a barra deslizante:
• Para a esquerda para reduzir
• Para a direita para aumentar

Funções de navegação e visualização
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4 VISÃO GERAL DO
REGISTRO

4.1 Introdução ao Registro

Informações básicas

Durante o registro, o software mapeia os dados de imagens pré-operatórias do paciente para a
anatomia física da cabeça do paciente na posição intraoperatória atual.
O registro correto é um fator extremamente importante para a precisão da navegação. É
necessário verificar os registros quanto à precisão e adequação para o procedimento, a fim de
garantir a precisão e a confiabilidade da navegação.

Antes de iniciar

Leia cuidadosamente todas as seções relevantes no Manual do Usuário de Instrumental para
Crânio/Otorrinolaringologia (p.ex., Softouch, Z-touch).

Otimização do registro e precisão da navegação

Para obter o registro ideal, recomendamos o uso de dados de tomografia junto com parafusos
ósseos como pontos de registro.

Requisitos de sequência de imagens

Para assegurar a devida precisão, adquira as imagens do paciente, conforme descrito no
Cranial/ENT Registration and Navigation Scan Protocol.
Os requisitos de sequência de imagens a seguir aplicam-se a todas as aquisições de imagens:
• A sequência de imagens deve conter toda a área de interesse na anatomia do paciente.
• A sequência de imagens deve conter a cabeça inteira, incluindo o nariz.
• Para obter o mais elevado nível de qualidade de registro, utilize sequências de imagens de

TC, TCA ou RM T1. As sequências de imagens de RM T2 podem levar a uma qualidade de
registro inferior. As sequências de imagens B0, dados de imagens de tensor de difusão (DTI) e
deformadas não podem ser usadas para registro de paciente.

Considerações sobre segurança

Certifique-se de que a anatomia do paciente não tenha sido modificada desde a aquisição (p.ex.,
áreas inchadas do rosto ou deslocamento de pele devido a uma posição diferente do paciente).
Isso pode resultar em incorreções no registro e na navegação.
Devido a possíveis distorções em sequências de imagens de RM, a precisão da navegação pode
diminuir no ponto de interesse, mesmo que o registro tenha sido verificado como satisfatório na
superfície.

VISÃO GERAL DO REGISTRO
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Opções de registro

Opção Descrição

Selecione a opção Registration no fluxo de trabalho Cranial Navigation.
O software o levará automaticamente para:
• Registro Surface Match (Superfície) (padrão) ou
• Registro Landmark (Referência) (caso não haja uma licença de Surface

Match (Superfície))

Selecione a opção Rescue Planning para planejar pontos de resgate.

Selecione a opção Rescue Registration para registrar pontos de resgate.

Como restaurar um registro

Um registro anterior do paciente atual poderá ser restaurado na abertura de quaisquer opções de
registro se:
• Você tiver selecionado o plano inteiro
• O registro anterior tiver sido feito há menos de 24 horas

A janela de diálogo a seguir aparecerá:

Figura 5  

Opção Descrição

Yes (Sim) Restaura o registro anterior e abre a tela de verificação

No (Não) Inicia um novo registro

OBSERVAÇÃO: não restaure um registro se a posição do paciente tiver mudado em relação à
estrela de referência. Se a estrela de referência for movida ou tocada, é necessário iniciar um
novo registro. 

Introdução ao Registro
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5 REGISTRO POR
CORRESPONDÊNCIA DE
SUPERFÍCIES

5.1 Introdução à correspondência de
superfícies

Informações básicas

Surface Match (Superfície) é o método de registro padrão (se disponível), quando o fluxo de
trabalho Registration é aberto. Com o registro por Surface Match (Superfície), você poderá
adquirir imagens da superfície da cabeça do paciente, usando o ponteiro Z-touch ou Softouch
pointer.
O software usa um algoritmo de correspondência de superfícies para fazer a correspondência
entre a anatomia do paciente e as imagens pré-operatórias de TC/RM. Somente pontos de
superfícies anatômicas incluídos nas sequências de imagens de TC/RM podem ser adquiridos.
Caso contrário, o algoritmo de correspondência de superfícies não funcionará. Não adquira
pontos em áreas que não sejam rígidas (p.ex., a área do queixo), pois sua posição poderá ter-se
deslocado desde a aquisição das imagens de TC/RM.
OBSERVAÇÃO: consulte as instruções do protocolo de aquisição de imagens fornecido pela
Brainlab para obter informações sobre as sequências de imagens que são adequadas para
registro por correspondência de superfícies. 

Vantagens do Surface Match (Superfície) em relação ao Registro Landmark

• O deslocamento de pele é reduzido (quando se utiliza o Z-touch ou o Softouch).
• Marcadores de TC/RM não são necessários.

Métodos de registro

Método Explicação

Z-touch
O Z-touch emite um feixe de laser infravermelho que é detectado pela câmera.
Adquirem-se os pontos por meio da aquisição de imagens da cabeça do pacien-
te.

Softouch
O Softouch é um ponteiro eletrônico com um sensor de detecção de pele. Um
sinal infravermelho emitido pelo Softouch aciona a câmera, que efetua o registro
do ponto no momento em que o ponteiro toca a pele.

Combinação
entre Z-
-touch e
Softouch

Para a aquisição de ponto, é possível usar uma combinação dos ponteiros Z-
-touch e Softouch. Essa possibilidade é útil se os pontos característicos da cor-
respondência de superfícies não puderem ser acessados com o Z-touch (p.ex.,
as áreas requeridas estão cobertas por cabelo ou em locais em que o ponteiro
laser infravermelho não pode ser detectado pela câmera).

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
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OBSERVAÇÃO: o Ponteiro Brainlab de extremidade arredondada pode ser usado para
registro por correspondência de superfíciess. Entretanto, para obter os melhores resultados,
recomendamos usar o Z-touch ou o Softouch. 

Verificação da reconstrução 3D

Antes de iniciar o registro, avalie a superfície da reconstrução 3D e determine se ela é adequada
para o registro por Surface Match (Superfície). Assegure-se de que:
• A superfície do rosto esteja nitidamente visível.
• A superfície da pele esteja lisa, sem obstáculos ou grandes artefatos.
• A reconstrução 3D assemelha-se ao paciente.
• Quaisquer tubos, fitas e outros artefatos que possam alterar a aparência do rosto após a

aquisição sejam identificados.
• O limiar da pele esteja correto.

OBSERVAÇÃO: observe que um deslocamento de pele pode ter ocorrido durante a aquisição,
provocado pelo dispositivo de fixação do paciente. 

①

②

Se não tiver ficado satisfeito com a reconstrução 3D, escolha entre uma das seguintes opções:
• Selecione a opção Data (Dados) ① e mude para um outro conjunto de dados do paciente

previamente carregados
• Saia do software Registration e selecione uma nova sequência de imagens de paciente
• Adquira os pontos nas áreas em que a visualização da superfície 3D estiver correta
• Ajuste o limiar em Threshold (Limiar) ②

Fluxo de trabalho do registro por correspondência de superfície

Etapa

1. Adquira os pontos guia para a Surface Match (Superfície) com o ponteiro Softouch.

2. Registre os pontos na anatomia do paciente usando o ponteiro Softouch ou Z-touch, ou
uma combinação dos dois.

3. Verifique a precisão do registro.

Introdução à correspondência de superfícies
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5.2 Pontos guia para correspondência de superfícies

Informações básicas

O primeiro passo no fluxo de trabalho da Surface Match (Superfície) é adquirir os pontos guia. A
aquisição dos pontos guia leva a um registro mais robusto e confiável.

Como adquirir pontos guia

④

②
①

③

Figura 6  

Etapa

1. Utilize o ponteiro Softouch para adquirir três pontos, de modo a que os pontos apareçam
na tela.
• Selecione a opção Start Over (Reiniciar) ① para começar o registro desde o princípio.

Todos os pontos já adquiridos serão excluídos.
• Selecione a opção Edit Points (Editar pontos) ② para ajustar manualmente a posição

dos pontos.
• Selecione a opção Skip Point (Ignorar ponto) ③ se um dos pontos não estiver dispo-

nível devido à posição do paciente para, então, prosseguir para o próximo ponto.

2. Após obter êxito em adquirir três pontos, o software prosseguirá automaticamente para a
etapa de registro por Surface Match (Superfície).

OBSERVAÇÃO: selecionar a opção Skip (Ignorar) ④ redirecionará você para a etapa de registro
por Surface Match (Superfície). 

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
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Como proceder se a Aquisição de Pontos Guia Falhar

②

①

Figura 7  

Se o software identificar muito poucos ou nenhum ponto guia anatômico, você terá duas opções:
• Selecionar Edit Points (Editar pontos) ① e ajustar manualmente os pontos.
• Selecionar a opção Skip (Ignorar) ② para ser redirecionado para a etapa de registro por

Surface Match (Superfície).

Como editar pontos guia anatômicos

①

②

Figura 8  

Edite pontos guia se:
• O software não conseguir adquirir pontos guia
• O software colocar os pontos guia na posição errada

Etapa

1. Planeje cada ponto guia na ordem definida pelo software, usando as seguintes opções:

Pontos guia para correspondência de superfícies

28 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5



Etapa
• Pressione manualmente sobre a visualização 3D ① para definir a posição do ponto

guia.
• Arraste qualquer círculo ② para fazer ajustes finos. Os círculos remanescentes irão

de mover adequadamente.
Após planejar os três primeiros pontos guia, a opção Proceed (Prosseguir) será ativada.

2. Selecione Proceed (Prosseguir) depois de planejar todos os pontos guia que deseja ad-
quirir.

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 29



5.3 Registro por correspondência de superfícies com
Softouch

Diretrizes para aquisição de pontos

• Para evitar o deslocamento de pele durante a aquisição de pontos, toque suavemente a pele
do paciente com a ponta do Softouch.

• Mova o Softouch lentamente durante a aquisição dos pontos para assegurar a precisão da
aquisição de pontos.

• Para assegurar a precisão ideal, adquira pontos nos dois lados do rosto do paciente, próximo
da região de interesse e na parte de trás da cabeça.

• Todas as estruturas (ósseas) com uma superfície que normalmente não é alterada durante a
anestesia são apropriadas para aquisição de pontos.

• Não use o Softouch sobre tecido mole ou em áreas que possam ser deslocadas em
comparação com a aquisição de TC/RM (p.ex., pele solta, queixo), pois isso pode afetar o
registro.

• Evite áreas que tenham sido deslocadas devido a artefatos (p.ex., tubos ou fitas).

Antes de usar

Aviso
Use o Softouch somente depois de verificar sua precisão com o calibrador do ponteiro
Softouch.

Aviso
Não use o ponteiro Softouch de forma invasiva nem sobre pele lesionada.

Como ligar o Softouch

Para ligar o Softouch, pressione a tecla Em Espera por menos de um segundo.
O LED de status pisca duas vezes em verde e depois permanece aceso continuamente em
verde, indicando que o dispositivo está no modo Em Espera.

Como realizar o Registro por correspondência de superfície com o Softouch

①

②

Figura 9  

Registro por correspondência de superfícies com Softouch

30 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5



Etapa

1. Toque delicadamente um ponto no paciente com a ponta do Softouch e mantenha o ins-
trumento imóvel. Após 25 pontos, a opção Calculate (Calcular) será ativada.
OBSERVAÇÃO: selecione a opção Start Over (Reiniciar) ① para eliminar todos os pon-
tos adquiridos e reiniciar o registro. 

2. Selecione a opção Calculate (Calcular) ② para prosseguir imediatamente ou adquira to-
dos os pontos (50 pontos, no máximo) e aguarde o software prosseguir de maneira auto-
mática.

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
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5.4 Registro por correspondência de superfícies com
Z-touch

Diretrizes para aquisição de pontos

Ao usar o Z-touch, certifique-se de adquirir pontos somente na superfície da pele do paciente.
Tenha cuidado para não adquirir pontos em locais como fitas, tubos, etc.
Durante a aquisição:
• O sensor de laser infravermelho e o ponto de laser do Z-touch devem estar visíveis para a

câmera.
• Mantenha outras fontes de infravermelho fora do campo de visão da câmera.
• Para assegurar a precisão ideal, adquira pontos nos dois lados do rosto e do nariz do

paciente, próximo da região de interesse e na parte de trás da cabeça.
• Não use o Z-touch sobre tecido mole ou em áreas que possam ser deslocadas em

comparação com a aquisição de TC/RM (p.ex., pele solta, queixo).
• Evite áreas que tenham sido deslocadas devido a artefatos (p.ex., tubos ou fitas).

Como ligar o Z-touch

Existem dois dispositivos Z-touch diferentes. Dependendo da versão, você pode ligar o feixe de
laser visível e ativar o laser infravermelho da seguinte maneira:
• Pressione o botão de ativação cinza. O laser visível é ativado imediatamente. Para ativar o

laser de infravermelho, mantenha pressionado o segundo nível do interruptor do feixe de laser.
O laser visível permanece ativo.

• Pressione continuamente o botão de ativação amarelo. O laser visível é exibido como um
ponto vermelho. O feixe de laser infravermelho é ativado com um segundo de atraso em
relação ao laser visível quando o botão de ativação é pressionado ou quando o sensor de
infravermelho detecta a câmera.

A luz de LED verde indica que o laser está ativo. Se a luz verde e/ou o feixe de laser vermelho
piscar, isso significa que o Z-touch não está funcionando adequadamente. Neste caso, certifique-
se de que o sensor do Z-touch esteja no campo de visão da câmera.

Como realizar o Registro por correspondência de superfície com o Z-touch

②

①

Figura 10  

Registro por correspondência de superfícies com Z-touch
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Etapa

1. Ligue o feixe de laser visível, seguindo as instruções acima.

2. Segure o Z-touch perpendicularmente à superfície de aquisição das imagens, de modo
que o feixe de laser encontre a pele como um ponto.
OBSERVAÇÃO: pontos elípticos podem causar incorreções de cálculo. 

3. Usando a animação como orientação, movimente o laser Z-touch lentamente sobre a
área de interesse em verde, conforme indicado no software.
Após 60 pontos (metade da barra de andamento estará preenchida), a opção Calculate
(Calcular) ② será ativada.
OBSERVAÇÃO: selecione a opção Start Over (Reiniciar) ① para eliminar todos os pon-
tos adquiridos e reiniciar o registro. 

4. Selecione a opção Calculate (Calcular) ② para prosseguir imediatamente ou adquira to-
dos os pontos (120 pontos, no máximo) e aguarde o software prosseguir de maneira au-
tomática.

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
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5.5 Solução de problemas do registro por
correspondência de superfícies

Não foram encontrados resultados de registro

Figura 11  

Se o software não conseguir encontrar um resultado de registro, a janela de diálogo
correspondente será exibida.

Opção Descrição

Last Solution
(Última solução)

Abra o registro anterior na página de verificação. Quaisquer pontos adicio-
nais serão descartados.
OBSERVAÇÃO: disponível somente se você tiver selecionado No (Não) na
página de verificação de registro e tiver adicionado mais pontos. 

More Points
(Mais pontos)

Abre a janela de diálogo de registro para aquisição de pontos adicionais, os
quais são indicados em outra cor.

Start Over (Rei-
niciar) Reinicia o registro. Todos os pontos adquiridos são excluídos.

Landmark (Refe-
rência) Alterna para registro Landmark (Referência).

Solução de problemas do registro por correspondência de superfícies
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6 REGISTRO POR
REFERÊNCIA

6.1 Introdução ao registro por referência

Informações básicas

O registro Landmark (Referência) utiliza uma técnica de correspondência de pontos pareados
para correlacionar a sequência de imagens com a anatomia real do paciente.
Os pontos de registro permitidos são:
• Os Marcadores Toroidais para Registro Multimodalidade usados pelo paciente durante a

aquisição de imagens
• Referências anatômicas
• Parafusos

Os pontos de registro podem ser planejados com:
• iPlan
• Registration

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre o posicionamento dos marcadores fiduciais no
paciente, consulte o manual do usuário do fabricante e o Manual do Usuário de Instrumental
para Crânio/Otorrinolaringologia. 

Antes de iniciar

Não remova os marcadores da pele do paciente até que o registro do paciente tenha sido
executado. Caso contrário, esses marcadores não poderão ser usados para o registro Landmark
(Referência).
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Colocação dos Marcadores toroidais para registro multimodalidade

①

Figura 12  

Quatro referências, no mínimo, são necessárias para registro. É recomendável fixar seis ou sete
marcadores no paciente, para assegurar um número suficiente de referências caso os
marcadores caiam da pele.
OBSERVAÇÃO: desenhe um círculo ao redor do marcador toroidal ① para assinalar sua posição
caso eles caiam da pele. 

Para conseguir um registro ideal dos marcadores fiduciais ou das referências:
• Posicione os marcadores fiduciais/referências ao redor da cabeça, da maneira mais aleatória e

apartada possível. Evite colocar marcadores fiduciais/referências em uma estrutura simétrica
(p.ex., em uma linha ou em uma forma regular).

• As posições de marcadores fiduciais/referências devem circundar a região de interesse.
• Evite áreas com pele flácida.

Métodos de registro

Ao registrar marcadores e referências pré-planejadas, segure a ponta perpendicularmente ao
marcador/referência. Isso evita o deslocamento inadvertido da pele causado pela força do
instrumento.

Método Explicação

Marcadores to-
roidais para re-
gistro multimo-
dalidade

• Softouch: Coloque a ponta do instrumento na abertura interna do marca-
dor, assegurando que a ponta toque a pele.

• Ponteiro Brainlab com extremidade arredondada: Coloque a ponta no
centro do marcador e gire lentamente o instrumento, mantendo a ponta no
marcador no lugar.

Introdução ao registro por referência
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Método Explicação

Referências ana-
tômicas

• Softouch: Coloque a ponta sobre a referência, assegurando que a ponta
toque a pele.

• Ponteiro Brainlab com extremidade arredondada: Coloque a ponta so-
bre a referência e gire lentamente o instrumento, mantendo a ponta no lu-
gar.

Parafusos Softouch ou Ponteiro Brainlab com extremidade arredondada: Coloque
a ponta no centro do parafuso e gire lentamente, mantendo a ponta no lugar.

Como abrir o registro por referência

Figura 13  

Surface Match (Superfície) é o método de registro padrão (se disponível). Portanto, você deverá
alterar manualmente para o registro Landmark (Referência).

Etapa

1. Selecione a opção Surface Match (Superfície) para abrir o menu suspenso.

2. Selecione Landmark (Referência) no menu suspenso.

Fluxo de trabalho do registro por referência

Etapa

1. Planeje os pontos de registro com ou sem marcadores fiduciais.

2. Registre os pontos na anatomia do paciente na ordem definida pelo software.

3. Verifique a precisão do registro.

REGISTRO POR REFERÊNCIA
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6.2 Planejar os pontos de referência

Informações básicas

A tela de planejamento de pontos se abre quando você ativa o registro por Landmark
(Referência), solicitando que você planeje os pontos.
Esta seção descreve como planejar pontos de registro manualmente (marcadores fiduciais ou
referências).

Opções de planejamento de pontos de registro

① ②

③
④

⑤

Figura 14  

Nº Descrição

① Adicionar manualmente os pontos de registro, tocando na visualização 3D.

②
Reposicione precisamente os pontos planejados, arrastando o retículo circulado nas vi-
sualizações de corte axial, coronal e sagital.

③ Exclua os pontos, pressionando o ícone da lixeira.

④
Lista de pontos planejados. Para ajustar um ponto, selecione o nome da Landmark (Re-
ferência) na lista. Neste exemplo, a Landmark 03 (Referência 03 ) foi ativada e destaca-
da na visualização 3D, bem como exibida nas visualizações axial, coronal e sagital.

⑤

O botão Register (Registrar) será ativado assim que o software tiver recebido um núme-
ro suficiente de pontos.
Selecione a opção Register (Registrar) para abrir a tela de registro e adquirir os pontos
planejados.

OBSERVAÇÃO: são necessários pelo menos quatro pontos. O número final de pontos necessário
depende do local dos pontos. Quanto mais aleatório for o posicionamento dos pontos, menor
será o número total de pontos necessários. 

Planejar os pontos de referência
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Detecção semiautomática de marcadores toroidais para registro multimodalidade

Pressione diretamente na visualização 3D para ativar o recurso de detecção semiautomática.
Quando você pressiona um marcador na visualização 3D, um ponto de registro é colocado
diretamente no centro.
OBSERVAÇÃO: a detecção semiautomática somente pode ser usada com os Marcadores
toroidais para registro multimodalidade. 

Etapa

1. Para habilitar o recurso de detecção semiautomática, pressione Multi-Modality Donut
Registration Marker na visualização 3D.
O ponto de registro (indicado por um círculo) é colocado no centro do marcador.

2.
Em todas as visualizações, assegure que o ponto de registro seja posicio-
nado no centro do marcador. Use o recurso de zoom para verificar se o
ponto de registro foi posicionado corretamente.

REGISTRO POR REFERÊNCIA
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6.3 Registrar pontos de referência

Informações básicas

Esta seção descreve como registrar pontos de referência (marcadores fiduciais ou referências
anatômicas).

Como registrar pontos de referência

③

②

①

Figura 15  

Etapa

1. Posicione a ponta do Softouch em cada referência, uma após a outra, na ordem definida
pelo software. Uma marca de seleção em verde indica que o ponto foi adquirido ①.
Se uma referência não estiver acessível, selecione outro ponto na visualização 3D ou na
lista de pontos correspondente ②.
Após adquirir quatro pontos de referência, a opção Calculate (Calcular) ③ será ativada.
Para readquirir um ponto, selecione o ponto na visualização 3D ou na lista de nomes de
Landmark (Referência) correspondente.

2. Selecione a opção Calculate (Calcular) para prosseguir imediatamente ou adquira todos
as referências e aguarde o software prosseguir de maneira automática.

Registrar pontos de referência
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6.4 Solução de problemas do registro por referência

Não foram encontrados resultados de registro

Figura 16  

Se o software não conseguir encontrar um resultado de registro, a janela de diálogo
correspondente será exibida.

Opção Descrição

Surface (Superfí-
cie) Alterna para o registro Surface Match (Superfície).

Re-Plan (Repla-
nejar)

Abre a tela de planejamento de referência para excluir, ajustar ou planejar
pontos adicionais.

Re-Acquire (Re-
adquirir)

Reinicia o registro para que você possa readquirir pontos. Todos os pontos
adquiridos são excluídos.

REGISTRO POR REFERÊNCIA
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7 RESGATE DE REGISTRO
7.1 Introdução ao Resgate de Registro

Informações básicas

Após realizar o registro, recomendamos o planejamento de pontos de resgate que possam ser
registrados em qualquer ponto durante a cirurgia. Rescue Registration é a única forma de
repetir o registro de um paciente já coberto (p.ex., em caso de movimentação não intencional da
estrela de referência).

Fluxo de trabalho para Resgate de Registro

Etapa

1. Faça o registro inicial.

2. Selecione a opção Rescue Planning do Content Manager.

3. Planejar os pontos de resgate.

4. Se, durante a cirurgia, o registro se perder, selecione Rescue Registration no Content
Manager.

5. Registre os pontos de resgate.

6. Verifique a precisão do registro.

RESGATE DE REGISTRO
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7.2 Planeje os pontos de resgate

Informações básicas

Esta seção descreve como planejar pontos de resgate que possam ser registrados em qualquer
ponto durante a cirurgia.
Os pontos de resgate são planejados, segurando-se a ponta perpendicularmente a uma
referência e girando lentamente o ponteiro, mantendo a ponta no lugar.
Os pontos de resgate devem ser posicionados sobre estruturas ósseas.

Como planejar pontos de resgate

③

①

②

Figura 17  

Etapa

1. Abra a opção Rescue Planning no Content Manager.

2. Gire a ponta do ponteiro sobre cada Ponto de Resgate (Ponto de Recuperação), um
após o outro, certificando-se de definir os pontos que possam ser facilmente identificados
durante o registro, caso um novo registro seja necessário. Amplie ou reduza até obter a
melhor visualização das imagens.
A opção Accept (Aceitar) ③ será ativada assim que o software tiver recebido um número
suficiente de pontos.
OBSERVAÇÃO: são necessários pelo menos cinco pontos. Entretanto, o número final de
pontos de resgate necessário depende do local dos pontos. Quanto mais aleatório for o
posicionamento das referências, menor será o número total de pontos necessários. 

3. Etapas opcionais:
• Pressione o símbolo da lixeira ① para excluir o ponto de resgate.
• Pressione sobre um nome de ponto de resgate ② para ativá-lo.

4. Selecione Accept (Aceitar) ③ para salvar todos os pontos de resgate e retornar para a
tela anterior.
Esses pontos de resgate agora estarão salvos e poderão ser usados para atualizar o re-
gistro a qualquer momento durante a cirurgia.

Planeje os pontos de resgate
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7.3 Registre os pontos de resgate

Informações básicas

Utilize os pontos de resgate para tornar a registrar um paciente durante a navegação. A repetição
do registro é necessária se o registro não estiver preciso (p.ex., devido à movimentação acidental
do paciente ou da estrela de referência).

Considerações sobre segurança

Se você excluir os pontos de resgate, talvez não consiga tornar a registrar o paciente se o
registro inicial for perdido (p.ex., se uma estrela de referência for movida). Neste caso, não será
possível continuar a navegação e você terá que reiniciar o registro.
Um Rescue Registration talvez não seja tão preciso quanto o primeiro registro (pré-operatório),
pois os erros dos dois registros ficam combinados. Verifique cuidadosamente cada Rescue
Registration, segurando o ponteiro nas referências anatômicas conhecidas e verifique a posição
exibida na tela.

Como registrar pontos de resgate

③

①

②

Figura 18  

A Brainlab recomenda a utilização de Ponteiro Brainlab com extremidade arredondada estéril
para o registro de pontos de resgate.

Etapa

1. Abra a opção Rescue Registration no Content Manager.

2. Gire a ponta estéril do ponteiro sobre cada Rescue Point (Ponto de Recuperação), um
depois do outro, na ordem definida pelo software. Uma marca de seleção em verde indi-
ca que o ponto foi adquirido ①.
Se um ponto de resgate não estiver acessível, selecione outro ponto na visualização 3D
ou na lista de pontos correspondente ②.
Após adquirir cinco pontos de resgate, a opção Calculate (Calcular) ③ será ativada.
Para readquirir um ponto, selecione o ponto na visualização 3D ou na lista de nomes de
Rescue Point (Ponto de Recuperação) correspondente.

RESGATE DE REGISTRO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 45



Etapa

3. Selecione a opção Calculate (Calcular) para prosseguir imediatamente ou adquira todos
os pontos de resgate e aguarde o software prosseguir de maneira automática.

Registre os pontos de resgate
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7.4 Solução de problemas no Resgate de Registro

Não foram encontrados registros

Figura 19  

Opção Descrição

Re-Acquire (Re-
adquirir)

Reinicia o registro para que você possa adquirir os pontos novamente. To-
dos os pontos adquiridos são excluídos.

Discard (Descar-
tar)

Descarta todas as posições de pontos de resgate adquiridos, mantém o re-
gistro anterior e retorna para o aplicativo anterior.
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8 VERIFICAÇÃO DE
REGISTRO

8.1 Introdução à verificação do registro

Informações básicas

Assim que o registro é concluído, a tela de verificação de registro é exibida.

Considerações sobre segurança

Verifique a posição de cada marcador fiducial nas visualizações axial, coronal e sagital do
Registro Landmark.
Como a propagação de erros pode resultar na redução da precisão da navegação em algumas
áreas, é importante realizar uma verificação completa.

Aviso
Verifique a precisão em diversas referências anatômicas, especialmente na região de
interesse, pois ela pode ser diferente da precisão verificada na superfície da pele. Se a
região de interesse não estiver acessível, verifique as áreas mais próximas da região de
interesse.

Como verificar a precisão do registro

①

②
③

Figura 20  
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Quando o registro é bem-sucedido, a tela de verificação de registro é exibida.

Etapa

1. Segure o Softouch ou a ponta do ponteiro estéril (para o registro de ponto de resgate)
em referências anatômicas conhecidas (por exemplo, násio ou pontos orbitais mais late-
rais) e verifique se a posição do ponteiro exibida nas visualizações de imagem corres-
ponde ao ponto real na anatomia do paciente.

2. Segure o ponteiro em vários pontos sobre o crânio do paciente, verificando se a distância
ponteiro-pele exibida está correta.
OBSERVAÇÃO: a distância será mostrada assim que a extremidade do ponteiro estiver
dentro do intervalo de 15 mm da superfície calculada ①.
 

3. Se o registro verificado estiver aceitável, selecione Yes (Sim) ② para prosseguir com o
procedimento.
Se o registro verificado não estiver aceitável, selecione No (Não) ③ e escolha na janela
de diálogo dentre as Improvement Options (Opções de melhoria) que se abre.
OBSERVAÇÃO: verifique a precisão do registro com frequência por toda a cirurgia, espe-
cialmente após cobrir o paciente (inclusive na troca de uma estrela de referência não es-
téril para uma estéril). 

Introdução à verificação do registro
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8.2 Como aprimorar a precisão do registro

Informações básicas

Se o registro estiver inaceitável ou se for observado um desvio significativo durante a verificação
visual, verifique a precisão do ponteiro e/ou selecione No (Não). A janela de diálogo
Improvement Options (Opções de melhoria) é exibida. Selecione uma opção do menu para
prosseguir.

Opções de aprimoramento do registro por correspondência de superfícies

Opção Descrição

Alterna para registro Landmark (Referência).

Abre a janela de diálogo de registro para aquisição de pontos adicionais, os
quais são indicados em outra cor.
Se o software encontrar uma correspondência, a tela de verificação se abrirá.
Utilize a barra de alternância Last Solution (Última solução) para comparar
ambos os registro (veja abaixo).

Reinicia o registro. Todos os pontos adquiridos são excluídos.

Fecha a janela de diálogo.

Opções de aprimoramento para registro por referência

Opção Descrição

Alterna para o registro Surface Match (Superfície).

Abre a tela de planejamento dos pontos de referência para excluir, ajustar ou
planejar pontos adicionais.

Reinicia a tela de registro dos pontos de referência para que você possa ad-
quirir os pontos novamente. Todos os pontos adquiridos anteriormente são ex-
cluídos.
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Opção Descrição

Fecha a janela de diálogo.

Opções de aprimoramento do Resgate de Registro

Opção Descrição

Reinicia o registro para que você possa readquirir pontos. Todos os pontos ad-
quiridos são excluídos.

Descarta todas as posições de pontos de resgate adquiridos e retorna para o
aplicativo anterior.

Fecha a janela de diálogo.

Como usar a última solução para comparar registros

Se você tiver selecionado More Points (Mais pontos) em Improvement Options (Opções de
melhoria) e o software tiver encontrado uma correspondência, a página de verificação se abrirá.
Utilize Last Solution (Última solução) para comparar o registro original com o registro que
recém-gerado.

Etapa

1.

①

Alterne para a Last Solution (Última solução) na barra de ferramentas ① para comparar
os dois registros.

2. Se um dos registros estiver aceitável, selecione Yes (Sim) para prosseguir ②.

Como aprimorar a precisão do registro
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Etapa

3.

②

Se nenhum deles estiver satisfatório, selecione No (Não) para abrir a janela de diálogo
Improvement Options (Opções de melhoria).

VERIFICAÇÃO DE REGISTRO
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Como aprimorar a precisão do registro
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