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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
1.1.1 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, América
Central e América do Sul

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217

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 44
Fax: +49 89 991568 811

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab fornece cinco anos de vida útil para os aplicativos de software. Durante este período,
são oferecidas as atualizações de software e o suporte no local.

Comunicação

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual pode conter erros.
Utilize o endereço igs.manuals@brainlab.com para enviar sugestões de melhoria.

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.2 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

• Airo® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• CurveTM é marca comercial da Brainlab AG na Alemanha, com registro pendente.
• KickTM é marca comercial da Brainlab AG na Alemanha, com registro pendente.
• Softouch® é marca registrada da Brainlab na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• StarLink® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• VarioGuide® 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

• Mobius Imaging®, a logomarca da Mobius Imaging e MobiCT® são marcas registradas da
Mobius Imaging, LLC.

• Doro® é marca registrada da pro med instruments GmbH.
• Mayfield® é marca registrada da OMI, Inc.
• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos

e em outros países.
• MultiVisionTM é marca comercial da Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® e PENTERO® são marcas registradas da Carl Zeiss Meditec AG.

Software integrado de outros fabricantes

Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
Este software contém a biblioteca openJPEG. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais, declarações de renúncia de responsabilidade e licenças, visite http://www.openjpeg.org.

Etiqueta CE

A marca CE indica que os produtos da Brainlab estão em conformidade com os
requisitos essenciais da MDD (Medical Device Directive).
De acordo com a MDD (Council Directive 93/42/EEC):
• O Cranial/ENT é um produto da Classe IIb.

OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE somente pode ser confirmada para produtos
fabricados pela Brainlab.
 

Instruções de descarte

Quando um instrumento cirúrgico atingir o fim de sua vida útil, limpe-o cuidadosamente,
removendo todos os materiais biológicos, e descarte-o de acordo com as leis e regulamentações
aplicáveis.

Dados para contato e informações legais
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Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo
com as normas legais. Para obter informações sobre a norma WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment - Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrôni-
cos), visite:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Vendas nos Estados Unidos

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos usados neste manual

Aviso

Informações de Aviso são indicadas por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas à possibilidade de ferimentos, morte ou
outras consequências sérias associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado

Informações de Cuidado são indicadas por um símbolo circular de cuidado. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis problemas com o dispositivo.
Tais problemas incluem falhas no funcionamento, falhas no dispositivo, danos ao
dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

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

Símbolos
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1.3 Uso proposto
1.3.1 Uso do sistema

Indicações de uso

O sistema Cranial/ENT foi concebido como um sistema intraoperatório de localização guiado por
imagens, com o objetivo de proporcionar cirurgias minimamente invasivas. O sistema vincula um
transdutor manual, rastreado por um sistema de marcadores passivos, a um espaço virtual de
imagens em computador sobre os dados de imagens do paciente que estão sendo processados
pela estação de trabalho IGS. O sistema é indicado para qualquer condição médica em que o uso
de uma cirurgia estereotática seja adequado e em que seja possível identificar uma referência
para uma estrutura anatômica rígida, como o crânio, um osso longo ou uma vértebra, relacionada
a uma sequência de imagens de TC, angio-TC, raios X, RM, angio-RM ou um modelo anatômico
baseado em ultrassom.
Exemplos de procedimentos incluem, mas não se limitam a:
Procedimentos cranianos:
• Ressecções de tumores
• Cirurgia da base do crânio
• Biópsias cranianas
• Craniotomias/Craniectomias
• Inserção de derivação de cateter pediátrico
• Inserção de derivação de cateter geral
• Talamotomias/Palidotomias

Procedimentos de ORL:
• Procedimentos transfenoidais
• Antrostomias maxilares
• Etimoidectomias
• Esfenoidotomias/explorações esfenoides
• Ressecções de cornetos
• Sinusotomias frontais
• Intranasais

Uso apropriado

O Cranial/ENT é apropriado para navegação geral com erros de até 3 mm. Entretanto, vários
fatores podem afetar a precisão do sistema de maneira significativa. A configuração e o
manuseio apropriados, bem como a verificação cuidadosa da precisão, são fatores essenciais
para o sucesso da navegação.

Local de uso

O sistema Cranial/ENT deve ser usado em um ambiente hospitalar, especificamente em salas
adequadas para intervenções cirúrgicas (p. ex., Salas Cirúrgicas).

Público alvo

Este manual do usuário foi desenvolvido para neurocirurgiões e cirurgiões de ORL e seus
assistentes, para uso com sistemas de navegação da Brainlab.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Contato do instrumento com tecidos do cérebro e fluido espinhal

Apenas instrumentos especificados pela Brainlab podem ser usados para contato direto
com tecidos do cérebro e com o fluido espinhal. Para obter uma lista de tais instrumentos,
consulte o Manual do Usuário de Instrumental.
Qual é o risco?
• O contato direto com tecidos do cérebro e com o fluido cerebrospinal por instrumentos não

projetados para tal contato pode causar danos ao cérebro do paciente ou choque grave
causado pela entrada de substâncias endotóxicas no corpo do paciente.

• Os instrumentos da Brainlab são projetados e fabricados para minimizar o risco de danos ao
tecido cerebral do paciente. Portanto, é pouco provável que ocorram ferimentos no paciente
durante o uso normal do instrumento. Entretanto, o uso inadequado dos instrumentos ou o uso
de instrumentos danificados pode causar ferimentos graves ao paciente.

• Métodos padrão de reprocessamento não são totalmente eficazes para instrumentos que
apresentam contaminação por endotoxinas. A contaminação endotóxica somente pode ser
removida com o uso de tratamentos agressivos, como, por exemplo, temperaturas altíssimas.
Esses parâmetros podem danificar instrumentos fabricados com alta precisão. O contato com
tecidos do cérebro ou com o fluido cerebroespinhal por instrumentos não projetados para tal
contato pode causar danos graves ao paciente.

Em que situações pode ocorrer contato não intencional?
• Em geral, o contato não intencional pode ocorrer em todas as situações em que os

instrumentos são usados muito próximos dos tecidos do cérebro. Um exemplo é o uso do
ponteiro de navegação dentro da cavidade cranial, para medição de distâncias ou aquisição de
pontos.

Como reduzir as probabilidades:
• Faça o reprocessamento total dos instrumentos, conforme descrito no Manual de Limpeza,

Desinfecção e Esterilização. Armazene e manuseie os instrumentos conforme descrito.
• Exceto no caso de instrumentos especificados, evite o contato direto do instrumento com os

tecidos do cérebro e com o fluido cerebroespinhal.

Cuidados ao manusear hardware

Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do
sistema e o instrumental acessório.

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

Revisão de plausibilidade

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

Não adequado para diagnóstico

De acordo com o padrão DIN 6868, as imagens exibidas nos sistemas de navegação da
Brainlab não são apropriadas para uso em diagnósticos.

Uso proposto
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos
1.4.1 Instrumental médico da Brainlab

Instrumental médico compatível da Brainlab

O Cranial/ENT é compatível com:
• Kit de Adaptadores para DrapeLink

- Adaptador para Garra Cranial Doro
- Adaptador para Garra Cranial Mayfield
- Base Longa para DrapeLink
- Base Curta para DrapeLink

• Estrela de alinhamento de biópsia e Tubo de biópsia
• Garra Blakesley
• Unidade de Referência Cranial para DrapeLink

- Estrela de Referência Cranial para DrapeLink
- Interconector para DrapeLink

• Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis
• Marcador de registro descartável para sala cirúrgica para TC, RM, Sala Cirúrgica
• Guia de Cateter Descartável
• Sistema de Biópsia sem Arco
• Trilho Fixo iMRI para Suporte de Cabeça GE
• Matriz de Registro iMRI para GE
• Matriz de Registro iMRI para Suporte de Cabeça Noras
• Kit de Adaptadores de Instrumental
• Matriz de Calibração de Instrumental 4.0 (ICM4)
• Adaptadores de microscópio e Estrelas de microscópio
• Ponteiros de Terminações Múltiplas, incluindo pontas de ponteiro Paint
• Ponteiro com ponta arredondada
• Ponteiro com Ponta Afiada
• Braço de Referência para Suporte de Cabeça Mayfield
• Garra de Referência Universal 
• Faixa de Cabeça e Estrela de Referência para Faixa de Cabeça
• Sequência de Referência para Crânio
• Softouch
• Estrela de Referência Padrão para Crânio - 4 Marcadores
• Bandejas de Esterilização (Crânio, Acessórios Padrão para Crânio, ORL, Sistema de Biópsia

sem Arco, Unidade de Referência DrapeLink, VarioGuide)
• Aspirador
• Adaptadores de Ultrassom
• Fantoma de Registro de Ultrassom
• VarioGuide
• Z-touch

Outros instrumentos da Brainlab

Instrumentos adicionais podem ser disponibilizados após a liberação deste manual. Se tiver
alguma pergunta sobre a compatibilidade de instrumentos com software da Brainlab, entre em
contato com o suporte da Brainlab.

Utilize apenas instrumentos e peças de reposição especificados pela Brainlab com o
produto Cranial/ENT. A utilização de instrumentos e peças de reposição não autorizados

INFORMAÇÕES GERAIS
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poderá 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.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.4.2 Software Brainlab

Software médico compatível da Brainlab

O Cranial/ENT é compatível com:
• DICOM Viewer Versão 2.0, 2.1 e 2.2
• Digital Lightbox Versão 2.0
• Image Fusion Versão 1.0 e 2.0
• iPlan CMF Versão 3.0
• iPlan Cranial Versão 3.0
• iPlan ENT Versão 3.0
• iPlan Stereotaxy Versão 3.0
• Smartbrush Versão 2.1

Outros produtos de software da Brainlab

Se a versão do seu software for diferente das versões especificadas acima, entre em contato
com o suporte técnico da Brainlab para obter esclarecimentos sobre a compatibilidade com
dispositivos da Brainlab.

Somente software médico da Brainlab, especificado pela Brainlab, pode ser instalado e
usado com o sistema.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.3 Dispositivos de outros fabricantes

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes

Dispositivo médico Modelo Fabricante

Dispositivo de Fixação do
Crânio

Suporte de cabeça para
TC e RM intraoperatórias:
Mayfield®, Doro®, Noras,
GE ou construção similar

Integra Neurosciences
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
USA
pro med instruments GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg
Germany
Noras MRI products GmbH
Leibnizstrasse 4
97204 Höchberg
Germany
GE Healthcare
3000 North Grandview
Waukesha, WI 53188
USA

Parafuso autoperfurante

Parafuso maxDrive® auto-
perfurante (Martin) ou Pa-
rafuso autoperfurante para
Córtex PlusDriveTM (Synt-
hes) de 1,5 x 6 mm

Gebrüder Martin GmbH and Co. KG
Ludwigstaler Str. 132
78532 Tuttlingen, Germany
Synthes GmbH
Eimattstr. 3
4436 Oberdorf
Switzerland

Lâmina de chave de fenda 1,5 mm (apropriada para
parafusos usados)

Manopla de chave de fenda Apropriada para parafusos
e lâminas usados

Broca e manopla (opcional) 1,1 mm

Agulha de Biópsia Descar-
tável Tipo A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Germany

Marcadores multimodalida-
de

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Dispositivos de aquisição compatíveis de outros fabricantes

Dispositivo de aquisição Modelo Fabricante

Dispositivos para aquisição de imagens
médicas em conformidade com as instru-
ções de aquisição de imagens da Brainlab
(scanners de RM e TC, Arco em C, DVT e
dispositivos similares)

Consulte os requisitos fornecidos nos protocolos de
aquisição de imagens da Brainlab.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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Microscópios cirúrgicos compatíveis de outros fabricantes

Modelo Fabricante

Olympus
• OME-9000
• OME-8000
• OME-7000

Sony Olympus Medical Solutions Inc.
4-7-1 Koyasu-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-0904
Japan

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Germany

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

Leica Microsystems (Switzerland) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland

Zeiss
• OPMI Pentero C
• OPMI Pentero
• OPMI PENTERO 800
• OPMI PENTERO 900
• OPMI Neuro MultiVision
• OPMI VARIO 700

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Germany

Dispositivos compatíveis de outros fabricantes para Integração de Ultrassom IGSonic

Modelo Fabricante

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark

• Sonda de ultrassom BK8862
• Sonda de ultrassom BK8863

Isolador de rede EN-30
OBSERVAÇÃO: este não é um dispo-
sitivo médico.
 

EMO systems GmbH

Dispositivos adicionais de outros fabricantes

O uso de combinações de dispositivos médicos não autorizados pela Brainlab pode afetar
de maneira adversa a segurança e/ou a eficácia dos dispositivos e colocar em risco a
segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.
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Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 21



1.4.4 Software de outros fabricantes

Autorização

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

Produtos de software adicionais de outros fabricantes

Somente produtos de software especificados pela Brainlab podem ser instalados e usados
com o Cranial/ENT.

Antivírus e Malware

Observe que algumas configurações de software de proteção contra malware (p. ex.,
antivírus) podem afetar negativamente o desempenho do sistema, por exemplo, em caso
de rastreamento em tempo real e do monitoramento de cada acesso a arquivos, causando
lentidão no carregamento e no armazenamento de dados do paciente. A Brainlab
recomenda a desativação do rastreamento em tempo real e a execução de rastreamento de
vírus fora dos períodos de atividade clínica.

Assegure que seu software antivírus não realize modificações em diretórios da Brainlab.

Não efetue downloads nem instale atualizações durante o planejamento de tratamento.
Entre em contato com o Suporte da Brainlab para obter orientações adicionais.

Atualizações

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 a hotfixes do sistema
operacional, entre em contato com a Brainlab.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.5 Treinamento e documentação
1.5.1 Treinamento

Treinamento Brainlab

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

Suporte supervisionado

Quando um sistema de navegação é utilizado pela primeira vez, um representante da Brainlab
deverá estar presente para orientação. Inicie a navegação com procedimentos de baixa
complexidade, em que você possa verificar facilmente como o sistema de navegação o auxiliará
e onde estão as limitações. Antes de usar o sistema com um paciente real, simule procedimentos
em cadáveres e/ou fantomas.

Responsabilidade

Este sistema apenas auxilia o cirurgião, e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade do cirurgião durante seu uso. O usuário deve sempre ter a possibilidade
de prosseguir com o procedimento sem a assistência do sistema.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5.2 Documentação

Leitura dos Manuais de Usuário

Os manuais do usuário descrevem dispositivos médicos e software de navegação cirúrgica de
grande complexidade, que devem ser usados com cautela.
É importante que todos os usuários do sistema, do instrumental e do software:
• Leiam atentamente os manuais do usuário antes de manusear o equipamento
• Tenham acesso permanente aos manuais do usuário

Manuais do Usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware

• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação
guiada 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 cirur-
gia, tipicamente definidos como instrumentos de grande comple-
xidade.

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

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instru-
mentos.

Manual do Usuário do Siste-
ma Informações abrangentes sobre a configuração do sistema.

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

OBSERVAÇÃO: esta tabela pode não abranger todas as instalações. Outros manuais do usuário
serão fornecidos sempre que requeridos por sua instalação.
 

Treinamento e documentação
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2 CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA

2.1 Configurando o sistema
2.1.1 Visão geral

Como configurar o sistema

A configuração do sistema varia em função do sistema usado e do tipo de procedimento
executado. Considere os seguintes aspectos:
• A câmera e o monitor não devem restringir o trabalho do cirurgião.
• A câmera deve ter uma visualização desobstruída da estrela de referência e dos instrumentos

durante todo o procedimento, incluindo todos os procedimentos de registro e navegação.
• Antes de iniciar, posicione a câmera corretamente. Evite fazer grandes alterações na posição

da câmera durante o procedimento.

Etapas

1.

Ajuste a câmera na posição necessária.
Para oferecer melhor visualização, a câmera deve estar de 1,2 a 1,8 metros (de 4 a 6
pés) de distância do campo cirúrgico.
OBSERVAÇÃO: informações adicionais sobre o posicionamento da câmera na prepara-
ção para o registro do paciente são fornecidas na página 57.
 

2. Conecte e ligue o sistema (consulte o Manual do Usuário do Sistema).

Posição da estrela de referência

Posicione a estrela de referência de forma que ela fique visível durante todo o procedimento. Se
pretender usar um dispositivo, como um microscópio, assegure que ele não bloqueie a linha de
visão da estrela de referência. Procure deixar a câmera do mesmo lado em que a estrela de
referência está acoplada.

Quanto mais próxima da região de interesse a estrela for montada, mais precisa será a
navegação. Posicione a estrela de referência o mais próximo possível da região de
interesse, sem que ela interfira no espaço cirúrgico requerido para o procedimento.

Posicionamento do sistema

Para procedimentos de neurocirurgia, posicione o sistema do lado dos pés do paciente na mesa
de cirurgia; para procedimentos de ORL, posicione o sistema no lado da cabeça do paciente.
OBSERVAÇÃO: o posicionamento do sistema depende principalmente da posição do cirurgião e
do equipamento ao redor da mesa cirúrgica.
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Exposição a feixes de laser

Não exponha os detectores de infravermelho de outros sistemas à câmera Brainlab ou ao
feixe de laser do Z-touch.

Configurando o sistema
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3 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

3.1 Introdução
3.1.1 Visão geral

Informações gerais

Cranial/ENT é um software de navegação intraoperatória baseada em tela sensível ao toque. A
colocação de instrumentos cirúrgicos em uma posição tridimensional sobreposta em sequências
de dados anatômicos, como RM e/ou TC, pode suportar o cirurgião durante diversas
intervenções cirúrgicas.
Quando usado em conjunto com o software de planejamento, um plano de tratamento pode ser
preparado separadamente da intervenção e depois transferido para o software de navegação,
para referência e suporte adicionais durante a cirurgia. Além disso, os dados adquiridos ou
modificados durante a cirurgia podem ser transferidos de volta ao software de planejamento.

O software Cranial/ENT pode ser utilizado apenas para tratamentos de neurocirurgia e
otorrinolaringologia. Não utilize o software para qualquer outro tipo de tratamento.

O Cranial/ENT utiliza imagens digitalizadas do paciente, que foram adquiridas antes da
realização da cirurgia. A anatomia real do paciente pode ser diferente dos dados de
imagens pré-operatórios devido, por exemplo, a um deslocamento de cérebro ou a
ressecções.

Fluxo de trabalho típico

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Etapas

1. Crie e edite o plano no iPlan ou no Brainlab Elements.

2. Carregue o plano de tratamento no Patient Browser.

3. Navegue.

4.
Exporte o plano.
Repita as etapas 1 a 4 conforme necessário.

Introdução
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3.2 Iniciando uma sessão
3.2.1 Iniciando o software

Como abrir o software

Abra o Cranial/ENT no Content Manager, usando as seguintes opções:

Opções

Para iniciar o Cranial/ENT com dados de paciente:
• Selecione o paciente desejado.
• Selecione o aplicativo Cranial/ENT.

O software é carregado e a tela principal é exibida (consulte a página 32).

Para iniciar o software sem dados de paciente, selecione o aplicativo Cranial/ENT.
O software é carregado e a tela principal é exibida (consulte a página 32).

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre a seleção de pacientes e aplicativos,
consulte o Manual do Usuário do Software Content Manager.
 

Antes de carregar os dados do paciente, assegure que o nome e o ID do paciente estejam
corretos.

Como carregar dados do paciente durante a sessão

Se tiver iniciado o software Cranial/ENT sem dados do paciente, ou desejar carregar dados
adicionais na sessão, você poderá carregar esses dados a qualquer momento.

Etapas

1. Pressione Data (Dados) na barra de menus para abrir a janela de diálogo Data (Dados)
(consulte a página 35).

2.
Pressione Load Data (Carregar dados).
O Patient Browser é aberto e você pode selecionar os dados do paciente.
Depois do carregamento dos dados, você retorna ao software Cranial/ENT.

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software
do Patient Browser.
 

Fusão de imagens

Se o recurso Image Fusion estiver instado em seu sistema, você poderá fusionar múltiplas
sequências de imagens.

Opções

Se os dados de paciente carregados contiverem sequências de imagens que ainda
não foram fusionadas, o sistema solicitará a fusão.
Pressione Proceed (Prosseguir).

Você pode deixar de realizar a fusão de imagens durante o carregamento do software
e fusionar as sequências de imagens posteriormente, usando a janela de diálogo Data
(Dados) em qualquer ponto durante a navegação.

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software
Image Fusion.
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3.3 Encerrando e restaurando uma sessão
3.3.1 Fechando o software e encerrando o sistema

Encerramento apropriado

Sempre feche o software antes de encerrar o sistema. Nunca use a chave liga/desliga para
sair do software, pois isto pode causar perda de dados.

Como fechar o software

Etapas

1.
Pressione o botão de início.
O Content Manager é aberto.

2.

Pressione Export (Exportar) para exportar os dados do paciente para a mídia de arma-
zenamento selecionada.
OBSERVAÇÃO: todas as capturas de tela adquiridas durante a sessão usando o botão
Screenshot (Captura de tela) podem ser acessadas e salvas.
 

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software
Content Manager.
 

Como encerrar o sistema

Etapas

1. Depois de fechar o software e salvar os dados do paciente, remova a mídia de armaze-
namento.

2. Pressione Exit (Sair) no Content Manager.

3. Pressione Shut down (Encerrar).

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre o encerramento do sistema, consulte o
Manual do Usuário do Sistema.
 

Encerrando e restaurando uma sessão
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3.3.2 Restaurando uma sessão

Informações gerais

Se o software for encerrado de forma inesperada, o registro e as calibrações de instrumentos da
sessão anterior serão restaurados após o reinício do software.

Como restaurar uma sessão

Figura 1 

Etapa

O software restaura as informações e a tela principal é exibida.
Pressione Close (Fechar) para prosseguir com a navegação.

Antes de prosseguir, verifique cuidadosamente os registros e as calibrações de
instrumentos restaurados.

Se o instrumento for trocado ou o se adaptador for movido ou reposicionado, não restaure
a calibração. Em vez disso, realize uma nova calibração.
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3.4 Interface de usuário
3.4.1 Tela principal

Informações gerais

A tela principal é exibida após o carregamento dos dados do paciente. O Cranial/ENT oferece
duas opções de interface de usuário, que podem ser alternadas:
• Menu Estendido, com uma barra de menus ampliada.
• Menu Reduzido, com uma barra de menus minimizada.

Visualização Menu Estendido

A figura apresentada a seguir mostra o sistema em uma visualização Menu Estendido.

③

④

①

②

⑤

Figura 2 

Nº Explicação Consulte

① Função atual e informações do paciente Página 29

② Clique no botão Home para retornar ao Content Manager N/A

③ Visualizações de navegação Página 113

④ Janelas de visualização da câmera Página 40

⑤ Barras de status da câmera Página 41

⑥ Barra de menus Página 34

Visualização Menu Reduzido

Na visualização Menu Reduzido os botões da barra de menus são representados por ícones e
as visualizações de navegação são maiores.
A funcionalidade das opções da barra de menus é a mesma da visualização Menu Estendido,
conforme descrito na página 34.

Interface de usuário
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Figura 3 

Etapas

1. Pressione Tools > Settings.

2.
Press Menu Big/Small.
A tela de navegação atrás da janela de diálogo passa a mostrar a visualização Menu Re-
duzido (visualização maximizada).

3. Pressione Close (Fechar) para retornar à tela de navegação.
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3.4.2 Funções da barra de menus

Função de registro

Função Menu Estendi-
do

Menu Reduzido Consulte

A função Register (Registrar) ativa o registro
do paciente. Página 55

Funções de navegação

Função Menu Estendi-
do

Menu Reduzido Consulte

A função Tooltip habilita a extensão ou retra-
ção virtual da ponta de um instrumento nave-
gado.

N/A Página 180

A função Acquire (Adquirir) permite definir
um ponto digitalizado na cabeça do paciente
ou criar uma trajetória se uma extensão de
ponta de ferramenta estiver definida. 

N/A Página 161

Ajustando visualizações

Função Menu Estendi-
do

Menu Reduzido Consulte

A função Freeze (Congelar) trava a exibição
navegada. Página 175

A função Zoom altera a ampliação das ima-
gens exibidas. Página 117

Configuração de exibição e capturas de telas

Função Menu Estendi-
do

Menu Reduzido Consulte

Configurar e alternar entre diferentes visuali-
zações. N/A Página 118

Screenshot (Captura de tela) realiza uma
captura da tela atual. Página 148

Botões opcionais

Botões opcionais podem ser ativados via Tools > Settings > Optional Menu Bar Button
(consulte a página 50). Os seguintes itens podem ser selecionados para exibição na barra de
menus:

Interface de usuário
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Função Menu Estendi-
do

Menu Reduzido Consulte

A função Paint permite o rastreamento de te-
cidos removidos cirurgicamente. Página 251

Ativa a navegação com microscópio. Página 285

Ativa a navegação com VarioGuide. Página 257

Ativa a navegação com ultrassom. Página 207

Dados

Pressione Data (Dados) para abrir a janela de diálogo Data (Dados), que fornece acesso às
funções de dados do paciente. 

Figura 4 

Função Consulte

Ajustar propriedades da sequência de imagens Página 143

Gerenciar objetos e sobreposições Página 149

Gerenciar trajetórias Página 169

Gerenciar pontos Página 163

Fusionar sequências de imagens
OBSERVAÇÃO: para obter instruções de uso detalhadas, consulte o Manual do
Usuário do Software Image Fusion.
 

Página 29

Carregar dados do paciente Página 29
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Ferramentas

Pressione Tools (Ferramentas) para abrir a janela de diálogo Tools (Ferramentas), que fornece
acesso às configurações e ferramentas de navegação.

Figura 5 

Função Consulte

Informações sobre a linha de atendimento da Brainlab Página 47

Ajustar configurações do sistema Página 48

Selecionar instrumentos calibrados Página 203

Ativar a navegação com VarioGuide Página 257

Ativar a navegação com microscópio Página 285

Ativar a navegação com ultrassom Página 207

Configurar uma conexão de vídeo Página 51

Ativar IGTLink Página 324

Selecionar ferramentas de medição Página 176

Interface de usuário
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3.4.3 Botões gerais de janelas de diálogo

Botões disponíveis

Dependendo da janela de diálogo, vários botões estão disponíveis.

Botão Função

Acessar a próxima etapa.

Confirma as configurações e fecha a janela de diálogo.

Retorna à janela de diálogo ou à etapa anterior.

Permite repetir uma etapa.

Sai da janela de diálogo sem aplicar as alterações.

Sai da janela de diálogo depois de aplicar as alterações.

Restaura as configurações definidas quando você entrou na janela de diálogo
atual.

OBSERVAÇÃO: botões adicionais com funcionalidades específicas são descritos na etapa
correspondente deste manual.
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3.4.4 Funções da barra de ferramentas para gerenciamento de dados

Funções disponíveis

Em janelas de diálogo que exibem dados, funções adicionais estão disponíveis na barra de
ferramentas:

①

Figura 6 

Função Explicação

Abre a janela de diálogo Select Set (Selecionar série), para seleção de outra
sequência de imagens.

Altera a ampliação da imagem exibida.

Mostra/oculta todos os objetos na visualização de imagens.

Interface de usuário
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3.4.5 Exibição da janela de diálogo usando dois monitores

Informações gerais

Se o seu sistema estiver equipado com dois monitores (p. ex., no sistema Curve), há duas
possibilidades de configurar exibições:
• Modo Clone: As mesmas informações são exibidas nos dois monitores.
• Modo Extended: Um monitor principal exibe uma barra de menus e um monitor secundário

exibe visualizações de navegação adicionais.
OBSERVAÇÃO: quando o modo Extended está ativado, o monitor secundário deve ser usado
apenas como um monitor adicional, visto que informações importantes estão ausentes, como as
janelas e as barras de status da visualização da câmera.
 

Para obter informações adicionais sobre os modos Extended e Clone, e sobre como ativá-los,
consulte o Manual do Usuário do Software Content Manager.

Exibição da janela de diálogo no modo Extended

Quando uma janela de diálogo é aberta no monitor principal, a seguinte mensagem é exibida no
monitor secundário: “A dialog is open on the other display. Press Fetch (Trazer) to put that dialog
here.”

Figura 7 
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3.5 Sistema de rastreamento
3.5.1 Janelas de status do rastreamento

Informações gerais

Para que o registro e a navegação sejam bem-sucedidos, é necessário que a câmera tenha uma
visão desobstruída dos instrumentos e das estrelas de referência.
As janelas de status oferecem feedback em tempo real sobre a visibilidade dos instrumentos e
das estrelas de referência para a câmera. Os pontos na exibição indicam as posições relativas
dos instrumentos e das estrelas de referência visíveis para as lentes das duas câmeras.

Exibições de status: Visualização Menu Estendido (Visualização Minimizada)

②

①

Figura 8 

Nº Componente

① Janelas de visualização da câmera

② Barras de status

Exibições de status: Visualização Menu Reduzido (Visualização Maximizada)

②

①

Figura 9 

Nº Componente

① Janelas de visualização da câmera

② Barras de status

Janelas de visualização da câmera

As janelas de visualização da câmera exibem pontos que representam as geometrias das esferas
marcadoras das estrelas de referência e dos instrumentos navegados. A codificação de cores
dos pontos é específica para cada estrela de referência e instrumento. Utilize as janelas de
visualização da câmera para verificar se um instrumento ou uma estrela está visível para a
câmera.

Sistema de rastreamento
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Cor do ponto Elemento representado

Vermelho Estrela de referência (p. ex., Estrela de Referência para Crânio), se o
paciente tiver sido registrado.

Amarelo
• Estrela Adaptadora de Instrumental calibrada
• Matriz de registro iMRI (durante o registro)

Laranja
• ICM4
• Fantoma de Registro de Ultrassom

Verde Ponteiro ou Softouch.

Azul Adaptadores de ultrassom.

Azul claro Adaptadores de microscópio.

Turquesa Instrumentos Paint.

Rosa

• Agulha de Biópsia Descartável Tipo A e Estrela de Alinhamento de
Biópsia

• VarioGuide
• Guia de Cateter Descartável

Branco Instrumentos não calibrados

Cinza (preenchido) As esferas marcadoras de uma estrela são visíveis pelas lentes das duas
câmeras, mas não podem ser atribuídas a um instrumento específico.

Cinza (aberto) A estrela é visível somente para as lentes de uma câmera e não pode ser
interpretada.

Exibição do instrumento

Observe que a visualização do instrumento pode parecer uma interpretação simplificada
do formato atual do instrumento.

Usuários daltônicos não podem distinguir com clareza as diferenças de cor dos
instrumentos representados.

Assegure que as estrelas de rastreamento de instrumental não sejam exibidas muito
próximas e que elas não bloqueiem a detecção de outros marcadores pela câmera. Caso
contrário, o sistema pode não conseguir diferenciar os instrumentos, resultando na
navegação incorreta do instrumento.

Barras de status da câmera

As barras de status indicam se a câmera pode rastrear o instrumento.

Barra de status Cor Interpretação

Barra direita (na visuali-
zação Menu Estendi-
do)

Verde
Modo de rastreamento normal. A estrela de referência e,
no mínimo, um instrumento com uma geometria de esfera
marcadora conhecida, são visíveis para a câmera.Barra inferior (na visua-

lização Menu Reduzi-
do)

Barra direita (na visuali-
zação Menu Estendi-
do)

Amarelo

A câmera acabou de perder a visibilidade de uma estrela
ativa. A barra de status permanece amarela até que o ras-
treamento normal seja retomado. Se a visibilidade não for
estabelecida, o campo de status ficará vermelho.

Barra inferior (na visua-
lização Menu Reduzi-
do)
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Barra de status Cor Interpretação

Barra esquerda (na vi-
sualização Menu Es-
tendido)

Vermelho
Nenhum rastreamento é possível. O registro do paciente
não foi realizado ou as esferas marcadoras de uma estrela
crítica não estão visíveis para a câmera.Barra superior (na vi-

sualização Menu Re-
duzido)

Ambas Preto
Erro de comunicação da câmera durante a inicialização.
Se ocorrer falha na comunicação com a câmera durante o
uso, uma mensagem de aviso será exibida.

Se uma barra de status ficar amarela, a precisão do rastreamento não poderá ser
garantida.

Latências de rastreamento

As informações exibidas podem ser defasadas em comparação com o instrumento
rastreado real. Compare o movimento do instrumento real com a representação exibida na
tela. Se a exibição da navegação estiver lenta, diminua o número de dados visíveis
(consulte a página 113).

Sistema de rastreamento
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3.5.2 Rastreando instrumentos

Prioridade do rastreamento

O software atualiza as visualizações de navegação com base na posição do instrumento que tem
a prioridade mais alta. Instrumentos com prioridade mais baixa são exibidos mas, por padrão,
não são usados para atualização das visualizações.
A lista mostra a prioridade de rastreamento, mostrando os instrumentos de prioridade alta no
topo:
• Softouch
• Ponteiro
• Estrela Adaptadora de Instrumental XL
• Estrela Adaptadora de Instrumental L
• Estrela Adaptadora de Instrumental ML
• Estrela Adaptadora de Instrumental M
• Instrumentos Paint
• Guia de Cateter Descartável
• Agulha de Biópsia Descartável Tipo A
• Estrela de alinhamento de biópsia/VarioGuide
• Adaptadores de microscópio
• Adaptadores de Ultrassom

OBSERVAÇÃO: para atualizar as visualizações de navegação em relação à posição de um
instrumento de prioridade mais baixa, remova os instrumentos de prioridade mais alta do campo
de visão da câmera.
 

Rastreando geometrias de instrumentos idênticas

O software não faz distinção entre instrumentos com geometrias idênticas de estrelas de
rastreamento. Por exemplo, se você acoplar uma Estrela Adaptadora de Instrumental de
tamanho ML a dois instrumentos diferentes (veja a imagem a seguir), o software pode interpretá-
-los como sendo o mesmo instrumento.

Figura 10 
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Não use ponteiros, adaptadores de microscópio, adaptadores de ultrassom ou
adaptadores de instrumental do mesmo tamanho simultaneamente, pois o software de
navegação não é capaz de distinguir as calibrações individuais de disposições
geométricas idênticas de esferas marcadoras.

Sistema de rastreamento
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3.5.3 Posicionamento da câmera

Janela de diálogo Tracking System Alignment

Esta janela de diálogo mostra a posição das estrelas de referência e de rastreamento dentro do
campo de visão da câmera.

①

③
②

Figura 11 

Nº Explicação

① O cone azul representa o campo de visão da câmera.

② Os anéis coloridos representam a distância das estrelas em relação às lentes das câme-
ras.

③ As esferas coloridas representam esferas marcadoras nas estrelas de referência e de
rastreamento.

OBSERVAÇÃO: as convenções de cores das esferas e dos círculos são as mesmas adotadas
para as janelas de visualização das câmeras (consulte a página 40).
 

Exibição Camera App

Se instalado, o aplicativo Camera App é aberto e mostra a posição das estrelas de referência e
de rastreamento dentro do campo de visão da câmera.
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① ②

③

④

Figura 12 

Nº Explicação

①
Exibe a distância dos instrumentos e/ou das estrelas de referência em relação à câmera.
Para otimização da visibilidade e da precisão, todas as esferas de rastreamento devem
estar dentro do corredor azul.

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

③ Exibe os botões de posicionamento de controle do motor da câmera.

④
Usado para centralizar a câmera.
OBSERVAÇÃO: a centralização da câmera dura até cinco segundos. Um segundo clique
desativa o recurso de centralização.
 

Como otimizar o campo de visão da câmera

Etapas

1.

Pressione uma das janelas de visualização da câmera, na barra de menus, para abrir a
janela de diálogo Tracking System Alignment (Alinhamento do sistema de rastreamen-
to).
Se instalado, o aplicativo Camera App é aberto.

2.

Ajuste a distância e o ângulo da câmera, de forma que todas as estrelas necessárias se-
jam representadas no cone azul da janela de diálogo Tracking System Alignment (Ali-
nhamento do sistema de rastreamento). Os anéis que representam a estrela de referên-
cia devem estar o mais próximo possível do centro, de forma que haja espaço suficiente
para os instrumentos de navegação.
Se uma estrela não estiver mais visível para a câmera, as esferas desaparecem da vi-
sualização, indicando que a estrela não pode mais ser rastreada.

Sistema de rastreamento
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3.6 Informações e configuração do sistema
3.6.1 Visão geral

Informações gerais

O especialista de suporte técnico da Brainlab realiza a configuração inicial do sistema. Você pode
usar a janela de diálogo Tools (Ferramentas) para realizar configurações adicionais.

Janela de diálogo Tools

①

②

③

Figura 13 

Nº Função

①
Pressione Hotline (Linha de atendimento) para acessar:
• Números do suporte técnico e da linha de atendimento da Brainlab
• Informações sobre versões de software

② Pressione Settings (Configurações) para abrir Tools > Settings e ajustar diversas confi-
gurações do sistema (consulte a página 48).

③ Utilize a função Video (Vídeo) para ajustar configurações de vídeo (consulte a página
51).

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 47



3.6.2 Ajustando configurações

Janela de diálogo Tools > Settings

Figura 14 

Funções de configuração

Configuração Componente Consulte

Menu Left/Right Ajusta a posição da barra de menus. Página 49

Menu Big/Small Maximiza/minimiza as visualizações das telas princi-
pais de navegação. Página 32

Sound Ajusta as configurações de som. Página 49

3-D Instruments Ajusta a exibição do instrumento (3D ou 2D). Página 184

Big Instrument Crosshair Ajusta a exibição da ponta do instrumento (cruz
grande ou pequena). Página 185

3-D Points & Trajectories Ajusta a exibição de pontos e trajetórias. Página 174

Display Scan Time Ajusta a exibição das datas e dos horários em visua-
lizações de imagem. Página 114

Smart Autozoom
Aumenta automaticamente o fator de zoom para
300% quando o instrumento navegado é mantido
imóvel.

Página 117

Smart Video Maximize
Exibição automática da visualização de vídeo em te-
la cheia quando nenhum instrumento for navegado
por 30 segundos.

Página 137

Image Orientation Define a orientação dos dados de imagem do paci-
ente. Página 124

Optional Menu Bar Button Ativa e seleciona botões adicionais na barra de me-
nus. Página 50

OBSERVAÇÃO: se o recurso de login for usado em seu sistema, as configurações definidas aqui
serão salvas com seu login de usuário.
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Como ajustar a posição do menu

Etapa

Na janela de diálogo Tools > Settings, pressione Menu Left/Right (Menu Esquerdo/Direito) pa-
ra exibir a barra de menus na lateral esquerda ou direita da tela. 

Como ajustar a configuração do som

Figura 15 

Etapas

1. Abra Tools > Settings > Sound. 

2.
Para ativar ou desativar os sons do sistema, como bipes de erro e outros tons de confir-
mação (ao abrir e fechar uma janela de diálogo, por exemplo), ative (moldura azul) ou
desative (moldura cinza) a função Sound Output (Saída de som).

3. Para ativar o som ao pressionar botões, ative (moldura azul) ou desative (moldura cinza)
a função Button Sound (Botão Som).

4. Para selecionar o nível de volume, ajuste a barra deslizante Sound volume level.
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Como ativar o botão adicional na barra de menus

Figura 16 

Etapas

1. Abra Tools > Settings > Optional Menu Bar Button.

2.

Selecione uma das opções:
• Microscope (Microscópio)
• Ultrasound (Ultrassom)
• VarioGuide
• Paint

O botão correspondente será exibido na barra de menus (consulte a página 34).

Informações e configuração do sistema
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3.6.3 Configurando uma conexão de vídeo

Informações gerais

A função Video (Vídeo) permite configurar uma conexão de vídeo em tempo real (p. ex., vídeo de
endoscópio). Depois de configurar as conexões de vídeo, você poderá ajustar a tela para exibir
uma visualização de vídeo em qualquer visualização de navegação (consulte a página 113). 

Antes de iniciar

Conecte o cabo entre a entrada de vídeo e o sistema de navegação, seguindo as instruções
contidas no Manual do Usuário do Sistema Brainlab correspondente e no manual do usuário do
dispositivo de vídeo. Assegure que haja um sinal, para possibilitar o ajuste das configurações de
vídeo.

Como acessar as configurações de vídeo

Etapa

Pressione Video (Vídeo) na janela de diálogo Tools (Ferramentas). 
O sistema abre várias abas, que permitem a realização de várias configurações.

Como selecionar a Entrada de Vídeo e o Tipo de Sinal

① ②

Figura 17 

Etapas

1. Na aba Input (Entrada) ①, selecione o Signal Type (Tipo de sinal) correspondente usan-
do o botão Toggle (Alternar).

2.
Para selecionar uma entrada de vídeo diferente, pressione Select Input.
Na janela de diálogo Video input (Entrada de vídeo) ②, selecione a entrada desejada.
As entradas em uso são identificadas de forma apropriada.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 51



Como ajustar a janela de vídeo

③

Figura 18 

Etapas

1.

Pressione a aba Cropping (Recorte) para cortar e ajustar a visualização, de forma a exi-
bir a parte mais relevante do vídeo.
OBSERVAÇÃO: assegure que o conteúdo completo da imagem de vídeo seja exibido na
janela de aquisição.
 

2.

• Use as barras deslizantes horizontal e vertical para configurar o tamanho do respectivo
quadro de corte.

• Para ajustar a posição do quadro de corte, use as setas na visualização ou pressione
pontos diretamente na visualização.

Como ajustar as configurações da imagem de vídeo

Figura 19 
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Etapas

1.

Para ajustar configurações de imagens para a visualização de vídeo, pressione a aba
Settings (Configurações). 
OBSERVAÇÃO: as configurações disponíveis variam em função da configuração de
hardware do sistema.
 

2. Ajuste as configurações da visualização da imagem conforme necessário, usando as bar-
ras deslizantes.

Sobre configurações de imagens de vídeo

A janela de diálogo Image Settings (Configurações de imagem) pode ser acessada na tela
principal: Tools > Video > Settings.

Configuração Explicação

Brightness Intensidade geral da luz na imagem.

Contrast
Intervalo de distribuição da intensidade da luz. Um valor maior de contraste
representa um intervalo mais estreito. Isto define melhor os limites entre
áreas de brilho diferente, mas reduz bruscamente os graus de intensidade.

Saturation

Determina a quantidade de cor na imagem de vídeo.
• Alta: Produz cores vivas.
• Baixa: Faz as cores parecerem apagadas.
• Saturação zero: As imagens são exibidas em preto e branco.

Hue
Determina se uma cor é fundamentalmente vermelha, laranja, amarela, ver-
de, etc. Mudando a matiz, é possível ajustar o tom de cor da imagem de
vídeo.
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4 VISÃO GERAL DO
REGISTRO

4.1 Introdução
4.1.1 Visão geral

Informações gerais

O registro do paciente permite que o software execute o mapeamento dos dados de imagens pré-
-operatórias do paciente na anatomia física da cabeça do paciente. O registro normalmente é
executado em um ambiente não estéril.
Um registro correto é um fator extremamente importante para a precisão da navegação. Os
registros devem ser precisos e adequados para o procedimento, para garantir a precisão e a
confiabilidade da navegação.

Certifique-se de que a anatomia do paciente seja a mesma vista na captura de imagens de
diagnóstico.

O software usa aquisições de imagens do paciente adquiridas antes da cirurgia. A
anatomia real do paciente pode ser diferente dos dados das imagens pré-operatórias,
devido, por exemplo, ao deslocamento do cérebro ou a ressecções.

Antes de iniciar

Consulte o Manual do Usuário de Instrumental para obter informações sobre o uso de
instrumentos de registro.

Otimizando o registro e a precisão da navegação

Para obter o melhor resultado no registro manual (ou seja, registro padrão e de correspondência
de superfície), recomenda-se usar os dados de tomografias em conjunto com parafusos de ossos
como pontos de registro.

Janela de diálogo Registration Selection

Todas as funções de registro estão disponíveis na janela de diálogo Registration Selection
(Seleção de registro). A disponibilidade dos métodos de registro pode variar, dependendo da sua
licença de software.
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Figura 20 

Método Explicação

Standard Registra marcadores usados pelo paciente durante a aquisição de
imagem ou referências pré-planejadas na sequência de imagens.

Surface Matching Adquire pontos na pele do paciente usando Softouch, Z-touch ou
o ponteiro.

Restore Registration Restaura um registro já executado.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Adquire referências para uso no registro intraoperatório (disponível
se o registro já tiver sido executado).

Register Intraoperative
Landmarks Registra referências adquiridas intraoperatoriamente.

Automatic Registration

Ativa o registro automático dos dados de RM ou TC do paciente
(disponível com a função de aquisição intraoperatória de imagens,
consulte a página 319).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio

Introdução

56 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



4.1.2 Preparação para o registro

Estrelas de Referência

Para ativar o registro e a navegação, fixe uma estrela de referência no paciente. Isso permite que
o sistema rastreie o local e o movimento da cabeça do paciente durante todo o procedimento.
A estrela de referência deve estar visível para a câmera durante todo o procedimento.

Visibilidade da câmera

Quando você seleciona um método de registro, o software exibirá a seguinte janela de diálogo se
a estrela de referência não estiver visível para a câmera:

Figura 21 
Assegure que a câmera esteja posicionada de forma efetiva durante todo o procedimento
(registro e navegação). Evite fazer grandes alterações na posição da câmera. Se for necessário
reposicionar a câmera durante o procedimento, verifique a precisão antes de prosseguir.

Etapa

Ajuste a distância e o ângulo da câmera, de forma que a estrela de referência (indicada por
anéis e esferas coloridos) seja representada no centro do cone azul. Os anéis devem estar o
mais próximo possível do centro, para que haja espaço suficiente para os instrumentos de na-
vegação.

OBSERVAÇÃO: para melhores resultados, a distância entre a câmera e a região de interesse
deve estar no intervalo de 1,2 a 1,8 metros (4 a 6 pés). Para obter informações sobre o
posicionamento da câmera, consulte a página 45.
 

Estabelecendo boa visibilidade

Verifique a reflexividade das esferas marcadoras. Os instrumentos selecionados devem estar
nitidamente visíveis para o sistema. As esferas marcadoras reflexivas devem estar firmemente
acopladas.

Se uma estrela de referência não puder ser detectada pela câmera, verifique se as esferas
marcadoras estão limpas, secas e sem danos, e se a estrela de referência não está torta.

Durante o procedimento, assegure que as esferas marcadoras estejam sempre visíveis
para a câmera (p. ex., não cobertas por capas estéreis nem bloqueadas por outros
equipamentos).
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Artefatos de reflexos

Artefatos causados por reflexos - especialmente durante a aquisição e o registro de
imagens - podem causar uma imprecisão. Certifique-se de que fontes de luz ou itens
altamente reflexivos não afetem o campo de visão da câmera.

A câmera e/ou o laser do Z-touch podem causar interferência em outros equipamentos da
sala cirúrgica baseados em infravermelho, tais como controles remotos, oxímetros de
pulso ou microscópios sensíveis à luz infravermelha. Mantenha outras fontes de
infravermelho fora do campo de visão da câmera, pois isso pode dificultar a detecção do
Z-touch pela câmera.

Verificando a precisão

Verifique a precisão do registro sempre que solicitado pelo software.

Introdução
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4.1.3 Restauração de um registro anterior

Quando restaurar um registro

Se tiver executado um registro completo com êxito, você poderá restaurar o registro quando
carregar este plano no software uma segunda vez.

Layout da tela

① ②

Figura 22 

Nº Componente

① O registro ativo é indicado por um botão com uma moldura azul.

Como restaurar um registro

Etapas

1. Pressione Register (Registrar) na barra de menus.

2. Pressione Restore Registration (Restaurar registro) na janela de diálogo Registration
Selection (Seleção de registro).

3. Pressione o botão correspondente ao registro que deseja restaurar.

4. Verifique a precisão do registro na janela de diálogo Registration Verification (Verifica-
ção de registro).

Posicionamento do paciente

Os movimentos relativos da cabeça do paciente e da estrela de referência não podem ser
compensados pelo sistema de navegação. Portanto, assegure que o paciente esteja
rigidamente fixo no suporte de cabeça.

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, inicie um novo registro.

VISÃO GERAL DO REGISTRO
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5 REGISTRO PADRÃO
5.1 Introdução ao Registro Padrão
5.1.1 Visão geral

Informações gerais

O registro padrão utiliza uma técnica de correspondência de pares de pontos, em que você
primeiro planeja os pontos de registro na sequência de imagens do paciente, e então usa o
instrumento de registro para adquirir o ponto no paciente. Dessa forma, o software pode
correlacionar a sequência de imagens com o paciente real.
Os pontos de registro podem ser:
• Marcadores (marcadores esféricos ou toroidais usados pelo paciente durante a aquisição de

imagens) ou referências pré-planejadas no iPlan.
• Marcadores/referências planejados no software de navegação.
• Marcadores detectados pelo software de navegação.

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre o posicionamento de marcadores no paciente,
consulte o Manual do Usuário de Instrumental.
 

Métodos de registro padrão

Vários métodos de registro padrão estão disponíveis. O software ativa o registro adequado
dependendo da sequência de imagens selecionada para registro.

Método de registro Explicação

Planejando pontos de
registro

Os pontos devem ser planejados na sequência de imagens antes do
registro. Se ainda não tiver planejado marcadores ou referências no
iPlan, você deve planejá-los no software de navegação, na etapa Re-
gistration Points (Pontos de registro).

Registro não sequenci-
al 

Quando existem pontos de registro planejados na sequência de ima-
gens, o software solicita que você execute o registro não sequencial.
Os pontos podem ser registrados em qualquer ordem.

Registro sequencial 

Se o posicionamento de pontos de registro for ambíguo, ou se houver
mais de sete pontos de registro na sequência de imagens, o registro
não sequencial não é apropriado para essa sequência de imagens.
Nesse caso, o sistema solicita que você execute o registro sequencial.
Você deve registrar os pontos na ordem definida pelo software.

OBSERVAÇÃO: você pode alternar entre os métodos de registro não sequencial e sequencial.
 

Visão geral do fluxo de trabalho

Fluxo de trabalho Consulte

1. Abra a janela de diálogo Registration Selection (Seleção de registro) e se-
lecione Standard (Padrão). Página 65
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Fluxo de trabalho Consulte

2. Selecione a sequência de imagens (se houver mais de uma sequência dis-
ponível). Página 65

3.
Planeje os pontos de registro.
Se os pontos já tiverem sido planejados no iPlan, esta etapa não é neces-
sária, e você é direcionado à etapa 4.

Página 66

4. Registre os pontos, usando o registro sequencial ou não sequencial. Página 75

5. Verifique a precisão do registro. Página 79

Antes de iniciar

Se for relevante, prenda os Marcadores de Registro Descartáveis para Sala Cirúrgica nas
placas de marcadores, conforme descrito no Manual do Usuário de Instrumental.

Não remova as placas de marcadores da pele do paciente até que o registro do paciente
tenha sido executado. Caso contrário, o registro padrão não poderá ser executado.

As esferas marcadoras de TC e RM devem ser removidas do paciente após o procedimento
de aquisição de imagens. Se os marcadores continuam acoplados, remova-os agora,
tomando cuidado para não romper os marcadores verdes de RM.
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5.1.2 Instrumentos de registro e orientações do software

Antes de iniciar

Mova o Softouch ou o ponteiro lentamente ao adquirir pontos, para assegurar a precisão
da aquisição de pontos.

Observe que se você ligar o Softouch pela primeira vez dentro do campo de visão da
câmera, um ponto será automaticamente adquirido. Se o ponto for adquirido longe do
corpo do paciente, esta aquisição poderá causar um erro de registro. Para evitar essa
situação, mantenha o Softouch fora do campo de visão da câmera ao ligá-lo.

Instrumentos de registro

Você pode realizar o registro padrão utilizando um ponteiro ou o Softouch. A técnica adequada
de registro depende do tipo de ponto a ser registrado.

Ponto de registro Técnica

Marcadores esféri-
cos

Coloque a ponta do ponteiro/Softouch na reentrância do marcador de re-
gistro e gire lentamente o instrumento, mantendo a ponta no lugar.

Marcadores toroi-
dais

• Se estiver usando o ponteiro, coloque a ponta do ponteiro no centro do
marcador e gire lentamente o instrumento, mantendo a ponta no marca-
dor.

• Se estiver usando o Softouch, coloque a ponta do instrumento na aber-
tura interna do marcador, assegurando que a ponta toque a pele.

Referências Mantenha a ponta do ponteiro/Softouch na referência e gire lentamente o
ponteiro, sem mover a ponta. 

Considerações sobre segurança

Ao usar o ponteiro para registro, tome cuidado para não ferir o paciente com a ponta do
ponteiro. Vasos sanguíneos, olhos, etc., não são adequados para registro de referências.

Evitando o deslocamento de pele

Ao registrar marcadores e referências pré-planejadas, segure o ponteiro/Softouch na posição
perpendicular ao marcador/referência. Isso evita o deslocamento inadvertido da pele causado
pela força do instrumento.

Dicas visuais do software

A quantidade de pontos que podem ser registrados é indicada por esferas na janela de diálogo
de registro.

Figura 23 
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Cor da esfera Indicação

Azul O ponto está registrado.

Preto O ponto ainda não está registrado.

Dicas auditivas do software

O software emite um bipe toda vez que você registra um ponto.
Se você tentar registrar um ponto já registrado, o software emitirá um bipe suave e não repetirá o
registro do ponto.
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5.1.3 Ativando o registro padrão

Como ativar

Figura 24 

Etapas

1. Pressione Register (Registrar) na barra de menus.

2. Na janela de diálogo Registration Selection (Seleção de registro), pressione Standard
(Padrão).

3.

Se mais de uma sequência de imagens estiver disponível, a janela de diálogo Patient
Registration (Registro de paciente) será exibida. Selecione a sequência de imagens que
deseja mostrar na visualização.
O software exibe a janela de diálogo de registro correspondente.
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5.2 Planejando pontos de registro
5.2.1 Visão geral

Informações gerais

Antes de executar o registro padrão, é necessário planejar pontos de registro (marcadores e/ou
referências pré-planejados) na sequência de imagens. Se você ainda não tiver planejado pontos
no iPlan, a janela de diálogo Registration Points (Pontos de registro) será exibida quando o
registro for ativado, solicitando o planejamento de pontos. 
Para conseguir um registro otimizado dos marcadores esféricos ou das referências:
• Não coloque marcadores/referências muito próximos uns dos outros.
• Evite colocar marcadores/referências em uma estrutura simétrica como, por exemplo, em uma

linha ou forma regular.
• Distribua as posições de marcadores/referências em torno da cabeça, evitando áreas com

pele solta.

Tipos de planejamento de pontos de registro

No planejamento de pontos de registro, você pode:
• Detectar automaticamente ou planejar manualmente marcadores esféricos que sejam visíveis

na sequência de imagens.
• Use a detecção semiautomática para planejar marcadores toroidais que estejam visíveis na

sequência de imagens.
• Planejar pontos de referência: anatômicos ou artificiais (por exemplo, talas, parafusos

implantados, etc.). Referências podem ser planejadas na janela de diálogo de marcadores
Sphere (Esfera) ou Donut (Toroide).

Todos os pontos de registro planejados no software de navegação são exibidos em vermelho na
tela.

Janela de diálogo Registration Points

Dependendo do tipo de ponto de registro que deseja planejar, você poderá selecionar a aba
Sphere (Esfera) ① ou Donut (Toroide) ② quando a janela de diálogo Registration Points
(Pontos de registro) for exibida.

① ②

Figura 25 
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OBSERVAÇÃO: o software memoriza a aba selecionada e a exibirá automaticamente na próxima
vez que o software for aberto, iniciando o planejamento de Registration Points (Pontos de
registro).
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5.2.2 Planejando marcadores esféricos

Informações gerais

Esta seção descreve como:
• Detectar automaticamente marcadores esféricos que foram fixados no paciente antes da

aquisição de imagens.
• Planejar manualmente pontos de registro (marcadores esféricos ou referências).

Layout da tela

②

③

④①

Figura 26 

Nº Componente Explicação Consulte

① Botões de função

• Adicionar pontos de registro manualmente. Página 68

• Reposicionar pontos de registro. Página 73

• Excluir pontos de registro. Página 73

• Detectar marcadores automaticamente. Página 69

OBSERVAÇÃO: você não poderá pressionar Add
Point (Adicionar ponto) se já existir um ponto loca-
lizado a menos de 2 mm do novo ponto planejado
(centro da cruz).
 

② Botões da barra de
ferramentas Ajustar a exibição das sequências de imagens. Página 73

③ Botões de seta Alternar entre os pontos de registro disponíveis. Página 73

④ Controle deslizante de
limiar

Definir parâmetros para detecção automática de
marcadores esféricos. Página 68

Como definir parâmetros de detecção automática

Na detecção automática de marcadores esféricos, o controle deslizante Marker threshold
permite definir o valor de limiar necessário para a detecção.
O limiar determina a clareza com que o software pode distinguir esferas marcadoras e células
normais ou tecido ósseo na sequência de imagens. Este recurso é importante para evitar que
estruturas ósseas com a mesma densidade que marcadores esféricos sejam detectados e
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exibidos como pontos de registro na sequência de imagens. Quando um limiar adequado é
definido, o software reconhece todos os marcadores e os mostra como esferas com uma
sobreposição verde.
• Para marcadores de TC, as informações de densidade são expressas em Unidades Hounsfield

internacionais. Intervalo recomendado: 1.200 a 1.800.
• Para marcadores de RM usam-se valores de níveis de cinza.

Opções

Arraste o controle deslizante à direita/esquerda para aumentar/diminuir o limiar.

Use a seta simples para selecionar o próximo valor de cinza na sequência de imagens.

Use as setas duplas para ajustar o valor em 2%.

Use as setas na visualização da imagem para passar pelos cortes, para verificar as configura-
ções.

Pressione Reset (Redefinir) para restaurar as configurações padrão definidas no software.

Como detectar marcadores esféricos automaticamente

Etapa

Pressione Detect (Detectar).
Os marcadores detectados são mostrados como círculos vermelhos na sequência de imagens.
Os marcadores detectados anteriormente na sequência de imagens são excluídos.

OBSERVAÇÃO: a detecção automática de marcadores somente pode ser usada em combinação
com marcadores esféricos da Brainlab.
 

Sequências de imagens

Recomenda-se efetuar o planejamento em uma sequência de imagens de TC ou RM antes da
fusão com outros tipos de sequências de imagens, pois a detecção automática de marcadores
não é compatível com sequências de imagens de angiografia rotacional, Arco em C ou DVT.
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5.2.3 Planejando marcadores toroidais

Informações gerais

Esta seção descreve como:
• Detectar marcadores toroidais que foram fixados no paciente antes da aquisição de imagens.
• Planejar pontos de registro (marcadores toroidais ou referências) manualmente.

Layout da tela

①

②

③

Figura 27 

Nº Componente Explicação Consulte

① Botões de função
• Adicionar pontos de registro manualmente.
• Reposicionar pontos de registro.
• Excluir pontos de registro.

Página 72
Página 73
Página 73

② Botões da barra de
ferramentas Ajustar a exibição das sequências de imagens. Página 74

③ Botões de seta Alternar entre os pontos de registro disponíveis. Página 73
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Como adicionar marcadores toroidais usando a detecção semiautomática

Pressione diretamente na visualização 3D para ativar um recurso de detecção semiautomática.
Quando você clica próximo do centro do marcador, o ponto de registro é colocado diretamente no
centro.

Figura 28 

Etapas

1.
Na janela de diálogo Registration Points (Pontos de registro), toque o marcador na vi-
sualização 3D.
A visualização é alterada para uma visualização 3D em tela cheia.

2.

Use as setas na visualização para girar o modelo 3D, até que o marcador toroidal deseja-
do esteja voltado para frente.
OBSERVAÇÃO: este recurso é importante se o anel não tiver sido girado suficientemente
na Etapa 1.
 

3.
Pressione em qualquer lugar no marcador toroidal, diretamente na visualização.
O ponto de registro (indicado por uma cruz circulada) automaticamente pula para o cen-
tro do marcador toroidal.

4. Nas visualizações axial, coronal e sagital, assegure que o ponto
de registro seja posicionado no centro do marcador toroidal.

OBSERVAÇÃO: a função de detecção semiautomática somente pode ser usada em conjunto
com marcadores compatíveis (consulte a página 20).
 

Verifique a posição de cada marcador toroidal nas visualizações axial, coronal e sagital.
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Como adicionar manualmente pontos de registro

Você também pode planejar marcadores manualmente, usando a função Add Point (Adicionar
ponto).

①

②

Figura 29 

Etapas

1. Na visualização axial, coronal ou sagital, posicione a intersecção das linhas laranja ①
exatamente onde gostaria de adicionar um marcador ou uma referência.

2.
Pressione Add Point (Adicionar ponto).
Uma cruz circulada ② aparece, representando o ponto de registro.

3. Se necessário, faça o ajuste fino da posição do ponto de registro, usando a função Re-
position (Reposição) (consulte a página 73). 

Próximas etapas

Depois de planejados, todos os pontos de registro devem ser registrados.

Etapa

Pressione Proceed (Prosseguir).
O software solicita que você registre os pontos, usando registro não sequencial ou sequencial
(consulte a página 75).
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5.2.4 Recursos adicionais para planejamento de pontos de registro

Como localizar pontos

Os botões de seta permitem localizar e exibir um determinado ponto de registro no centro da
visualização:

Etapa

Para alternar entre os pontos de registro disponíveis, pressione os botões de seta.
O ponto de registro selecionado atualmente é mostrado como uma cruz circulada no
centro de cada visualização.

Como reposicionar pontos

Esta função permite fazer o ajuste fino da posição de um ponto de registro que foi planejado.

Etapas

1. Alterne para o ponto de registro desejado, usando os botões de seta.

2. Na visualização axial, coronal ou sagital, posicione a intersecção das linhas azuis exata-
mente onde deseja reposicionar o ponto de registro.

3.
Pressione Reposition (Reposição).
Uma cruz circulada aparece representando o ponto de registro.

Como excluir pontos

Etapas

1. Alterne para o ponto de registro desejado, usando os botões de seta.

2. Pressione Delete (Excluir).

Como restaurar configurações

Etapa

Pressione Reset (Redefinir) para restaurar todas as configurações definidas em seu acesso ini-
cial ao planejamento de Registration Points (Pontos de registro).

Botões de zoom

Os botões de zoom na barra de ferramentas permitem que você altere a ampliação de imagens
para melhor examinar a posição de um ponto de registro planejado. As visualizações axial,
coronal e sagital são ampliadas ou reduzidas pelo mesmo fator. Uma visualização 3D não é
afetada.

Botão Explicação

Amplia o zoom de visualizações 2D.

Reduz o zoom de visualizações 2D.
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Ajustando configurações de janelamento

A função de janelamento fornece opções avançadas para ajuste da distribuição do valor de cinza,
de modo a facilitar a distinção entre estrutura óssea ou marcador e tecido mole.

Figura 30 

Etapas

1. Pressione o botão de janelamento na barra de ferramentas para abrir a janela
de diálogo de janelamento.

2. Ajuste as configurações de janelamento, conforme descrito na página 141.

3. Pressione Accept (Aceitar) para confirmar as configurações.

OBSERVAÇÃO: pressione Reset (Redefinir) para restaurar as configurações definidas na janela
de diálogo Windowing (Janelamento) (consulte a página 141).
 

Botão Data Set

Opção

Pressione para selecionar outra sequência de dados de paciente.

OBSERVAÇÃO: se você selecionar outra sequência de dados depois de fazer alterações na
janela de diálogo Registration Points (Pontos de registro), essas alterações não serão salvas.
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5.3 Registro não sequencial e sequencial
5.3.1 Executando registro não sequencial

Informações gerais

Se a sequência de imagens selecionada para registro contiver pontos de registro planejados (pré-
-planejados no iPlan ou planejados no software de navegação usando Registration Points
Planning), o software solicitará que você execute um registro não sequencial.
Esse método permite o registro de pontos em qualquer ordem.
OBSERVAÇÃO: se o posicionamento de pontos de registro for ambíguo, ou se houver mais que
sete pontos de registro na sequência de imagens, o software solicitará a execução de um registro
sequencial (consulte a página 77).
 

Janela de diálogo de registro

Figura 31 

Como registrar pontos

Etapas

1. Use o ponteiro/Softouch para registrar pontos em sequência. Os pontos podem ser re-
gistrados em qualquer ordem.

2. Depois de registrar o número de pontos predefinido indicado no topo da janela de diálo-
go, pressione Proceed (Prosseguir).

3. Verifique a precisão do registro na janela de diálogo exibida (consulte a página 79).

Como alternar métodos de registro

Opções

Para adicionar pontos de registro, ou detectar novamente marcadores na sequência de ima-
gens, pressione Define Points.
A janela de diálogo Registration Points (Pontos de registro) é exibida (consulte a página 66).
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Opções

Para ver o posicionamento de marcadores na sequência de imagens e/ou realizar um registro
sequencial (registrar marcadores na ordem definida pelo software), pressione Guide (Guia).
A janela de diálogo Patient Registration (Registro de paciente) sequencial é exibida (consulte
a página 77).
OBSERVAÇÃO: depois de pressionar Guide (Guia) para abrir o registro sequencial, você preci-
sará iniciar o registro do início. Os marcadores já registrados não são transportados para o re-
gistro sequencial.
 

Como repetir o registro

Etapa

Para repetir o registro recém-executado, pressione Try Again (Tente novamente).

Se o registro falhar

Se o software não puder prosseguir devido à insuficiência de precisão, uma janela de diálogo
correspondente será exibida.

Opções

Para repetir o registro, pressione Try Again (Tente novamente).

Para repetir o registro usando o método de registro sequencial (consulte a página 77), pres-
sione Proceed (Prosseguir).

Para sair do registro padrão para, por exemplo, realizar um registro por correspondência de su-
perfície, pressione Cancel (Cancelar).
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5.3.2 Executando o registro sequencial

Informações gerais

Se a sequência de imagens selecionada para registro contiver mais de sete pontos de registro,
ou se o posicionamento dos pontos for ambíguo, o software solicitará que você execute o registro
sequencial.
Marcadores e referências devem ser registrados na ordem definida pelo software.

Janela de diálogo de registro

①

②

Figura 32 

Nº Componente

① O ponto atual a ser registrado é mostrado como uma cruz circulada nas visualizações.

②

O tipo de ponto registrado é indicado pelo texto:
• Se o ponto de registro tiver sido pré-planejado no iPlan, o nome do ponto será o mes-

mo que foi definido no iPlan.
• Se o ponto de registro tiver sido planejado no software de navegação, o ponto será de-

nominado Reg Point, seguido de um número exclusivo.

Como registrar pontos

Etapas

1. Use o ponteiro/Softouch para registrar pontos em sequência, conforme indicado pelo
software.

2.
Se um marcador/uma referência não estiver acessível, por exemplo, devido a uma confi-
guração cirúrgica, pressione Skip (Ignorar) e prossiga para o próximo marcador/referên-
cia.

3.
Se necessário, use os botões de zoom na barra de ferramentas para alterar a
ampliação de imagens exibidas para melhor examinar a posição de um marca-
dor planejado.
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Etapas

4.

• Registre o número mínimo indicado de marcadores e pressione Proceed (Prosseguir),
ou

• Registre todos os marcadores, para que o software prossiga automaticamente para a
próxima etapa.

5. Verifique a precisão do registro na janela de diálogo exibida (consulte a página 79).

Como alternar métodos de registro

Opções

Para adicionar pontos de registro, ou detectar novamente marcadores na sequência de ima-
gens, pressione Define Points.
A janela de diálogo Registration Points (Pontos de registro) é exibida (consulte a página 66).

Para alternar para registro não sequencial (registre os marcadores em qualquer ordem), pres-
sione Guide (Guia).
A janela de diálogo Patient Registration (Registro de paciente) não sequencial é exibida (con-
sulte a página 77).
OBSERVAÇÃO: o botão Guide (Guia) estará disponível apenas durante o registro sequencial,
se houver sete marcadores ou menos, e se as posições dos marcadores não forem ambíguas.
 

OBSERVAÇÃO: depois de pressionar Guide (Guia) para abrir o registro não sequencial, você
precisará iniciar o processo de registro. Os marcadores já registrados não são transportados
para o registro sequencial.
 

Como repetir o registro

Etapa

Para repetir o registro recém-executado, pressione Try Again (Tente novamente).

Se o registro falhar

Se o software não puder prosseguir devido à insuficiência de precisão, uma janela de diálogo
correspondente será exibida.

Opções

Para repetir o registro, pressione Try Again (Tente novamente).

Para verificar o posicionamento de pontos de registro, pressione Check Marker.
A janela de diálogo Registration Points (Pontos de registro) é exibida (consulte a página 66).

Para sair do registro padrão para, por exemplo, realizar um registro por correspondência de su-
perfície, pressione Cancel (Cancelar).

Registro não sequencial e sequencial
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5.4 Precisão do registro
5.4.1 Visão geral

Informações gerais

Quando o registro é concluído, o software exibe a precisão calculada da correspondência na
janela de diálogo de verificação. Esse cálculo representa o desvio médio entre os marcadores/
referências registrados e a posição real dos marcadores/referências na sequência de imagens.
Use essas informações, em conjunto com a verificação visual das referências anatômicas, para
determinar a precisão geral.

Resultados

Com base no desvio calculado, o registro pode ser bem-sucedido ou pode falhar.

Resultado Desvio

Registro bem-sucedido < 8,0 mm

Falha no registro > 8,0 mm

OBSERVAÇÃO: esteja ciente de que a precisão calculada pelo software apenas fornece
informações sobre a eficácia do software em estabelecer a correspondência entre os pontos
adquiridos e os marcadores e as referências planejados. Esses valores não representam
necessariamente o erro geral.
 

Diminuição da precisão da navegação

Para assegurar um nível satisfatório de precisão, a aquisição (p. ex., de TC ou RM) deve
ser adequada para procedimentos de navegação estereotática, conforme descrito no
protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.

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 de forma
satisfatória.

Verifique a precisão em áreas diferentes das referências e próximo da região de interesse,
pois a precisão da navegação pode ser comprometida devido à propagação de erros. Se
houver um erro em uma posição de referência, este erro poderá ser pior em referências
subsequentes durante a verificação da precisão da navegação.

REGISTRO PADRÃO
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5.4.2 Verificando a precisão do registro

Como verificar a precisão do registro

O software exibe a janela de diálogo Registration Verification (Verificação de registro) após a
conclusão do registro.

Figura 33 

Etapa

Segure o ponteiro em, no mínimo, três referências anatômicas conhecidas e verifique se a posi-
ção do ponteiro mostrada nas visualizações de imagem corresponde ao ponto real na anatomia
do paciente.
Quando o ponteiro está a 15 mm da superfície calculada, o software exibe o desvio (distância
até a superfície) da ponta virtual do ponteiro até a superfície.

OBSERVAÇÃO: a precisão na região de interesse pode ser diferente da precisão verificada em
outras referências anatômicas. Para estimar a precisão na região de interesse, use a verificação
de referências anatômicas, bem como o recurso de mapa de confiabilidade (consulte a página
82).
 

Próximas etapas

Com base na verificação visual, prossiga conforme indicado a seguir:

Opções

Se o registro verificado for satisfatório, pressione Accept (Aceitar).
A tela principal será exibida e você poderá iniciar a navegação.

Precisão do registro
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Opções

Se a verificação visual do registro não for suficiente, você poderá:
• Pressionar Try Again (Tente novamente) para repetir o registro.
• Pressionar Details (Detalhes) para verificar a precisão de pontos individuais e/ou readquirir

pontos que possam ter sido adquiridos de forma imprecisa (consulte a página 83).
OBSERVAÇÃO: você também pode verificar a precisão do ponteiro no cone da estrela de refe-
rência, conforme descrito na página 147.
 

OBSERVAÇÃO: se durante a verificação visual for observado um desvio superior a 3 mm, reco-
mendamos que você selecione Try Again (Tente novamente) ou Details (Detalhes) e/ou verifi-
que a precisão do ponteiro.
 

Se ocorrer falha no registro, pressione Try Again (Tente novamente) para repetir o registro.

REGISTRO PADRÃO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 81



5.4.3 Verificando a precisão com um mapa de confiabilidade

Janela de diálogo Registration Verification

②

①

Figura 34 
O mapa de confiabilidade é baseado na distribuição de pontos de registro e seus desvios
calculados.
Use o mapa para avaliar a confiabilidade do registro em sua região de interesse. Ao medir a
precisão em áreas verdes, é mais provável ter a mesma precisão em outras áreas verdes do que
em áreas amarelas ou não coloridas.

A precisão na região de interesse pode ser diferente da precisão verificada na superfície
da pele. Para estimar a precisão na região de interesse, use a verificação de referências
anatômicas na superfície da pele, em combinação com o mapa de confiabilidade da região
de interesse. Determine se a região de interesse está dentro de uma área aceitável do
mapa de confiabilidade.

Verifique a precisão em diversos locais, especialmente na região de interesse. Se a região
de interesse não estiver acessível, verifique as áreas mais próximas da região de
interesse.

O mapa mostra uma probabilidade de erro estimada em relação à correspondência
calculada, em vez de uma precisão absoluta.

Observe que, mesmo que o mapa demonstre um bom nível de confiabilidade, isso não
significa que a correspondência seja suficientemente precisa. A precisão do registro deve
ser verificada em referências anatômicas.

Como acessar recursos avançados

Opções

Pressione Last Solution ① para alternar entre o registro atual e o registro anterior
(se ocorreram alterações no resultado do registro na janela de diálogo Details
(Detalhes), consulte a página 83).

Pressione o ícone ② para ativar o mapa de confiabilidade.

Precisão do registro
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5.4.4 Informações detalhadas sobre a precisão do registro

Informações gerais

Você pode revisar informações detalhadas que mostram a precisão de cada ponto individual que
foi registrado. Você pode ver a combinação de pontos usada pelo algoritmo do software para
calcular o registro e a precisão resultante. Por exemplo, o software pode “ignorar” determinados
pontos em que a precisão é ruim.

Como acessar informações detalhadas

Etapa

Pressione Details (Detalhes) na janela de diálogo Registration Verification (Verificação de re-
gistro) (consulte a página 82).

Janela de diálogo detalhada

①

②

③

Figura 35 

Nº Explicação

① Uma lista mostrando cada ponto registrado e o desvio entre o ponto registrado e a posi-
ção real do ponto na sequência de imagens.

②

A coluna Consider (Incluir) mostra os pontos considerados pelo software no cálculo da
precisão geral:
• Marca de visto: O software usou o ponto correspondente.
• Sem marca de visto: O software ignorou o ponto correspondente, pois a precisão era

insatisfatória.
OBSERVAÇÃO: se você tiver ignorado pontos durante o registro, isso será indicado pelo
texto Skipped na coluna Deviation (Desvio).
 

③

Quando você coloca o ponteiro no crânio, o software exibe:
• O desvio entre a ponta do ponteiro e o ponto adquirido durante o registro (Acquired

point).
• O desvio entre a ponta do ponteiro e o ponto planejado na sequência de dados (Plan-

ned point).
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Revisando pontos individuais

Opções

Segure o ponteiro em um ponto registrado.
O software exibe o desvio entre a ponta do ponteiro e os pontos adquiridos e planejados.

Para localizar um ponto específico, pressione o botão correspondente na lista Item. O ponto é
mostrado centralizado na visualização da imagem.
Você também pode segurar o ponteiro sobre o ponto na visualização da imagem. O botão do
ponto correspondente é então ativado.

Para repetir o registro de um ponto (p. ex., se a posição do ponto adquirido estiver obviamente
incorreta ou o desvio em relação ao ponto planejado estiver alto), segure o ponteiro/Softouch
no ponto correspondente e gire o ponteiro.

Para incluir um ponto “ignorado” no cálculo da precisão, pressione o botão correspondente na
lista Consider (Incluir).
OBSERVAÇÃO: se você incluir um ponto, a precisão dos outros pontos poderá diminuir (confor-
me indicado na coluna Deviation (Desvio)). Por exemplo, se você incluir um ponto de menor
precisão que foi registrado na parte posterior da cabeça, o cálculo da precisão dos pontos regis-
trados na parte frontal da cabeça pode diminuir.
 

Próximas etapas

Opções

Se fizer alterações, tais como repetir o registro de um ponto, pressione Accept (Aceitar).
O software abre a janela de diálogo Registration Verification (Verificação de registro) anterior,
permitindo a revisão do erro geral.

Para retornar à janela de diálogo Registration Verification (Verificação de registro) anterior
sem aplicar nenhuma alteração, pressione Cancel (Cancelar).

Precisão do registro
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6 REGISTRO POR
CORRESPONDÊNCIA DE
SUPERFÍCIE

6.1 Introdução ao registro por correspondência de
superfície

6.1.1 Visão geral

Informações gerais

O registro por correspondência de superfície permite adquirir anatomicamente superfícies
importantes da cabeça do paciente, usando o Z-touch ou o Softouch.
O software usa um algoritmo de correspondência de superfície (surface matching) para fazer a
correspondência entre a anatomia do paciente e as imagens pré-operatórias de TC/RM. Apenas
pontos de superfícies anatômicas incluídos nas sequências de imagens de TC/RM podem ser
adquiridos e usados pelo algoritmo de correspondência de superfície.
OBSERVAÇÃO: o ponteiro também pode ser utilizado para registro por correspondência de
superfície. Todavia, para a obtenção de melhores resultados, recomendamos o uso do Z-touch
ou do Softouch.
 

Antes de iniciar

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.

Assegure que o dispositivo de registro (Z-touch/Softouch) esteja funcionando
apropriadamente.

Vantagens de registro por correspondência de superfície

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

Métodos de correspondência de superfície

Método Explicação

Z-touch
O Z-touch emite um feixe de laser infravermelho que é detectado pela câ-
mera. Os pontos são adquiridos por meio da aquisição da cabeça do pacien-
te.
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Método Explicação

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 en-
tre Z-touch e
Softouch

Você pode usar o Z-touch e o Softouch conjuntamente para aquisição de
pontos. Isso é importante quando pontos de correspondência de superfície
característicos não são acessíveis com o Z-touch (p. ex., áreas requeridas
cobertas por cabelo ou locais em que o ponto de laser infravermelho não po-
de ser detectado pela câmera).
Para alternar entre os modos de registro, mantenha o instrumento corres-
pondente no campo de visão da câmera.

Registro guiado
Executa o registro por correspondência de superfície guiado por software,
com base em referências anatômicas e na posição do paciente em relação à
câmera.

Requisitos de sequências de imagens

• A sequência de imagens deve conter a área a ser adquirida na anatomia do paciente, incluindo
o nariz todo.

• A sequência de imagens deve ter espessura máxima de corte de 2 mm.
• Para conseguir a mais alta qualidade de registro, utilize sequências de imagens RM T1, TC ou

TCa.
• O uso de sequências de imagens RM T2 pode resultar na redução da qualidade do registro.

OBSERVAÇÃO: consulte o protocolo de aquisição de imagens fornecido pela Brainlab para obter
informações sobre sequências de imagens que são adequadas para registro por correspondência
de superfície.
 

OBSERVAÇÃO: recomenda-se realizar o registro por correspondência de superfície
primeiramente em sequências de dados de RM ou TC e depois utilizar a fusão automática de
imagens para fusionar outros tipos de imagens. O registro por correspondência de superfície não
é compatível com sequências de imagens de angiografia rotacional, Arco em C ou DVT.
 

OBSERVAÇÃO: assume-se que tomografias são codificadas em valores de Hounsfield de 12 bits.
 

Exibição de pontos de correspondência de superfície

• Pontos de correspondência de superfície adquiridos com o Z-touch são exibidos em vermelho.
• Pontos de correspondência de superfície adquiridos com o Softouch são exibidos em azul.

Introdução ao registro por correspondência de superfície
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6.1.2 Opções de fluxo de trabalho para registro por correspondência de superfície

Visão geral do fluxo de trabalho padrão

Neste fluxo de trabalho, você registra o paciente usando o Softouch ou o Z-touch e depois
prossegue diretamente para a verificação.

Fluxo de trabalho Consulte

1. Abra a janela de diálogo Registration Selection (Seleção de registro) e se-
lecione Surface Matching (Correspondência de Superfície). Página 88

2. Verifique a superfície da reconstrução 3D. Página 89

3. Se necessário, ajuste o limiar ou a sequência de imagens. Página 90

4. Adquira pontos de correspondência de superfície usando o Softouch ou o
Z-touch. Página 92

5. Verifique a precisão do registro. Página 101

OBSERVAÇÃO: você pode ativar o fluxo de trabalho guiado a qualquer momento durante o
registro, conforme descrito a seguir.
 

Visão geral do fluxo de trabalho guiado

Neste fluxo de trabalho, você é guiado pelo software no processo de registro, com base em
referências anatômicas e na posição do paciente em relação à câmera.

Fluxo de trabalho Consulte

1. Abra a janela de diálogo Registration Selection (Seleção de registro) e se-
lecione Surface Matching (Correspondência de Superfície). Página 88

2. Verifique a superfície da reconstrução 3D. Página 89

3. Se necessário, ajuste o limiar ou a sequência de imagens. Página 90

4. Pressione Guide (Guia) e adquira três referências anatômicas, conforme
instruído pelo software. Página 97

5. Adquira pontos de correspondência de superfície usando o Softouch ou o
Z-touch. Página 92

6. Verifique a precisão do registro. Página 101
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6.2 Ativando o registro por correspondência de
superfície

6.2.1 Selecionando o registro e verificando a superfície a ser adquirida

Como ativar

Figura 36 

Etapas

1. Pressione Register (Registrar) na barra de menus.

2.
Na janela de diálogo Registration Selection (Seleção de registro), pressione Surface
Matching (Correspondência de Superfície).
A janela de diálogo de registro é exibida.

Janela de diálogo Patient Registration

Após a ativação do registro, o software escolhe automaticamente a melhor sequência de imagens
para o registro. Uma reconstrução 3D da sequência de imagens é mostrada na janela de diálogo
Patient Registration (Registro de paciente).

Ativando o registro por correspondência de superfície
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①

②

③

④

⑤

Figura 37 

Nº Componente

①

A área verde no modelo 3D indica a área ideal para aquisição de pontos de correspon-
dência de superfície.
A animação demonstra como mover o instrumento pela superfície para atingir o melhor
resultado.

② Reconstrução 3D baseada na sequência de imagens. Utilize esta reconstrução para veri-
ficar a superfície (consulte a página 89).

③
Pressione o botão de ferramentas para ajustar as configurações de limiar da sequência
de imagens ou para selecionar outra sequência de imagens para registro (consulte a pá-
gina 90).

④ Pressione Guide (Guia) para ativar um modo avançado de registro guiado (consulte a
página 97).

⑤

O tipo de registro que é ativado (Z-touch ou Softouch) depende do instrumento que es-
tá visível para a câmera.
OBSERVAÇÃO: se o software não detectar o Softouch por dez segundos, o registro
com Z-touch será ativado.
 

Verificando a superfície 3D

Antes de iniciar o registro, você deve examinar a superfície da reconstrução 3D, para determinar
se ela é adequada para registro por correspondência de superfície. Você deve verificar o
seguinte:
• A superfície do rosto deve estar nitidamente visível.
• A superfície da pele deve estar lisa sem obstáculos ou grandes artefatos.
• A reconstrução 3D deve se parecer com seu paciente.
• Procure por tubos, fita e outros dispositivos que podem alterar a aparência do rosto em relação

à imagem adquirida anteriormente.
Se for necessário melhorar a qualidade da reconstrução de superfície, ajuste o limiar (consulte a
página 90).
OBSERVAÇÃO: observe que um deslocamento de pele pode ter ocorrido durante a aquisição,
provocado pelo dispositivo de fixação do paciente.
 

Verifique o limiar da pele antes de executar o registro por correspondência de superfície.
Uma exibição incorreta do limiar da pele pode prejudicar a precisão do registro. Somente
ajuste o limiar da pele se isto for necessário.
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6.2.2 Ajustando as configurações de limiar e a seleção da sequência de imagens

Informações gerais

A exibição correta da superfície da pele é essencial para a obtenção dos melhores resultados de
correspondência. O software permite ajustar as configurações de limiar para definir um valor de
densidade (unidades Hounsfield para sequências de imagens de TC e valores de cinza para
sequências de imagens de RM) para tecido mole, por meio do ajuste da barra deslizante de
limiar, até que toda a superfície da pele seja exibida.
O software também permite selecionar outra sequência de imagens, caso você não deseje
continuar com o registro usando a sequência de imagens selecionada pelo software.
OBSERVAÇÃO: se você alterar o limiar ou selecionar uma nova sequência de imagens, o registro
executado anteriormente será perdido.
 

Como acessar

Etapa

Pressione o botão de ferramentas para abrir as abas Skin Threshold (Limiar de pe-
le) e Image Set (Série de imagens).

Como ajustar o limiar

Figura 38 

Etapas

1. Pressione a aba Skin Threshold (Limiar de pele).

2. Ajuste as configurações de limiar, conforme descrito na página 141.

3. Use as setas na visualização da imagem para passar pelos cortes, para verificar as confi-
gurações.

4.
Pressione Accept (Aceitar) para aplicar as alterações.
O software recalcula a reconstrução tridimensional na janela de diálogo Patient Regis-
tration (Registro de paciente), de acordo com as configurações definidas.

Ativando o registro por correspondência de superfície
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Como selecionar uma sequência de imagens

Figura 39 

Etapas

1. Pressione a aba Image Set (Série de imagens).

2. Selecione a sequência de imagens a ser usada para registro.

3. Se necessário, ajuste as configurações na aba Skin Threshold (Limiar de pele) (consul-
te a página 90).

4.
Pressione Accept (Aceitar) para confirmar sua seleção.
OBSERVAÇÃO: se você já tiver realizado um registro por correspondência de superfície
e selecionar uma sequência de imagens diferente, seu registro será descartado.
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6.3 Registro com Softouch
6.3.1 Realizando um registro com Softouch

Antes de iniciar

Leia cuidadosamente o capítulo sobre Softouch no Manual do Usuário de Instrumental.

Observe que se você ligar o Softouch pela primeira vez dentro do campo de visão da
câmera, um ponto será automaticamente adquirido. Se o ponto for adquirido longe do
corpo do paciente, esta aquisição poderá causar um erro de registro. Para evitar essa
situação, mantenha o Softouch fora do campo de visão da câmera ao ligá-lo.

Diretrizes para aquisição de pontos

• Não use o Softouch em tecido mole ou em áreas que possam ser deslocadas em
comparação com a aquisição de TC/RM (p. ex., pele solta, pescoço).

• Geralmente, todas as estruturas (ósseas) com uma superfície que geralmente não é alterada
durante a anestesia são apropriadas para aquisição de pontos.

• Para assegurar a melhor precisão, adquira pontos nos dois lados do rosto do paciente.

Para evitar o deslocamento de pele durante a aquisição de pontos, toque suavemente o
Softouch na pele do paciente, usando o mínimo de força.

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

Como executar o registro

Figura 40 

Registro com Softouch
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Etapas

1.

Segure Softouch no campo de visão da câmera.
OBSERVAÇÃO: assegure que os pontos sejam adquiridos no intervalo de 1,2 a 1,8 m (4
a 6 pés) em relação à câmera. Se você adquirir pontos além do limite de 2,2 m em rela-
ção à câmera, o sistema exibirá um aviso.
 

2.

Toque cuidadosamente um ponto no paciente com a ponta do Softouch e mantenha o
instrumento imóvel.
A aquisição do ponto é indicada por um “bipe” e uma barra de progresso.
OBSERVAÇÃO: quando a barra de progresso atinge o ponto médio, o software emite um
tom mais alto.
 

3.
Após a conclusão da aquisição do ponto, o software prossegue para a verificação.
Verifique a precisão do registro na janela de diálogo exibida (consulte a página 101).

Se uma correspondência não puder ser localizada

Se não puder prosseguir devido a resultados insatisfatórios de correspondência de superfície, o
software ativará o registro de modo guiado e solicitará a aquisição de três referências anatômicas
(consulte a página 97).
Após a aquisição das referências, o software recalcula o registro e prossegue para a verificação.

Opções adicionais

Opções

Para reiniciar o registro do início, pressione Start Again (Iniciar novamente).
Todos os pontos já adquiridos serão excluídos.

Para ativar um fluxo de trabalho em que você é guiado pelo software durante a execução do
registro baseado em referências anatômicas e na posição do paciente em relação à câmera,
pressione Guide (Guia) (consulte a página 97).
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6.4 Registro com Z-touch
6.4.1 Executando um registro com Z-touch

Antes de iniciar

Leia cuidadosamente o capítulo sobre Z-touch no Manual do Usuário de Instrumental,
incluindo as considerações sobre segurança.

Preparando o paciente

Antes de apontar o feixe do laser na direção do paciente, feche os olhos do paciente e
prenda-os com fita adesiva não reflexiva.
OBSERVAÇÃO: assegure que a fita não cause nenhuma deformação na pele e que o acesso a
áreas anatomicamente significativas seja mantido.
 

Campo de visão da câmera

Durante a aquisição:
• O sensor de laser infravermelho e o ponto de laser devem estar visíveis para a câmera.
• Mantenha outras fontes de infravermelho fora do campo de visão da câmera.
• Mantenha o Softouch fora do campo de visão da câmera, pois o software alternará

automaticamente para o modo Softouch assim que o Softouch aparecer no campo de visão
da câmera.

Mantenha outras fontes de infravermelho fora do campo de visão da câmera, pois isso
pode dificultar a detecção do ponto de laser do Z-touch pela câmera.

Aquisição meticulosa de pontos

Somente adquira pontos diretamente na pele do paciente usando o Z-touch. Tenha cuidado
para não adquirir pontos em locais como fitas ou tubos de entubação.

Registro com Z-touch
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Como executar o registro

Figura 41 

Etapas

1.

Segure o Z-touch no campo de visão da câmera.
OBSERVAÇÃO: assegure que os pontos sejam adquiridos no intervalo de 1,2 a 1,8 m (4
a 6 pés) em relação à câmera. Se você adquirir pontos além do limite de 2,2 m em rela-
ção à câmera, o sistema exibirá um aviso.
 

2.
Ligue o feixe de laser visível, mantendo pressionado o primeiro nível da chave de dois
níveis.
O laser visível é exibido como um ponto vermelho.

3.
Ative o feixe de laser infravermelho, mantendo pressionado o segundo nível da chave.
Um LED verde indica que o laser está ativo.

4.

Usando a animação como orientação, mova lentamente o laser do Z-touch sobre a área
de interesse (indicada pela área verde no modelo 3D).
OBSERVAÇÃO: segure o Z-touch perpendicularmente à superfície adquirida, para que o
feixe de laser encontre a pele como um ponto. Pontos elípticos podem causar incorre-
ções de cálculo.
 

5.
A aquisição do ponto é indicada por um “bipe” e uma barra de progresso.
OBSERVAÇÃO: quando a barra de progresso atinge o ponto médio, o software emite um
tom mais alto.
 

6.
Após a conclusão da aquisição do ponto, o software prossegue para a verificação.
Verifique a precisão do registro na janela de diálogo exibida (página 101).

Se uma correspondência não puder ser localizada

Se não puder prosseguir devido a resultados insatisfatórios de correspondência de superfície, o
software ativará o registro de modo guiado e solicitará a aquisição de três referências anatômicas
(consulte a página 97).
Após a aquisição das referências, o software recalcula o registro e prossegue para a verificação.

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIE
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Opções adicionais

Opções

Para reiniciar o registro do início, pressione Start Again (Iniciar novamente).
Todos os pontos já adquiridos serão excluídos.

Para ativar um fluxo de trabalho em que você é guiado pelo software durante a execução do
registro baseado em referências anatômicas e na posição do paciente em relação à câmera,
pressione Guide (Guia) (consulte a página 97).

Registro com Z-touch
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6.5 Registro guiado
6.5.1 Usando o registro guiado

Informações gerais

Você pode ativar um fluxo de trabalho guiado a qualquer momento durante o registro com
Softouch e Z-touch. Utilize o registro por correspondência de superfície guiado quando não
estiver seguro sobre a melhor maneira de prosseguir com o registro ou se desejar combinar o
uso de referências conhecidas com o cálculo de correspondência de superfície.
As etapas de registro guiado são as seguintes:
1. Usando o ponteiro ou o Softouch, primeiro registre três entre quatro referências anatômicas

possíveis, na ordem indicada a seguir:
- Canto lateral direito
- Násio
- Canto lateral esquerdo
- Ínio

2. O software calcula a posição da câmera em relação aos pontos que você podia acessar e
determina como prosseguir com o registro (p. ex., sugere onde adquirir os pontos de
correspondência de superfície remanescentes).

Como ativar o registro guiado

Etapa

Pressione Guide (Guia) na janela de diálogo Patient Registration (Registro de paciente).
O software solicita a aquisição das referências anatômicas indicadas.

Como adquirir as referências anatômicas

①

Figura 42 
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Etapas

O software indica a primeira referência anatômica a ser adquirida. O software instrui o
usuário a adquirir o canto lateral direito ①.
Mantenha a ponta do ponteiro na referência e gire lentamente o ponteiro, mantendo a
ponta no lugar.
O software solicita a próxima referência.

2. Da mesma forma, adquira a segunda e a terceira referência.

3.

Se uma referência não puder ser acessada, devido, por exemplo, a uma confi-
guração cirúrgica, pressione este botão para ignorar a referência e prossiga
para o próximo.
OBSERVAÇÃO: um total de três referências deve ser adquirido.
 

Cálculo do registro

Após a aquisição de três referências, o software calcula a posição da câmera com base na
posição dos pontos e usa as informações para determinar onde os pontos de correspondência de
superfície remanescentes devem ser adquiridos.
A janela de diálogo Patient Registration (Registro de paciente) fornece uma orientação sobre a
melhor forma de prosseguir com o registro por correspondência de superfície com base na
situação atual.

②

①

③

Figura 43 

Nº Componente

① O texto indica em que área do paciente a aquisição de pontos deve ser focada.

②

A animação e a área verde no modelo 3D indicam o local no paciente em que os pontos
devem ser adquiridos.
OBSERVAÇÃO: com base na visibilidade do paciente em relação à câmera, o software
recomenda o lado do rosto e as regiões em que os pontos devem ser adquiridos.
 

③
Se você tiver iniciado o procedimento de correspondência de superfície antes de pressio-
nar o botão Guide (Guia), todos os pontos já adquiridos serão mostrados como esferas
na reconstrução 3D.

Registro guiado
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Como prosseguir com o registro guiado

Etapas

1. Usando a animação como orientação, mova lentamente o laser do Z-touch sobre a área
de interesse (indicada pela área verde no modelo 3D).

2.
A aquisição do ponto é indicada por um “bipe” e uma barra de progresso.
À medida que são adquiridos, os pontos são indicados por esferas na reconstrução 3D.

3. Verifique a precisão do registro na janela de diálogo exibida (consulte a página 101).

Se uma correspondência não puder ser localizada

Se uma correspondência ainda não puder ser localizada após o registro guiado, as seguintes
mensagens poderão ser exibidas:

Opções

Se a aquisição de referências não for suficientemente precisa, o software recalculará o registro
com um número menor de orientações restritivas para o posicionamento de referências:

Se ainda não for possível localizar nenhuma correspondência, a seguinte janela de diálogo será
exibida:

• Para reiniciar o registro do início, pressione Start Again (Iniciar novamente). Todos os pontos
já adquiridos serão descartados.

• Para retornar à solução de correspondência de superfície atual, pressione More Points (Mais
pontos). Na janela de diálogo Patient Registration (Registro de paciente) exibida você pode
adquirir o número de pontos necessários para melhorar o registro.
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Se não for possível utilizar o registro com Z-touch

Opção

Se o rosto do paciente não estiver suficientemente visível para a câmera para permitir um regis-
tro adequado com o Z-touch, o software solicitará que você prossiga com o registro usando o
Softouch (a disponibilidade depende de sua licença de software).

Desativando o registro guiado

Durante o registro guiado, o botão Guide (Guia) permanece na cor azul, para indicar que está
ativado. Pressione Guide (Guia) a qualquer momento para desativar os recursos guiados.
Quando o recurso Guide (Guia) é desativado, a posição da câmera deixa de ser considerada e
as esferas não são mais mostradas na reconstrução 3D. Você pode prosseguir usando o
procedimento de registro padrão (em que as três referências anatômicas adquiridas não são
usados para cálculo de correspondência).
Para reativar o registro guiado, pressione Guide (Guia) novamente.
OBSERVAÇÃO: as referências podem ser readquiridas após um clique longo em Guide (Guia).
 

Registro guiado

100 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



6.6 Precisão do registro de correspondência de
superfície

6.6.1 Visão geral

Informações gerais

Após o registro, o software exibe a janela de diálogo de verificação.

Resultados do registro

Resultado Desvio

Registro bem-sucedido < 2,5 mm

Falha no registro > 2,5 mm

OBSERVAÇÃO: observe que a precisão calculada pelo software apenas fornece informações
sobre a eficácia do software em estabelecer a correspondência entre os pontos adquiridos e os
dados do paciente. Esses valores não representam necessariamente o erro geral.
 

Diminuição da precisão da navegação

Para assegurar um nível satisfatório de precisão, a aquisição (p. ex., de TC ou RM) deve
ser adequada para procedimentos de navegação estereotática, conforme descrito no
protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.

Devido a possíveis distorções nas sequências de imagens de RM, a precisão da
navegação pode diminuir no ponto de interesse, mesmo que o registro tenha sido
verificado de forma satisfatória.

Verifique a precisão em áreas diferentes das referências e próximo da região de interesse,
pois a precisão da navegação pode ser comprometida devido à propagação de erros. Se
houver um erro em uma posição de referência, este erro poderá ser pior em referências
subsequentes durante a verificação da precisão da navegação.
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6.6.2 Verificando a precisão: Procedimento padrão

Como verificar a precisão do registro

O software exibe a janela de diálogo Registration Verification (Verificação de registro) após a
conclusão do registro.

Figura 44 

Etapa

Segure o ponteiro em, no mínimo, três referências anatômicas conhecidas e verifique se a posi-
ção do ponteiro mostrada nas visualizações de imagem corresponde ao ponto real na anatomia
do paciente.
Quando o ponteiro está a 15 mm da superfície calculada, o software exibe o desvio (distância
até a superfície) da ponta virtual do ponteiro até a superfície.

OBSERVAÇÃO: a precisão na região de interesse pode ser diferente da precisão verificada na
superfície da pele. Para estimar a precisão na região de interesse, use a verificação de
referências anatômicas, bem como o recurso de mapa de confiabilidade (consulte a página 105).
 

Verifique a precisão da correspondência de superfície em várias referências anatômicas (p.
ex., násio, pontos orbitais mais laterais). Se estiver executando, por exemplo, um
procedimento de fossa posterior, certifique-se de verificar a precisão na parte posterior da
cabeça.

Próximas etapas

Com base na verificação visual, prossiga conforme indicado a seguir:

Opções

Se o registro verificado for satisfatório, pressione Accept (Aceitar).
A tela principal será exibida e você poderá iniciar a navegação.

Se o registro verificado for insatisfatório, pressione Improve (Aprimorar).
O software iniciará o registro guiado (consulte a página 97). Esse processo permite combinar a
correspondência de superfície calculada com referências anatômicas (se elas ainda não tiverem
sido adquiridas). Você poderá então adquirir o número desejado de pontos de superfície adicio-
nais. Todos os pontos de superfície adquiridos anteriormente são retidos e considerados no cál-
culo.

Se o registro for insatisfatório e/ou se você desejar revisar as informações mais detalhadamen-
te, usando opções avançadas, consulte a página 104.

Precisão do registro de correspondência de superfície
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OBSERVAÇÃO: se um desvio maior que 3 mm for observado durante a verificação visual,
recomendamos que você selecione Improve (Aprimorar) e/ou verifique a precisão do ponteiro.
 

Se uma correspondência não puder ser localizada

Se você pressionou o botão Improve (Aprimorar) e não for possível localizar uma
correspondência após a aquisição de pontos de correspondência de superfície adicionais, o
seguinte diálogo será exibido:

Figura 45 

Opções

Para retornar à solução de registro anterior, pressione Last Solution.
Os pontos adicionais são descartados e o software abre o registro anterior.

Para descartar os pontos de correspondência de superfície adicionais, pressione Cancel (Can-
celar).
A janela de diálogo é fechada.

Para reiniciar o registro do início, pressione Start Again (Iniciar novamente).
Todos os pontos já adquiridos serão excluídos.

Opções adicionais

As seguintes opções estão disponíveis na janela de diálogo Registration Verification
(Verificação de registro):

Opções

Para alternar entre o registro atual e o registro anterior (se tiver modificado um registro), pres-
sione Last Solution.

Para verificar o registro usando recursos avançados, pressione este botão (consulte
a página 104).
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6.6.3 Verificando a precisão: Recursos avançados

Janela de diálogo Registration Verification

②

①

Figura 46 
O mapa de confiabilidade é baseado na distribuição dos pontos de correspondência de superfície
e na sua distância calculada até a superfície da pele.
Use o mapa para avaliar a confiabilidade do registro em sua região de interesse. Ao medir a
precisão em áreas verdes, é mais provável ter a mesma precisão em outras áreas verdes do que
em áreas amarelas ou não coloridas.

A precisão na região de interesse pode ser diferente da precisão verificada na superfície
da pele. Para estimar a precisão na região de interesse, use a verificação de referências
anatômicas na superfície da pele, em combinação com o mapa de confiabilidade da região
de interesse. Determine se a região de interesse está dentro de uma área aceitável do
mapa de confiabilidade.

Verifique a precisão em diversos locais, especialmente na região de interesse. Se a região
de interesse não estiver acessível, verifique as áreas mais próximas da região de
interesse.

O mapa mostra uma probabilidade de erro estimada em relação à correspondência
calculada, em vez de uma precisão absoluta.

Observe que, mesmo que o mapa demonstre um bom nível de confiabilidade, isso não
significa que a correspondência seja suficientemente precisa. A precisão do registro deve
ser verificada em referências anatômicas.

Como acessar recursos avançados

Opções

Para alternar entre o registro atual e o registro anterior (se tiver modificado um
registro), pressione Last Solution ①.

Pressione o ícone ② para ativar o mapa de confiabilidade.

Precisão do registro de correspondência de superfície
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6.6.4 Verificando a precisão usando os recursos avançados

Parte 1: Verifique o alinhamento

Etapas

1.
Verifique a precisão geral mantendo o ponteiro em referências anatômicas conhecidas.
Assegure que a posição exibida na tela corresponda à posição real no crânio do pacien-
te.

2.

• Se o alinhamento for aceitável, prossiga com a Parte 2.
• Se o alinhamento for inaceitável, use as seguintes opções:

- Pressione Improve (Aprimorar) e adquira pontos de superfície adicionais, ou combi-
ne a correspondência de superfície calculada com referências anatômicas (se ainda
não tiverem sido adquiridas).

- Ajuste as configurações de limiar de pele (consulte a página 90). O registro é então
recalculado, de acordo com o novo limiar.

Parte 2: Verifique a distância dos pontos

Etapas

1. Segure o ponteiro em diversos pontos no crânio do paciente e verifique o desvio exibido
(distância até a superfície) na visualização, com base na posição atual do ponteiro.

2.
• Se as distâncias exibidas forem aceitáveis, prossiga com a Parte 3.
• Se as distâncias exibidas indicarem imprecisões inaceitáveis, melhore o registro ou

ajuste o limiar, conforme descrito na Parte 1.

Parte 3: Revise o mapa de confiabilidade

A precisão na região de interesse pode ser diferente da precisão verificada na superfície da pele.
Para estimar a precisão na região de interesse, use a verificação de referências anatômicas na
superfície da pele, em combinação com o mapa de confiabilidade da região de interesse.
Determine se a região de interesse está dentro de uma área aceitável do mapa de confiabilidade.

Etapas

1. Mantenha o ponteiro no crânio do paciente, o mais próximo possível da região de interes-
se, e visualize o mapa de confiabilidade nas visualizações axial, coronal e sagital.

2. Verifique a distância até a superfície mostrada nas visualizações. Procure evitar o deslo-
camento de pele.

3.

• Se a região de interesse estiver dentro de uma área aceitável do mapa, pressione Ac-
cept (Aceitar) para confirmar a precisão.

• Se as distâncias exibidas indicarem imprecisões inaceitáveis, melhore o registro ou
ajuste o limiar, conforme descrito na Parte 1.

Parte 4 (Opcional): Alternar soluções

Se tiver modificado o registro, você poderá alternar entre o registro modificado e o registro
anterior, para efeito de comparação.

Etapas

1. Pressione Last Solution (Última solução) para alternar entre as soluções de registro.

2. Revise cada registro, executando as Partes de 1 a 3, conforme descrito anteriormente.
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Etapas

3.

• Se uma das soluções for aceitável, pressione Accept (Aceitar) para confirmar a preci-
são do registro selecionado e verifique a precisão usando o mapa de confiabilidade.

• Se as distâncias exibidas indicarem imprecisões inaceitáveis, melhore o registro ou
ajuste o limiar, conforme descrito na Parte 1.

Precisão do registro de correspondência de superfície
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7 REGISTRO DE
REFERÊNCIAS
INTRAOPERATÓRIAS

7.1 Introdução
7.1.1 Visão geral

Informações gerais

Se você já tiver executado o registro (Padrão ou por Correspondência de Superfície), é
recomendável adquirir referências intraoperatórias, que podem ser registradas a qualquer
momento durante a cirurgia.
OBSERVAÇÃO: se não detectar a navegação de instrumentos por dez minutos, o sistema
automaticamente exibirá a janela de diálogo Register Intraoperative Landmarks para aquisição
de pontos.
 

Se for necessário executar o registro intraoperatório, adquira referências intraoperatórias
após o registro inicial. Essa é a única forma de repetir o registro de um paciente já coberto
pela capa estéril, que pode ser necessário, por exemplo, em caso de movimentação não
intencional da estrela de referência.

Visão geral do fluxo de trabalho

Fluxo de trabalho

1. Execute o registro inicial (Padrão ou por Correspondência de Superfície).

2. Se for necessário executar um registro intraoperatório, abra a janela de diálogo Registra-
tion Selection (Seleção de registro) e selecione Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Selecione a sequência de imagens (se houver mais de uma sequência disponível).

4. Defina as referências intraoperatórias.

5. Abra a janela de diálogo Registration Selection (Seleção de registro) e selecione Re-
gister Intraoperative Landmarks.

6. Registre as referências intraoperatórias.

7. Verifique a precisão do registro.
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7.1.2 Instrumentos de registro e orientação do software

Instrumentos de registro

Você pode registrar pontos de referência intraoperatórios usando o ponteiro ou o Softouch. Para
adquirir/registrar pontos de referência, segure a ponta do ponteiro ou Softouch em uma
referência e gire lentamente o ponteiro, sem mover a ponta.

Evitando o deslocamento de pele

Ao registrar referências intraoperatórias, segure o ponteiro ou o Softouch perpendicularmente à
referência. Isso evita o deslocamento inadvertido da pele causado pela força do instrumento.

Considerações sobre segurança

Selecione cuidadosamente as referências de registro. Ao usar o ponteiro para registro,
tome cuidado para não ferir o paciente com a ponta do ponteiro. Vasos sanguíneos, olhos,
etc., não são adequados para registro de referências.

Mova o Softouch ou o ponteiro lentamente ao adquirir pontos, para assegurar a precisão
da aquisição de pontos.

Dicas visuais do software

A quantidade de referências intraoperatórias que podem ser registradas é indicada por esferas na
janela de diálogo de registro.

Figura 47 

Cor da esfera Indicação

Azul A referência está registrada.

Preto A referência ainda não está registrada.

Dicas auditivas do software

O software emite um bipe toda vez que uma referência é registrada.
Se você tentar registrar um ponto já registrado, o software emitirá um bipe suave e não repetirá o
registro do ponto.

Exibição de referências intraoperatórias

Todas as referências planejadas intraoperatoriamente no software de navegação são exibidas em
azul na tela.

Introdução
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7.2 Aquisição e registro de referências
intraoperatórias

7.2.1 Adquirindo referências intraoperatórias

Como ativar a aquisição

Figura 48 

Etapas

1. Pressione Register (Registrar) na barra de menus.

2.
Na janela de diálogo Registration Selection (Seleção de registro), pressione Acquire
Intraoperative Landmarks.
A janela de diálogo de aquisição é exibida.

Como adquirir referências

Figura 49 
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Etapas

1.

Defina as referências em sequência, certificando-se de definir pontos que possam ser fa-
cilmente identificados durante o registro. As referências adquiridas são exibidas em azul.
Use as visualizações ampliadas (visualizações inferiores) para ampliar as imagens.
Você deve definir, no mínimo, quatro referências. Um máximo de sete pontos pode ser
definido.

2. Após a definição de pelo menos quatro referências, pressione Proceed (Prosseguir) para
retornar à tela principal.

OBSERVAÇÃO: pressione Delete (Excluir) para remover a última referência adquirida.
 

Aquisição e registro de referências intraoperatórias
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7.2.2 Registrando referências intraoperatórias

Como ativar o registro

Figura 50 

Etapas

1. Pressione Register (Registrar) na barra de menus.

2.

Na janela de diálogo Registration Selection (Seleção de registro), pressione Register
(Registrar) Intraoperative Landmarks (Referências intraoperatórias) (disponível após a
aquisição de referências intraoperatórias).
A janela de diálogo de registro é exibida.

Como registrar referências intraoperatórias

Figura 51 
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Etapas

1.

Registre as referências na ordem definida pelo software. A referência atual a ser registra-
da é mostrada como uma cruz circulada nas visualizações.
Gire a ponta do ponteiro ou do Softouch em cada referência, uma após a outra, confor-
me indicado pelo software.
OBSERVAÇÃO: apenas referências que foram adquiridas com a função Acquire Intrao-
perative Landmarks podem ser usadas para repetição do registro.
 

2. Se uma referência não estiver acessível, pressione Skip (Ignorar) e prossiga para a pró-
xima referência.

3.
• Registre um mínimo de quatro referências e pressione Proceed (Prosseguir), ou
• Registre todas as referências, para que o software prossiga automaticamente para a

próxima etapa.

4. Verifique a precisão do registro na janela de diálogo exibida (consulte a página 79).

Precisão

Uma repetição de registro intraoperatório pode não ter a mesma precisão do primeiro
registro (pré-operatório), pois os erros dos dois registros são combinados. Verifique
cuidadosamente o registro intraoperatório repetido, mantendo o ponteiro em referências
anatômicas conhecidas e verificando a posição mostrada na tela.

Se você excluir referências intraoperatórias, talvez não seja possível repetir o registro do
paciente se o registro inicial for perdido (p. ex., em caso de movimentação de uma estrela
de referência). Nesse caso, não será possível prosseguir com a navegação, e o
procedimento de registro deverá ser reiniciado.

Aquisição e registro de referências intraoperatórias
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8 CONFIGURANDO
VISUALIZAÇÕES

8.1 Visualizações de navegação
8.1.1 Visão geral

Informações gerais

Quando o software é iniciado, a tela de navegação exibe na tela as informações anatômicas do
paciente nas visualizações 3D, axial, coronal e sagital. A tela principal pode ser configurada
conforme descrito a partir da página 118.

Figura 52 

Desempenho do software

A velocidade do software depende do conteúdo 3D exibido (visualizações 3D, exibição 3D
de instrumentos, pontos e trajetórias) e também do número e da complexidade dos
objetos. Para avaliar a taxa de atualização do software, compare o movimento do
instrumento real com a representação do instrumento exibido. Se a exibição da navegação
estiver lenta, diminua ao mínimo o número de dados visíveis.

Qualidade da imagem

As imagens são interpoladas e podem ser diferentes das imagens originais ou podem
mostrar uma resolução aparentemente maior. As informações de planos adjacentes podem
ser exibidas no plano de reconstrução atual. Além disso, as reconstruções axial, coronal e
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sagital podem ser diferentes da orientação axial, coronal e sagital da imagem, devido à
posição do paciente no scanner ou ao alinhamento da imagem em outros aplicativos.
Se os dados de imagens não forem completamente carregados, devido, por exemplo, à baixa
capacidade de memória, o software exibirá uma mensagem informando que a resolução da
sequência de imagens foi reduzida. Nesse caso, você pode reduzir o número de sequências de
imagens exibidos para otimizar o desempenho.
Se a visualização exibir uma sequência de imagens que contenha um corte de imagem
quebrado, uma mensagem correspondente será exibida.

Orientação da sequência de imagens

As configurações padrão de orientação de imagem são definidas de acordo com seu login de
usuário no Content Manager.

Rotulagem da imagem

Dependendo da imagem exibida, as visualizações são identificadas com a orientação da imagem:

Rótulo Orientação

A Anterior

P Posterior

L Esquerda

R Direita

H Cabeça

F Pés

Display Scan Time

Por padrão, a data e o horário em que a aquisição foi realizada são exibidos em cada
visualização. Essas informações são úteis, por exemplo, na configuração de uma aquisição de
imagem intraoperatória, para determinar se a última sequência de imagens deve ser exibida.
Para desativar essa configuração, proceda da seguinte maneira:

Etapas

1. Abra a janela de diálogo Tools (Ferramentas) via Tools > Settings.

2.
Pressione o botão Display Scan Time (Exibir data da aquisição) para desativar a confi-
guração e ocultar a data e o horário da aquisição.
Pressione o botão novamente para ativar a exibição.

Visualizações de navegação
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Exibição do instrumento

Quando o instrumento navegado está no campo de visão da câmera, sua representação é
exibida na cor correspondente (consulte a página 40) nas visualizações de imagem.

①

②

Figura 53 

Nº Componente

①
A cruz indica a ponta do instrumento.
OBSERVAÇÃO: o tamanho da cruz exibida pode ser ajustado na janela de diálogo Tools
(Ferramentas) (consulte a página 185).
 

②
Quando o ponteiro ou o instrumento navegado está em linha com a visualização (o que
significa que o eixo do instrumento está no plano da imagem), um prolongamento do ins-
trumento é mostrado. O prolongamento é mostrado nas visualizações 2D.

Botões nas visualizações de imagem

Botão Explicação

As setas de rolagem permitem passar corte por corte pelas visualizações. Os bo-
tões aparecem nas visualizações axial, coronal e sagital quando a função Freeze
(Congelar) está ativada.
OBSERVAÇÃO: você também pode passar pelos cortes usando uma barra de ro-
lagem invisível entre os botões.
 

Exibe uma visualização em tela cheia. Use este botão para ver mais detalhes nas
imagens. Pressione esse ícone novamente para retornar à tela com múltiplas vi-
sualizações.

Atribui imagens individuais para cada visualização (consulte a página 126).
Este ícone também pode ser usado para configurar determinados ajustes de vi-
sualização descritos nesta seção.

Permite deslocar a visualização para estabelecer a correspondência entre a ori-
entação real do paciente nas visualizações Inline e Probe’s Eye.

Permite girar a imagem em 45° no sentido horário nas visualizações Brain Pro-
jection (Projeção do Cérebro) e Inline (Em Linha).
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Botões em Visualizações 3D Avançadas

Botão Explicação

As visualizações 3D, tais como Overview (Visão geral) e Sinus Overview,
permitem girar o modelo 3D de acordo com a direção da seta.
OBSERVAÇÃO: de forma alternativa, você pode tocar o modelo 3D e arrastar
um dedo sobre a tela para girar o modelo 3D.
 

Permite girar o modelo 3D de acordo com a direção da seta. Pressione o íco-
ne dentro da visualização que deseja girar.
OBSERVAÇÃO: de forma alternativa, você pode tocar o modelo 3D e arrastar
o dedo sobre a tela para girar o modelo 3D.
 

Permite mover determinadas visualizações 3D de acordo com a direção da
seta. Quando você toca as visualizações, os botões ficam visíveis por alguns
segundos.

Permite ampliar ou reduzir uma visualização 3D. Todas as visualizações 3D
avançadas possuem esses ícones disponíveis e visíveis.

Permite iniciar/interromper o desenho da craniotomia planejada com o Sof-
touch/ponteiro.
OBSERVAÇÃO: a craniotomia planejada é contornada em azul.
 

Permite excluir a craniotomia planejada.

Visualizações de navegação
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8.1.2 Ampliando imagens

Zoom de imagens

O submenu Zoom da barra de menus permite alterar o fator de ampliação de imagens exibidas,
para que você veja mais detalhes nas imagens. Todas as visualizações 2D relevantes são
ampliadas ou reduzidas pelo mesmo fator.

② ③

①

Figura 54 

Nº Componente

① Reset (Redefinir) redefine o fator de zoom para 100% (a imagem inteira é mostrada).

② O botão menos (-) reduz todas as visualizações.

③ O botão mais (+) amplia todas as visualizações.

Smart Autozoom

Adicionalmente, o software possui um recurso de zoom automático, que aumenta o fator de zoom
das imagens exibidas até 300% quando o instrumento navegado é mantido imóvel na mesma
posição. O fator de zoom permanece em 300% enquanto o instrumento for navegado lentamente.
Se o instrumento for navegado rapidamente, ou removido do campo de visão da câmera, o fator
de zoom retorna a 100%. Você também pode usar os botões de Zoom da barra de menus para
redefinir o fator de zoom.

①

Figura 55 
OBSERVAÇÃO: a função Smart Autozoom (Autozoom Inteligente) é ativada por padrão quando
o software é iniciado. Pressione Zoom: 100% por alguns momentos para ativar/desativar a
função Smart Autozoom (Autozoom Inteligente).
 

Para desativar esta configuração:

Etapas

1. Pressione Settings (Configurações) na janela de diálogo Tools (Ferramentas).

2.
Pressione o botão Smart Autozoom (Autozoom Inteligente) para ativar a configuração.
Pressione o botão novamente para desativar a definição.
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8.2 Configurando as telas principais
8.2.1 Visão geral

Informações gerais

O botão Display (Monitor) ② da barra de menus permite aplicar configurações globais na tela
principal e configurar duas telas de workspace diferentes (indicadas por um menu pop-up ①). 
Uma vez definidas, as configurações de tela permanecem ativas durante todo o procedimento.

①

②

Figura 56 
As configurações de tela padrão são indicadas da seguinte forma:
• Workspace 1: Visualizações Axial, Coronal, Sagital e uma visualização adicional que é

determinada por sua licença de software.
• Workspace 2: Visualizações Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2 e uma visualização adicional que é

determinada por sua licença de software.

Como configurar uma visualização

Etapas

1. Pressione Display (Monitor) por alguns momentos para selecionar a tela de workspace
que deseja configurar.

2.

• Use o ícone de Olho para configurar cada visualização individual, ou
• Pressione Display (Monitor) para:

- Selecionar uma configuração de exibição predefinida (aba Layouts, consulte a pági-
na 120).

- Criar uma configuração customizada para a tela selecionada (aba Add (Adicionar),
consulte a página 122).

Configurando as telas principais
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Janela de diálogo de exibição

Figura 57 

Opções

Na aba Layouts, você pode:
• Selecionar layouts de exibição predefinidos para configurar a visualização principal (consulte

a página 120).
• Criar e/ou selecionar um layout de exibição customizado para a tela principal (consulte a pági-

na 122).

A aba View Orientation (Orientação) permite definir a orientação dos dados de imagens do pa-
ciente, de forma que corresponda à posição do paciente, de acordo com a perspectiva do cirur-
gião (consulte a página 125).
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8.2.2 Layouts pré-configurados

Como selecionar um layout pré-configurado

Etapas

1. Pressione Display (Monitor).

2. Selecione a aba Layouts.

3. Selecione o layout pré-configurado.

4.

Se mais de uma sequência de imagens estiver disponível, selecione a sequência de ima-
gens que deseja exibir na janela de diálogo Select Set (Selecionar série).
Se você selecionar 2x3 Windows, o software solicitará a seleção de duas sequências de
imagens (se mais de duas sequências de imagens estiverem carregadas).
A janela de diálogo se fecha e a tela selecionada é atualizada com a configuração defini-
da.

OBSERVAÇÃO: para alternar rapidamente para as visualizações axial, coronal e sagital,
selecione 4 Windows (4 Janelas).
 

Opções de layout

Figura 58 

Opção de layout Explicação

4 Windows Quatro visualizações de tamanho igual (3D, axial, sagital e coro-
nal).

2+1 Windows Duas visualizações de tamanho igual (sagital, coronal) e uma vi-
sualização maior (axial).

3+1 Windows Três visualizações de tamanho igual (axial, sagital, coronal) e uma
visualização maior (3D).

4 Inline Windows Quatro visualizações de tamanho igual (3D, Probe’s Eye, Inline 1,
Inline 2).

2x3 Windows Duas sequências de imagens diferentes, lado a lado (axial, sagital,
coronal).

2x3+1 Windows Duas sequências de imagens diferentes, lado a lado (axial, sagital,
coronal), e uma visualização maior (3D).

Configurando as telas principais

120 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Opção de layout Explicação

3x3 Windows Três sequências de imagens diferentes, lado a lado (axial, sagital,
coronal).

OBSERVAÇÃO: após a escolha de um layout, pode demorar alguns instantes para que todas as
visualizações sejam atualizadas. As visualizações são atualizadas sequencialmente, em vez de
simultaneamente.
 

Exemplo de configuração

Este exemplo mostra o layout 2x3 Windows:

Figura 59 

Configuração de visualização principal com duas exibições

Se o seu sistema tiver dois monitores (como o Sistema Curve), você poderá configurar as duas
visualizações principais na janela de diálogo Display (Monitor).

Opções

Selecione uma configuração de exibição predefinida para configurar a exibição da visualização
principal ativa.

Selecione uma configuração de exibição predefinida para configurar a exibição da visualização
principal não ativa no momento.
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8.2.3 Layouts customizados

Informações gerais

Esta opção permite salvar layouts e visualizações que foram configurados usando o botão
Display (Monitor) ou o ícone de Olho.
Quando você fechar o software, suas visualizações customizadas ① serão salvas.

Como definir uma definição customizada

①

Figura 60 

Etapas

1.
Configure uma visualização para as telas Workspace 1 ou Workspace 2:
• Usando a aba Layouts e
• Usando o ícone de Olho

2. Pressione Display (Monitor) na barra de menus.

3. Abra a aba Layouts (mostrada acima).

4. Pressione Add (Adicionar).

5.
Escolha um nome para a visualização customizada na janela de diálogo Display Label e
pressione Accept (Aceitar).
A visualização customizada ① agora está disponível para seleção na aba Layouts.

Como aplicar o layout customizado

Etapas

1. Pressione Display (Monitor).

2. Selecione a aba Layouts.

3. Selecione um layout customizado definido.

Configurando as telas principais
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Etapas

4.

As sequências de imagens pré-selecionadas, se disponíveis, são aplicadas à visualiza-
ção customizada.
Caso contrário, o software solicita a seleção da(s) sequência(s) de imagens desejada(s).
OBSERVAÇÃO: a janela de diálogo se fecha e o layout selecionado é atualizado com o
layout customizado.
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8.2.4 Image Orientation

Informações gerais

A janela de diálogo Image Orientation (Orientação da imagem), localizada em Tools > Settings
> Image Orientation, permite configurar a orientação dos dados de imagem do paciente nas
visualizações axial, coronal e sagital, para que corresponda à posição do paciente na Sala
Cirúrgica.

Como configurar a orientação

Figura 61 

Etapa

Na janela de diálogo Image Orientation (Orientação da imagem), selecione a orientação dese-
jada.
A identificação dentro das visualizações de imagem (antero-posterior, esquerda-direita, cabeça-
-pés) é atualizada de forma correspondente.

Para assegurar que a orientação do paciente tenha sido configurada corretamente,
assegure que a identificação da imagem (consulte a página 114) coincida com a orientação
real do paciente (direção antero-posterior, esquerda-direita e cabeça-pés).

Configurando as telas principais
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8.2.5 View Orientation

Informações gerais

A janela de diálogo View Orientation (Orientação) permite ajustar a orientação dos dados de
imagens 3D do paciente, de forma que corresponda à posição do paciente, de acordo com a
perspectiva do cirurgião. Dessa forma, o cirurgião pode visualizar os dados de imagem na tela e
o paciente real a partir do mesmo ângulo.
View Orientation (Orientação) é usada para as visualizações Inline 1 (Em Linha 1) e Inline 2
(Em Linha 2), todas as visualizações Probe’s Eye e as visualizações Craniotomy Planning e
MIP.

Antes de iniciar

Certifique-se de ter registrado o paciente.

Como configurar a orientação da visualização

②

③①

Figura 62 

Etapa

1.
• Acesse Display > View Orientation ou
• Se disponível, pressione o ícone de Olho > View Orientation

2.
Se necessário, ajuste a rotação da imagem 3D em qualquer direção, pressionando dire-
tamente na janela de diálogo e movendo a imagem com seu dedo para a rotação deseja-
da.

3. Pressione Close (Fechar) ③ para confirmar as alterações e prosseguir para a tela princi-
pal.

Opções

Pressione Reset (Redefinir) ① para restaurar a orientação do paciente para o estado inicial de
seu acesso à janela de diálogo.

Pressione o ícone ② para alterar a sequência de imagens.
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8.3 Configurando visualizações individuais usando o
ícone de Olho

8.3.1 Configurando visualizações individuais

Ícone de Olho

O ícone de Olho está disponível em cada visualização de imagem da tela principal. Use o ícone
de Olho para definir configurações para cada visualização individual.

Figura 63 

Como acessar as opções de visualização

Pressione o ícone de Olho na visualização que deseja alterar. A seguinte janela de diálogo é
exibida:

Figura 64 
Diversas abas estão disponíveis para a definição de configurações:
• 2-D Views (Visualizações 2-D) (página 128)

Configurando visualizações individuais usando o ícone de Olho
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• 3-D Views (Visualizações 3-D) (página 131)
• Other Views (Outras visualizações) (página 135)
• View Configuration (Configuração) (página 149)
• Windowing (Janelamento) (página 140)
• View Orientation (Orientação) (página 125)

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade depende da visualização selecionada, da configuração do
sistema e das licenças.
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8.4 Atribuindo imagens 2D e 3D a visualizações
individuais

8.4.1 Visualizações 2D

Como atribuir visualizações 2D

Figura 65 

Etapas

1. Pressione a aba 2-D Views (Visualizações 2-D).

2. Pressione a visualização desejada.

3.

Se mais de uma sequência de imagens estiver disponível, a janela de diálogo Select Set
(Selecionar série) será exibida. Selecione a sequência de imagens que deseja mostrar
na visualização.
OBSERVAÇÃO: a janela de diálogo se fecha e a visualização é atualizada com a se-
quência de imagens selecionada.
 

Visualizações 2D Axial, Coronal e Sagittal

Visualização Explicação

Axial: Exibe a imagem na posição axial em relação à
posição atual do instrumento.

Atribuindo imagens 2D e 3D a visualizações individuais
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Visualização Explicação

Coronal: Exibe a imagem na posição coronal em rela-
ção à posição atual do instrumento.

Sagittal (Sagital): Exibe a imagem na posição sagital
em relação à posição atual do instrumento.

OBSERVAÇÃO: o software exibe o corte em que a ponta do instrumento está sendo navegada no
momento.
 

Visualizações 2D Inline

Visualização Explicação

Inline 1: Exibe um plano de reconstrução atravessado
pelo eixo do instrumento em uma direção vertical, de
acordo com a orientação de visualização definida (con-
sulte a página 125). Isso resulta em uma reconstrução
que varia de um plano de visualização coronal a um
plano de visualização sagital.

Inline 2 (Em Linha 2): Exibe uma visualização perpendi-
cular à visualização Inline 1 (Em Linha 1). Aqui, o plano
de reconstrução é atravessado pelo eixo do instrumento
em uma direção horizontal, de acordo com a orientação
de visualização definida (consulte a página 125).
OBSERVAÇÃO: esta visualização é importante para
identificação e orientação do eixo do transdutor.
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Visualizações Probe’s Eye 2D

Visualização Explicação

Probe’s Eye: exibe uma visualização perpendicular ao
eixo do instrumento, de acordo com as visualizações In-
line 1 (Em Linha 1) e Inline 2. O plano da visualização
Probe’s Eye contém a ponta do instrumento. 

Split Probe’s Eye: exibe quatro reconstruções de corte
perpendiculares, em diferentes profundidades, a partir
da ponta do instrumento. A ponta do instrumento é indi-
cada pela cruz em profundidades de 0 mm, 5 mm, 10
mm e 15 mm. 
OBSERVAÇÃO: esta visualização é especialmente im-
portante para orientação de navegação.
 

Configurando visualizações 2D

Pressione o ícone de Olho para gerenciar objetos e sobreposições em visualizações individuais
por meio da aba View Configuration (Configuração) em relação à visibilidade e à visualização.
Se você alterar o janelamento usando a aba Windowing (Janelamento), ele será alterado em
todas as visualizações de reconstrução desta sequência de imagens.
OBSERVAÇÃO: pressione Apply to all views (Todas visualizações) para aplicar as alterações a
todas as visualizações, incluindo, por exemplo, visualizações 3D.
 

Atribuindo imagens 2D e 3D a visualizações individuais
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8.4.2 Visualizações 3D

Como atribuir visualizações 3D

Dependendo da licença comprada, algumas ou todas as opções de visualização 3D indicadas a
seguir estarão disponíveis:

Figura 66 

Etapas

1. Pressione a aba 3-D Views (Visualizações 3-D).

2. Pressione a visualização desejada.

3.

Se mais de uma sequência de imagens estiver disponível, a janela de diálogo Select Set
(Selecionar série) será exibida. Selecione a sequência de imagens que deseja mostrar
na visualização.
OBSERVAÇÃO: a janela de diálogo se fecha e a visualização é atualizada com a ima-
gem selecionada.
 

A exibição da navegação pode demorar para ser atualizada durante o cálculo de uma
visualização 3D. A exibição também pode demorar se múltiplas visualizações 3D forem
exibidas simultaneamente. Para acelerar a exibição, reduza o número de visualizações 3D.

Visualizações 3D

Visualização Explicação

Overview (Visão geral): Exibe uma reconstrução 3D da
sequência de imagens e dos objetos, com base em uma
técnica de renderização de volume. A pele pode ser exi-
bida como uma silhueta com aparência de vidro.
Dependendo de sua licença, é possível mostrar objetos
ósseos e de vasos baseados no limiar dinâmico. Todos
os ajustes podem ser executados na aba View Configu-
ration (Configuração) usando o ícone Olho.
Para girar a imagem 3D em qualquer direção, pressione
diretamente na visualização da imagem.
OBSERVAÇÃO: a visualização Overview (Visão geral)
está disponível para sequências de imagens de RM e
TC.
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Visualização Explicação

Probe’s Eye: Exibe uma reconstrução 3D da sequência
de imagens com base em uma técnica de renderização
de volume como Overview (Visão geral).
A posição da imagem 3D é orientada na direção ortogo-
nal em relação ao eixo do instrumento. Essa visualiza-
ção pode ser usada no rastreamento de um instrumento.
OBSERVAÇÃO: a visualização Probe’s Eye está dispo-
nível para sequências de imagens de RM e TC.
 

Craniotomy Planning (Planejamento de craniotomia):
Exibe uma reconstrução 3D de objetos e ossos, com
uma silhueta da pele do paciente.
Para girar a imagem 3D em qualquer direção, pressione
diretamente na visualização da imagem. Quando o ícone
do recurso está ativo, o Softouch/ponteiro é usado para
contornar a craniotomia planejada. Quando o ícone do
recurso está desativado, o Softouch/ponteiro é usado
para realizar cortes através das silhuetas do osso e da
pele, revelando objetos ou trajetórias planejados.
Recomenda-se criar um objeto cérebro(no iPlan) para
planejar o contorno do retalho ósseo por onde você pas-
sará para atingir o alvo, através do giro ou sulco.
OBSERVAÇÃO: o procedimento Craniotomy Planning
(Planejamento de craniotomia) é recomendado para se-
quências de tomografias, mas também pode ser realiza-
do com sequências de imagens de RM.
 

MIP: Permite a visualização de volume para dados 3D
que projetam os voxels com a máxima intensidade junto
à direção de visualização no plano de visualização.
OBSERVAÇÃO: a visualização MIP está disponível para
sequências de imagens de TC, RM e PET.
 

Sinus Overview (Sinusial - Visão geral): Define o osso
para exibição das cavidades nasais. O movimento do
ponteiro pode “cortar” parte do osso, proporcionando
uma melhor visualização das cavidades nasais.
As visualizações Sinus Axial (Sinusial Axial), Sinus Co-
ronal e Sinus Sagittal (Sinusial Sagital) estão disponí-
veis.
OBSERVAÇÃO: as visualizações Sinus estão disponí-
veis apenas em sequências de imagens de TC.
 

OBSERVAÇÃO: as funções disponíveis podem variar, dependendo de sua licença.
 

Inspecione as visualizações Overview e Probe’s Eye após o cálculo e adapte os limiares de
pele/osso na aba de configuração de visualização se a superfície não estiver corretamente
representada.

Atribuindo imagens 2D e 3D a visualizações individuais

132 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Configurando visualizações 3D

Pressione o ícone de Olho para gerenciar objetos em visualizações individuais por meio da aba
View Configuration (Configuração).
• Para alterar a cor, o nome ou a opacidade, pressione as miniaturas para obter detalhes.
• Altere determinados limiares e tipos de visualização de pele, de uma silhueta transparente

para uma aparência opaca natural.
• Ative um plano de corte para cada objeto, o que significa que o respectivo objeto será cortado

com o ponteiro.
• Se um quadro de corte tiver sido predefinido no iPlan ou no DICOM Viewer, você poderá

ativá-lo/desativá-lo para visualização (p. ex., se desejar visualizar a sequência de imagens
completa).

OBSERVAÇÃO: pressione Apply to all views (Todas visualizações) para aplicar as alterações a
todas as visualizações.
 

Guia View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Figura 67 
Você pode executar as seguintes ações na aba View Configuration (Configuração):

Nº Componente

① Selecionar um item para visualização (pressione a miniatura).

②

Tornar um item visível/invisível em uma visualização principal.
A ativação/desativação de Visible (Visível) mostra/oculta o objeto em visualizações de
imagem:
• Um ícone de Olho aberto significa que o objeto está visível.
• Um ícone de Olho fechado significa que o objeto está oculto.

③ Selecionar um item a ser cortado pelo ponteiro.

④ Alterar a visualização para um item (p. ex., Skin (Pele) para Skin Overlay).

⑤ Cortar uma sequência de dados em um quadro (ROI) que é predefinido no iPlan ou no
DICOM Viewer.

⑥ Aplicar as alterações a todas as outras visualizações.
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Aba View Orientation

A aba View Orientation (Orientação) permite ajustar a orientação dos dados de imagens 3D do
paciente, de forma que corresponda à posição do paciente, de acordo com a perspectiva do
cirurgião (veja mais informações na página 125).

Limites de precisão de visualizações 3D

A resolução das visualizações 3D baseadas na técnica de renderização de volume pode ser
reduzida, em comparação com suas sequências de dados relacionadas, devido a limitações de
memória do sistema.
Observe que as visualizações 3D são apenas reconstruções dos cortes 2D subjacentes. Como
resultado, as visualizações 3D podem apresentar um nível reduzido de detalhe (baixa resolução)
ou conter artefatos, em comparação com a sequência de dados original. As estruturas afetadas
(p. ex., por perda ou introdução de dados anatômicos), podem ter o tamanho de alguns
milímetros.
OBSERVAÇÃO: a simples ação de fechar uma visualização 3D não aumenta a resolução de
outras visualizações 3D abertas. Para evitar repetir o cálculo de uma visualização, o sistema
mantém as visualizações criadas na memória.
 

Qualidade da imagem

A qualidade de visualizações de superfície 3D (p. ex., Visão Geral de Pele) depende da
sequência de RM.

As visualizações 3D não são satisfatórias para intervenções e devem ser usadas apenas
para orientação. Detalhes visíveis em visualizações 2D podem não ser visíveis em
reconstruções 3D. Não navegue usando apenas visualizações 3D. Verifique decisões
críticas em visualizações 2D.

A reconstrução 3D não é exibida com a resolução máxima dos dados da imagem original.

Exibição de imagens

Objetos de intersecção ou delimitados não são completamente visíveis em algumas
visualizações 3D.

A representação e a profundidade de instrumentos, trajetórias, objetos e pontos em
visualizações 3D pode ser diferente da realidade. Gire a visualização 3D até que as
relações 3D de todas as informações exibidas estejam nítidas. Observe que partes dos
objetos projetados podem não estar realmente localizadas no corte atual.

Objetos, instrumento, pontos, trajetórias, etc. são exibidos opacos. Portanto, objetos,
instrumentos, pontos, trajetórias, etc. podem cruzar ou cobrir uns aos outros.

Atribuindo imagens 2D e 3D a visualizações individuais
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8.5 Definindo outras visualizações individuais
8.5.1 Selecionando visualizações

Acessando outras visualizações

Pressione a aba Other Views para acessar visualizações adicionais.

Figura 68 

Opção Consulte

Ultrasound Página 207

Ultrasound Inline Página 230

Microscope Página 285

Microscope Depthview Página 308

Video Página 137

Auto-Pilot Página 138

Brain Projection Página 136

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade de outras visualizações depende da configuração do sistema.
 

Exibição de vídeo

Recomendamos exibir imagens de vídeo em um monitor separado.
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8.5.2 Brain Projection

Informações gerais

Brain Projection (Projeção do Cérebro) desdobra o corte da visualização axial 2D na
profundidade em que é tocado pela ponta do ponteiro. A projeção é uma reconstrução curva
calculada como a distância entre a profundidade da ponta do ponteiro e a extremidade do crânio,
e é representada como uma projeção plana, semelhante a um mapa. A visualização Brain
Projection (Projeção do Cérebro) está disponível para uso com sequências de dados de TC e
RM.
A visualização Brain Projection (Projeção do Cérebro) permite:
• Localizar lesões no cérebro.
• Comparar os dois hemisférios do cérebro.
• Exibir objetos, sobreposições, referências e pontos de interseção de trajetórias.
• Navegar simultaneamente dentro da projeção do cérebro e em visualizações reconstruídas de

múltiplos planos.
• Oferece orientação sobre a superfície de tecido do cérebro.

A visualização Brain Projection (Projeção do Cérebro) não deve ser usada para medir
distâncias, pois objetos planejados são distorcidos.

Como exibir a visualização Brain Projection

Figura 69 

Etapas

1. Pressione o ícone de Olho na visualização que deseja alterar.

2. Pressione a aba Other Views (Outras visualizações).

3. Pressione Brain Projection (Projeção do Cérebro).

4. Selecione a sequência de dados que deseja ver na visualização Brain Projection (Proje-
ção do Cérebro). O software abre a visualização automaticamente.

Definindo outras visualizações individuais
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8.5.3 Exibindo visualizações de vídeo

Antes de iniciar

Configure a conexão de vídeo (consulte a página 51).

Como exibir vídeo

Etapa

Pressione Video (Vídeo) na aba Other Views (Outras visualizações) para exibir imagens de
vídeo de qualquer dispositivo conectado ao sistema (p. ex., um endoscópio).
A janela de diálogo se fecha e a visualização é atualizada com a imagem de vídeo.

As imagens de vídeo não são adequadas para diagnóstico, pois podem aparecer
distorcidas. A injeção de imagens em cores de dispositivos externos pode exibir os
objetos em uma cor diferente da apresentada na tela de navegação. Recomendamos o uso
de informações de contexto, como tamanho e posição, para identificação dos objetos.

Visualização de vídeo maximizada

Se você tiver configurado uma visualização de vídeo, a visualização de vídeo será maximizada
para tela cheia se o instrumento navegado for removido do campo de visão da câmera por 60
segundos. Se o instrumento for retornado ao campo de visão da câmera, as configurações de
visualização anteriores serão restauradas.
Para desativar essa configuração, proceda da seguinte maneira:

Etapas

1. Pressione Settings (Configurações) na janela de diálogo Tools (Ferramentas).

2.

Pressione o botão Smart Video Maximize (Maximização de Vídeo Inteligente) para de-
sativar a configuração.
Pressione o botão novamente para ativar a configuração.
OBSERVAÇÃO: a configuração Smart Video Maximize (Maximização de Vídeo Inteli-
gente) é ativada por padrão quando o software é iniciado.
 

OBSERVAÇÃO: a configuração Smart Video Maximize (Maximização de Vídeo Inteligente) é
desativada em visualizações que foram maximizadas ou minimizadas manualmente (consulte a
página 115).
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8.5.4 Visualização Auto-Pilot

Informações gerais

Auto-Pilot é uma visualização tridimensional em forma de túnel usada para navegação de um
instrumento ao longo de uma trajetória. Essa função é importante, por exemplo, para cateterismo
de pacientes com traumas ou para orientação de biópsias manuais.

Antes de iniciar

Para acessar a visualização Auto-Pilot, uma trajetória deve ser exibida na visualização da
imagem (consulte a página 174).
Se mais de uma trajetória estiver visível, selecione a trajetória ativa na janela de diálogo
Trajectories (Trajetórias) (consulte a página 169).

Como abrir a visualização Auto-Pilot

Etapas

1. Pressione Auto-Pilot na aba Other Views (Outras visualizações).

2.
A janela de diálogo se fecha e uma recons-
trução 3D é calculada, mostrando o ponto
de entrada da trajetória.

3.

Recomenda-se girar a reconstrução 3D até que ela corresponda à orientação real do pa-
ciente, pressionando diretamente nos cantos superiores da visualização.
OBSERVAÇÃO: a orientação superior da visualização Auto-Pilot é configurada de acor-
do com a opção View Orientation (Orientação) (consulte a página 125). O ajuste da ori-
entação da visualização Auto-Pilot também ajusta a View Orientation (Orientação).
 

4.

Segure o instrumento navegado no ponto de entrada. A visualização Auto-Pilot é exibida
quando:
• O instrumento está posicionado a até 50 mm do ponto de entrada.
• O desvio angular do instrumento em relação à trajetória é menor que 30°.

Definindo outras visualizações individuais

138 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Visualização Auto-Pilot

③

②

④

①

Figura 70 

Nº Explicação

① Esta seta mostra a distância e a direção em que a ponta do instrumento deve ser movida
para alinhá-lo à trajetória.

② Esta seta mostra a direção e o ângulo de inclinação do instrumento para alinhá-lo à traje-
tória.

③
A escala mostra a distância da ponta da ferramenta até o plano-alvo.
OBSERVAÇÃO: a escala exibe somente a distância real até o alvo quando o instrumento
está alinhado à trajetória.
 

④

A cruz verde indica o ponto de entrada.
A cruz vermelha indica o ponto-alvo.
OBSERVAÇÃO: a visualização Auto-Pilot leva em consideração a extensão da ponta da
ferramenta (consulte a página 180) para a exibição de profundidade.
 

OBSERVAÇÃO: quando o instrumento atinge o plano-alvo, a exibição Auto-Pilot aparece em
vermelho. Um tom de aviso será emitido se o instrumento penetrar além do alvo.
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8.6 Definindo configurações de imagens
8.6.1 Selecionando sequências de imagens

Informações gerais

A janela de diálogo Select Set (Selecionar série) permite selecionar a sequência de imagens
usada para navegação e definir várias configurações.

Como selecionar uma sequência de imagens

Figura 71 

Etapas

1.

Pressione Image Set (Série de imagens) na janela de diálogo Data (Dados).
As sequências de imagens disponíveis são listadas de acordo com sua modalidade e da-
ta e horário de aquisição, começando pelas sequências de imagens de RM e TC mais
recentes.

2. Selecione uma sequência de imagens.

3.
Nas abas exibidas, ajuste as configurações da imagem conforme necessário:
• Windowing (Janelamento) (consulte a página 141)
• Properties (Propriedades) (consulte a página 143)

Definindo configurações de imagens

140 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



8.6.2 Ajustando o janelamento

Informações gerais

Você pode ajustar o janelamento de uma sequência de imagens no software de navegação.

Acessando o janelamento

O janelamento pode ser acessado de duas formas:
• Por meio da janela de diálogo Data (Dados) ou
• Por meio do ícone de Olho para ajuste individual da visualização.

Como ajustar o janelamento na sequência de imagens

Etapa

Pressione a aba Windowing (Janelamento).

Figura 72 

Opções

Arraste os controles deslizantes Left e Right para cima ou para baixo para aumentar ou diminu-
ir os valores.

Use a seta simples para selecionar o próximo valor de cinza na sequência de imagens.

Use as setas duplas para ajustar o valor em 2%.

Use as setas dentro da visualização de imagem para passar pelos cortes, para verificar as con-
figurações.

Pressione Radiology defined (Def. pela Radiologia) para aplicar as configurações definidas
quando as imagens foram inicialmente adquiridas.

Pressione Full range (Intervalo completo) para aplicar o intervalo completo de valores de cinza/
unidades Hounsfield adquiridos pelo scanner. 

Pressione Toggle Color (Alternar cor) para alternar entre várias opções de cores para a exibi-
ção do valor de cinza (rainbow, hot metal, gray, Sokoloff).
OBSERVAÇÃO: as opções de cores estão disponíveis apenas para sequências de imagens de
RM.
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Opções

Pressione Reset (Redefinir) para restaurar os valores de janelamento para os valores anteriores
à abertura da janela de diálogo Windowing (Janelamento).

Configurações de janelamento

Tipo de imagem Configurações

TC 

A densidade das informações é avaliada em unidades Hounsfield
usando uma escala de -1.024 a 3.071. Valores iniciais adequados pa-
ra melhor visibilidade de tecido cerebral e de um tumor com contraste
aprimorado são: 0 para o parâmetro Left (esquerda) e de 100 a 150
para o parâmetro Right (direita).

RM

Conforme definido no scanner.XA 

PET/SPECT

OBSERVAÇÃO: alguns valores podem não ser selecionáveis.
 

Alterando as configurações de janelamento

A alteração das configurações de janelamento pode reduzir detalhes exibidos na
sequência de imagens. Antes de iniciar o tratamento do paciente, verifique se todos os
detalhes das estruturas estão corretamente exibidos.

Transferindo configurações de janelamento

O janelamento não pode ser revertido, mas pode ser transferido de outros aplicativos de
software.

Definindo configurações de imagens
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8.6.3 Visualizando as propriedades da sequência de imagens

Informações gerais

Depois de selecionar uma sequência de imagens, você poderá visualizar diversas propriedades,
tais como a distância entre os cortes e o número de cortes na sequência de imagens, etc.

Como visualizar propriedades

Figura 73 

Etapa

Pressione a aba Properties (Propriedades).
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9 FUNÇÕES GERAIS DE
NAVEGAÇÃO

9.1 Verificações de precisão
9.1.1 Visão geral

Informações gerais

Após o registro do paciente, o software solicitará que você verifique a precisão do registro se tiver
pausado a navegação por vários minutos, pois o registro pode ter se tornado impreciso ao longo
do tempo.

Um aviso sonoro solicita a verificação da precisão e o ícone Accuracy Check (Verifi-
car precisão) é exibido no canto superior da barra de informações do paciente.

Verificações de precisão repetidas

Para melhor controle da precisão durante todo o procedimento, recomenda-se definir referências
físicas que possam ser usadas para verificação durante o procedimento. As referências devem
ser definidas imediatamente após o registro inicial.
Execute uma verificação detalhada durante o procedimento, nas seguintes situações:
• Antes e depois de cobrir o paciente.
• Após uma perfuração ou craniotomia.
• Após a conclusão de uma biópsia ou ressecção.
• Quando uma mensagem de verificação de precisão for exibida.
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Como verificar a precisão

Figura 74 

Etapas

1.
Pressione o ícone Accuracy Check (Verificar precisão) para abrir a janela de diálogo
Accuracy Check (Verificar precisão). A animação mostra como executar uma verificação
de precisão.

2. Pressione o botão Confirm (Confirmar).

3.

Mantenha o ponteiro/instrumento em uma referência anatômica conhecida e verifique se
a posição do ponteiro exibido nas visualizações de imagem corresponde ao ponto real na
anatomia do paciente.
OBSERVAÇÃO: se você apontar para um marcador ou uma referência pré-planejada, o
sistema reconhecerá o ponto e exibirá o desvio entre a ponta do ponteiro e o marcador/
referência.
 

Para assegurar que não ocorreram problemas de funcionamento no sistema, você deve
verificar a precisão repetidamente durante o procedimento.

Precisão baixa

O deslocamento cerebral pode causar uma discrepância entre os dados pré-operatórios e
a posição real do paciente.

Verificações de precisão
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9.1.2 Verificação do ponteiro e do Softouch

Informações gerais

Você pode verificar a precisão do ponteiro e do Softouch no cone ① da estrela de referência.

①

Figura 75 

Como verificar a precisão

Etapas

1. Segure a ponta do instrumento no cone da estrela de referência.

2. A distância entre a ponta do ponteiro/Softouch e o cone é exibida nas visualizações de
navegação 2D.

Não use um ponteiro ou Softouch impreciso.
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9.2 Capturas de tela
9.2.1 Efetuando e visualizando capturas de tela

Como realizar capturas de telas

Etapas

1. Pressione o botão Screenshot (Captura de tela) para realizar uma cap-
tura da tela atual.

2.

A captura de tela pode ser exportada para uma mídia de armazenamento externo (unida-
de flash USB, CD-R, etc.), conforme descrito no Manual do Usuário do Patient Data
Manager.
OBSERVAÇÃO: as capturas de tela também podem ser visualizadas em outros aplicati-
vos de software da Brainlab (p. ex., Image Viewer), desde que os dados de paciente re-
levantes sejam carregados.
 

Estabelecendo o anonimato de capturas de telas

O sistema pode ser configurado para que as informações do paciente não apareçam na captura
de tela. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter informações adicionais.

O nome do paciente aparece em cada captura de tela. Para manter a confidencialidade do
paciente, restrinja o acesso às capturas de tela ao pessoal médico apropriado.

Capturas de tela
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9.3 Objetos e sobreposições
9.3.1 Visão geral

Informações gerais

A função Objects, Overlays permite gerenciar no iPlan ou no Smartbrush objetos pré-
-planejados criados com o recurso Paint e/ou criar um novo objeto de sobreposição (consulte a
página 157).

Janela de diálogo Objects, Overlays

Abra Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Figura 76 

Nº Função Explicação

① Apply to all views
Aplique configurações de objetos a todas as visualizações corres-
pondentes, se tiver gerenciado objetos em visualizações individuais
usando o ícone Olho (consulte a página 160).

② Create overlay Adicione um objeto de sobreposição (consulte a página 157).

③ Item Lista de todos os objetos disponíveis.

④ Visible

A ativação/desativação de Visible (Visível) mostra/oculta o objeto
em visualizações de imagem:
• Um ícone de Olho aberto significa que o objeto está visível.
• Um ícone de Olho fechado significa que o objeto está oculto.

⑤ Visualization

Alternar entre as opções de exibição (p. ex., objeto exibido contor-
nado, preenchido com cor ou em 3D).
As opções de exibição que podem ser alternadas variam em função
do objeto selecionado.

⑥ Remove Excluir um objeto.
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Como acessar objetos e sobreposições

Etapa

Para acessar um objeto a fim de modificá-lo, pressione a imagem miniatura do objeto corres-
pondente.
O software abre uma série de abas, em que é possível fazer modificações (consulte a página
151).

Exibição de objetos

Na visualização de objetos em 2D, objetos menores podem não ser exibidos durante a rolagem
pelos cortes de imagens se eles estiverem localizados entre dois cortes de imagens.
Se for necessário configurar um objeto como não visível (consulte a página 149), ele não será
exibido nas visualizações de imagem.

Revise a exibição completa de todos os objetos que são relevantes para a cirurgia.
Certifique-se de configurar como visíveis todos os objetos que sejam importantes para a
cirurgia.

A resolução da exibição de contornos de objetos pode ser mais baixa que a resolução dos
dados de imagem subjacentes. Revise todos os objetos cuidadosamente, para assegurar
que eles representem adequadamente a área de interesse.
OBSERVAÇÃO: se você alternar um objeto para 3D em uma visualização 2D, esteja ciente de
que o objeto 3D inteiro será exibido, mesmo que algumas das informações do objeto estejam
localizadas em outros cortes.
 

Objetos e sobreposições
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9.3.2 Objetos

Como modificar a exibição do objeto

Você pode modificar a exibição do Objeto usando a aba Visualization (Visualização). 

Figura 77 

Opções

Para alterar a exibição, selecione:
• Outline (Delinear): Mostra o objeto contornado com cor.
• Fill (Pre- encher): Mostra o objeto preenchido com cor.
• 3-D: Mostra a representação tridimensional de um objeto.

OBSERVAÇÃO: não use a visualização 3-D para propósitos de localização.
 

Use a barra deslizante para ajustar a opacidade do objeto nas visualizações de imagem.

Como modificar propriedades de objetos

Você pode modificar as propriedades do Objeto usando a aba Properties (Propriedades).

Figura 78 
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Opções

Para renomear o objeto, pressione Edit (Editar) e defina um novo nome na janela de diálogo
Enter Name (Inserir nome).

Para alterar a cor do objeto, selecione uma cor na paleta.

Para evitar confusão, selecione cores diferentes para cada objeto.

Objetos e sobreposições

152 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



9.3.3 Objetos de fibra

Informações gerais

Fiber Objects são planejados usando o recurso Fiber Tracking no iPlan. Para obter
informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software iPlan.

Como modificar a exibição do objeto de fibra

Você pode modificar a exibição Objeto de fibra usando a aba Visualization (Visualização).

Figura 79 

Opções

Objetos de fibra podem ser exibidos como:
• Fiber (Fibra) (fibras individuais são exibidas).
• Object (Objeto) (o objeto sólido é exibido).

Quando o objeto de fibra é exibido como Fiber (Fibra), você pode selecionar:
• 2-D: Mostra uma representação bidimensional do objeto de fibra (dentro do plano do corte de

imagem atual).
• 3-D: Mostra uma representação tridimensional do objeto de fibra.

OBSERVAÇÃO: não use a visualização 3-D para propósitos de localização.
 

Quando o objeto de fibra é exibido como Object (Objeto), você pode selecionar:
• Outline (Delinear): Mostra o objeto contornado com cor.
• Fill (Pre- encher): Mostra todo o objeto com cores.
• 3-D: Mostra uma representação tridimensional do objeto.

Use a barra deslizante para ajustar a opacidade do objeto nas visualizações de imagem.

No modo 2-D, as fibras são mostradas incluindo partes com até 1 mm de distância do corte
de imagem atualmente mostrado.
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Como modificar propriedades de objetos de fibra

Pressione a aba Properties (Propriedades).

Figura 80 

Opções

Para renomear o objeto de fibra, pressione Edit (Editar) e defina um novo nome na janela de
diálogo Enter Name (Inserir nome).

Se o objeto de fibra for exibido como Fiber (Fibra), você poderá:
• Desativar Single color (Cor única): o objeto de fibra é exibido em várias cores. As cores de-

pendem da direção da difusão de cada fibra individual (vermelho = esquerda-direita, verde =
anterior-posterior, azul = cabeça-pés).

• Ativar Single color (Cor única) e selecionar uma cor na paleta exibida.

Quando é exibido como Object (Objeto), o objeto de fibra sempre é exibido em uma cor. Para
alterar a cor do objeto, selecione uma cor na paleta.
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9.3.4 Object Shift

Informações gerais

Object Shift (Deslocamento de objeto) permite deslocar um objeto para compensar quaisquer
alterações na posição do objeto. Os dados de imagem de TC/RM e a forma e o tamanho do
objeto permanecem inalterados. Object Shift (Deslocamento de objeto) pode ser usado nos
seguintes casos, por exemplo:
• Integração de ultrassom (página 207)
• Aquisição de imagem intraoperatória (página 311)

O software permite o deslocamento de objetos apenas em sua forma e em seu tamanho
originais. A forma e o tamanho reais do objeto podem ser alterados devido ao
deslocamento do cérebro, à perda de fluido ou à remoção de um tumor.

Como deslocar objetos

Para deslocar um objeto, selecione a aba Position (Posição).

①

③

⑤

②

④

Figura 81 

Etapas

1. Para girar o objeto, pressione as setas curvas ① dentro das visualizações.

2. Para deslocar o objeto, pressione as setas retas (acopladas às linhas laranja) dentro das
visualizações ②.

OBSERVAÇÃO: quando um objeto é deslocado, recomendamos que o objeto deslocado seja
renomeado (p. ex., de “Tumor” para “Tumor Deslocado”), pois o software não exibe nenhuma
informação sobre o reposicionamento do objeto.
 

Além disso, as seguintes opções estão disponíveis para Object Shift (Deslocamento de objeto):

Opções

1. Pressione o ícone Ultrasound (Ultrassom) ③ para alternar de visualizações ACS para visua-
lizações Ultrasound (Ultrassom) (consulte a página 156).
OBSERVAÇÃO: este ícone somente aparece quando o recurso de integração Ultrasound (Ul-
trassom) é ativado.
 

2. Ative Fine (Fino) ④ para reposicionar o objeto usando ajustes finos.
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Opções

3. Pressione Reset (Redefinir) ⑤ para restaurar o objeto à posição inicial do acesso à janela de
diálogo.

OBSERVAÇÃO: o conteúdo do plano modificado é salvo imediatamente no software. Alterações
realizadas no plano do paciente não poderão ser desfeitas posteriormente.
 

Como deslocar objetos usando ultrassom

Na aba Position (Posição), pressione o ícone Ultrasound (Ultrassom) ② para ativar as
visualizações de ultrassom.
OBSERVAÇÃO: para acessar essa janela de diálogo de outra maneira, clique em Tools >
Ultrasound > Object Shift.
 

③

②
①

Figura 82 

Etapas

1. Segure o transdutor na direção do objeto, de forma que o objeto esteja nitidamente visí-
vel nas imagens de ultrassom.

2. Pressione Freeze (Congelar) ③ dentro de uma das visualizações.

3. Gire o transdutor o mais próximo possível de 90°, mantendo-o dentro do campo de visão
da câmera. Pressione Freeze (Congelar) ③ dentro da outra visualização.

4. Ajuste a posição do objeto, usando as setas ① nas visualizações para deslocar e girar o
objeto.
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9.3.5 Sobreposições

Informações gerais

A função Create Overlay (Criar sobreposição) permite criar um objeto de sobreposição de uma
sequência de imagens completa, que é então colocado sobre a sequência de imagens
atualmente mostrada nas visualizações de imagem.
OBSERVAÇÃO: essa função somente está disponível quando mais de uma sequência de
imagens está disponível.
 

Como criar uma sobreposição

① ②

③

Figura 83 

Etapas

1.

Em Data > Objects, Overlays, pressione Create overlay (Criar sobreposição) ①.
OBSERVAÇÃO: o botão Create overlay (Criar sobreposição) aparece no final da lista
Item. Dependendo de quantos itens forem listados, você precisará rolar até o final da lis-
ta.
 

2. Na janela de diálogo Select Set (Selecionar série) ②, selecione a sequência de imagens
que deseja sobrepor à sequência de imagens mostrada nas visualizações.

3. Na janela de diálogo Enter Name (Inserir nome) ③, defina um nome para a sobreposi-
ção.

4. Pressione Proceed (Prosseguir) para retornar a Data > Objects, Overlays ①, em que o
objeto de sobreposição é mostrado na lista.
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Como modificar objetos de sobreposição

Como ocorre com outros tipos de objetos, você pode ajustar a exibição e as propriedades do
objeto de sobreposição.

① ②

Figura 84 

Etapas

1. Em Data > Objects, Overlays pressione a imagem miniatura do objeto de sobreposição.

2. Use a barra deslizante na aba Visualization (Visualização) ① para ajustar a opacidade
do objeto nas visualizações de imagem.

3.

Ajuste o nome e a cor do objeto na aba Properties (Propriedades) ② (consulte a página
151).
OBSERVAÇÃO: se você selecionar preto, as cores da sobreposição corresponderão às
cores da sequência de imagens a partir da qual ela foi criada (p. ex., a sobreposição de
uma aquisição PET é colorida).
 

Sobreposição exibida

Este exemplo mostra uma sequência de imagens PET sobreposta a uma sequência de imagens
de RM.

Figura 85 
OBSERVAÇÃO: sobreposições não são visíveis em visualizações 3D.
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OBSERVAÇÃO: cada sequência de imagens mantém suas próprias configurações de
janelamento.
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9.3.6 Gerenciando objetos e sobreposições em visualizações individuais

Como gerenciar objetos e sobreposições em visualizações individuais

No gerenciamento de objetos por meio da janela de diálogo Data (Dados), as alterações são
exibidas globalmente em todas as visualizações de imagem.
Para alterar a visibilidade e a visualização de objetos em visualizações individuais, use o ícone
Olho (consulte a página 126).
OBSERVAÇÃO: no gerenciamento local de objetos não é possível adicionar ou excluir um objeto.
 

①

②③④

Figura 86 

Etapas

1. Pressione o ícone de Olho na visualização correspondente e selecione a aba View Con-
figurations ①.

2.

Altere a visibilidade ③ e/ou a visualização ② do objeto na visualização selecionada.
OBSERVAÇÃO: para aplicar globalmente todas as configurações locais, pressione Ap-
ply to all views (Todas visualizações) ④.
 

3.
Pressione a imagem miniatura para acessar e modificar um objeto.
OBSERVAÇÃO: as modificações de nome, cor, opacidade e posição de um objeto são
sempre aplicadas globalmente a todas as visualizações.
 

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade de opções depende do tipo de visualização escolhido. Por
exemplo, a visualização Craniotomy Planning inclui opções diferentes, tais como configurações
de corte e visualização.
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9.4 Pontos e trajetórias
9.4.1 Aquisição de ponto e trajetória

Informações gerais

O botão Acquire (Adquirir) permite definir pontos digitalizados. Esse recurso é
importante para definir e armazenar referências na superfície do cérebro para,
por exemplo, efeitos de estimulação. O botão Acquire (Adquirir) também per-
mite criar uma trajetória na sequência de imagens.

Como adquirir pontos usando o instrumento navegado

Etapas

1.

Se necessário, crie um novo grupo em Data > Points, ao qual os pontos devem ser adi-
cionados (consulte a página 164).
OBSERVAÇÃO: como alternativa, você pode primeiro adquirir os pontos, para agrupá-los
posteriormente.
 

2.
Coloque a ponta do instrumento no ponto desejado da anatomia do paciente.
OBSERVAÇÃO: observe que a extensão da ponta da ferramenta deve ser configurada
como 0 para aquisição de pontos.
 

3.

Pressione Acquire (Adquirir) para digitalizar o ponto.
Os pontos adquiridos são identificados da seguinte forma:
• Nome do grupo mais o número (começando em #01 para cada grupo).
• IntraOp Point mais o número, se o ponto pertencer ao grupo padrão denominado Ot-

her Points.

Como adquirir pontos no modo Freeze

Você também pode adquirir pontos diretamente nas visualizações de imagem, sem usar o
instrumento.

Etapas

1. Pressione Freeze (Congelar) na barra de menus (consulte a página 175).

2. Arraste a interseção das linhas laranja (agora mostradas nas visualizações de imagem)
exatamente para o local em que deseja posicionar o ponto.

3. Pressione Acquire (Adquirir).

Como gerenciar pontos adquiridos

Etapa

Abra Data > Points e modifique os pontos, conforme descrito a partir da página 165.
OBSERVAÇÃO: você também pode abrir a janela de diálogo de modificação mantendo pressio-
nado o botão Acquire (Adquirir) ao adquirir o ponto.
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Como adquirir uma trajetória

Etapas

1. Configure uma extensão de ponta de ferramenta (consulte a página 180).

2.
Coloque a ponta do instrumento no ponto desejado da anatomia do paciente.
• O ponto de entrada é definido pela ponta da ferramenta real, exibida em verde.
• O ponto-alvo é definido pela ponta da ferramenta virtual exibida em vermelho.

3.
Pressione Acquire (Adquirir).
A janela de diálogo Data > Trajectories é exibida.

4. Revise a trajetória ou, se necessário, acesse a aba Position (Posição) para modificá-la.

OBSERVAÇÃO: para criar uma trajetória dessa forma, o eixo do instrumento deve ser ativado
(consulte a página 196).
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9.4.2 Gerenciamento de pontos

Informações gerais

A função Points (Pontos) permite gerenciar:
• Pontos pré-planejados no iPlan.
• Pontos criados intraoperatoriamente usando a função Acquire (Adquirir) (consulte a página

161).
Todos os pontos são gerenciados em grupo. Esse recurso é importante, por exemplo, para
mapeamento cortical em que os pontos adquiridos durante uma sessão podem ser agrupados.
Os pontos adquiridos em outra área do cérebro podem ser armazenados em um grupo diferente.

Janela de diálogo Points

Abra Data > Points.

Figura 87 

Janela de diálogo de funções de pontos

Função Explicação

Item
Lista de todos os grupos de pontos planejados.
Os pontos adquiridos que ainda não estiverem agrupados são colocados
em Other Points.

Visibility

Ative/desative Visible (Visível) para mostrar/ocultar os pontos agrupados
em visualizações de imagem:
• Um ícone de Olho aberto significa que os pontos estão visíveis.
• Um ícone de Olho fechado significa que os pontos estão ocultos.
• Um Olho meio fechado indica que o grupo contém uma combinação de

pontos visíveis e ocultos.

Active Os novos pontos adquiridos são colocados no grupo atualmente ativo.

Remove

Excluir um grupo.
Quando um grupo é selecionado para remoção, o software pergunta se
você deseja excluir o grupo e os pontos contidos nele, ou apenas o grupo.
Se você excluir apenas o grupo, os pontos dentro do grupo serão movidos
para Other Points (consulte a página 166).
OBSERVAÇÃO: o grupo Other Points não pode ser excluído.
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Função Explicação

Show Labels Ative/desative este botão para mostrar/ocultar o nome do ponto nas visua-
lizações de imagem.

Show only near pla-
ne

Ative/desative este botão para ocultar/mostrar pontos em visualizações de
imagem localizadas a 20 mm de distância do plano atual.

Como adicionar um novo grupo

Você pode adicionar um novo grupo na lista Item.

Figura 88 

Etapas

1.
Em Data > Points, pressione Create new group (Criar novo grupo).
A janela de diálogo Point Group (Grupo de Pontos) é exibida.

2.
Para definir a cor para todos os pontos do grupo, selecione uma cor na paleta.
A cor atual é indicada à direita.

3. Para nomear o grupo, defina um novo nome usando o teclado.

4.

Pressione Proceed (Prosseguir) para retornar a Data > Points.
O novo grupo é mostrado na lista Item como um grupo ativo. Enquanto o grupo perma-
necer ativo, todos os novos pontos planejados usando a função Acquire (Adquirir) serão
colocados neste grupo.

Como acessar grupos de pontos

Quando grupos de pontos estão disponíveis, sejam eles planejados no iPlan ou adquiridos
durante a navegação (consulte a página 161), você pode acessar esses grupos para modificar os
pontos.

Etapa

Pressione o grupo correspondente na lista Item.
O software abre uma série de abas, em que é possível fazer as modificações desejadas.
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Como modificar pontos

Pressione a aba Points (Pontos) para modificar pontos individuais dentro do grupo.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Figura 89 

Nº Componente Explicação

① Cor Para alterar a cor do ponto selecionado, selecione uma cor na paleta.

②
Ponto atual-
mente selecio-
nado

O ponto selecionado atualmente é indicado na janela de diálogo e mos-
trado centralizado nas visualizações de imagem.

③ Ultrasound Pressione o ícone Ultrasound (Ultrassom) para alternar para visualiza-
ções de ultrassom (consulte a página 168).

④ Botões de seta
Alternar entre pontos disponíveis para selecionar outro ponto a ser mo-
dificado.
O número total de pontos é indicado no cabeçalho da janela de diálogo.

⑤ Edit Para renomear o ponto selecionado, pressione Edit (Editar) e defina um
novo nome na janela de diálogo Point Label (Etiqueta do ponto).

⑥ Delete Para excluir o ponto selecionado, pressione Delete (Excluir).

⑦ Add

Para criar um novo ponto, toque no local desejado na imagem e pressio-
ne Add (Adicionar).
OBSERVAÇÃO: para posicionar um novo ponto, arraste a interseção
das linhas azuis para o local desejado.
 

⑧ Reposition

Para reposicionar o ponto selecionado, pressione diretamente no local
desejado da imagem e pressione Reposition (Reposição). 
OBSERVAÇÃO: você também pode reposicionar um ponto arrastando a
interseção das linhas azuis para o local desejado.
 

⑨ Groups

Os pontos podem pertencer a mais de um grupo. Para adicionar o ponto
selecionado a outro grupo, e/ou removê-lo do grupo atual, pressione
Groups (Grupos).
Na janela de diálogo Membership, selecione o(s) grupo(s) em que de-
seja adicionar o ponto.
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Nº Componente Explicação

⑩ Visible
Por padrão, todos os pontos são visíveis na visualização da imagem e o
botão Visible (Visível) permanece ativado.
Para ocultar o ponto selecionado, pressione Visible (Visível).

⑪ Reset
Pressione Reset (Redefinir) para restaurar as configurações de ponto
para os valores definidos no momento em que você acessou a janela de
diálogo Points (Pontos).

OBSERVAÇÃO: o conteúdo do plano modificado é salvo no software. Alterações realizadas no
plano do paciente não poderão ser desfeitas posteriormente.
 

Como modificar grupos de pontos

Pressione a aba Properties (Propriedades) para modificar as propriedades do grupo de pontos
selecionado.

Figura 90 

Opções

Para alterar a cor de todos os pontos no grupo, selecione uma cor na paleta.
A cor atual é indicada à direita. Se os pontos dentro do grupo contiverem mais de uma cor, um
ícone com multicolorido cores será mostrado.

Para renomear o grupo, defina um novo nome usando o teclado.
OBSERVAÇÃO: o nome do grupo Other Points é definido pelo software e não pode ser altera-
do.
 

Como gerenciar pontos não agrupados

Por padrão, se você ainda não tiver criado um grupo para novos pontos, ou selecionado um
grupo existente, os novos pontos serão colocados em Other Points.
Você pode acessar esses pontos a qualquer momento, para modificá-los ou colocá-los em outros
grupos.
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Figura 91 

Etapas

1. Em Data > Points, pressione Other Points.

2. A aba é exibida, permitindo que você modifique e agrupe pontos, conforme descrito na
página 165.
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9.4.3 Ultrasound Landmarks

Como adicionar um ponto/uma referência usando ultrassom

O recurso Ultrasound Landmarks permite marcar vasos que estão identificados dentro das
sequências de dados ou ao usar o modo Ultrasound (Ultrassom). Essas referências ficam
visíveis durante a cirurgia.
Na aba Points (Pontos), pressione o ícone Ultrasound (Ultrassom) ① para ativar as
visualizações de ultrassom.
OBSERVAÇÃO: você também pode acessar essa janela de diálogo clicando em Tools >
Ultrasound > Ultrasound Landmarks.
 

②

①

Figura 92 

Etapas

1.
Segure o transdutor na direção do vaso/da referência a ser adicionado.
OBSERVAÇÃO: use a visualização ultrassônica ampliada, mostrada à direita, para me-
lhor posicionamento da referência.
 

2. Quando o vaso estiver nitidamente visualizado, pressione Freeze (Congelar) ②.

3. Aplique panorama na imagem ou mova a cruz para o ponto desejado.

4. Pressione Add (Adicionar) para adicionar uma referência.

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre como modificar uma referência ou um ponto,
consulte a página 165.
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9.4.4 Gerenciamento de trajetórias

Informações gerais

A função Trajectories (Trajetórias) permite:
• Gerenciar trajetórias pré-planejadas no iPlan ou no DICOM Viewer.
• Criar e gerenciar trajetórias intraoperatoriamente.

Janela de diálogo Trajectories

Abra Data > Trajectories.

Figura 93 

Função Explicação

Item Lista de todas as trajetórias pré-planejadas e planejadas intraoperatoriamen-
te.

Visible

Ative/desative Visible (Visível) para mostrar/ocultar as trajetórias em visuali-
zações de imagem:
• Um ícone de Olho aberto significa que a trajetória está visível.
• Um ícone de Olho fechado significa que a trajetória está oculta.

Active Defina a trajetória a ser usada para o modo Auto-Pilot, por exemplo. Apenas
uma trajetória pode estar ativa por vez.

Remove Exclui uma trajetória.

Como acessar trajetórias

Etapa

Para acessar uma trajetória para modificá-la, pressione a trajetória correspondente na lista
Item.
O software abre uma série de abas, em que é possível fazer as modificações desejadas.
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Como modificar a posição da trajetória

Pressione a aba Position (Posição) na janela de diálogo de trajetória. O nome da trajetória é
exibido no topo da janela de diálogo; por exemplo, Intraop Trajectory #2.

Figura 94 

Opções

• Para reposicionar o ponto-alvo, toque diretamente o local desejado na imagem desejado e
pressione Set Target (Definir alvo). O ponto-alvo é indicado por uma esfera vermelha.

OBSERVAÇÃO: somente a trajetória atualmente ativada possui um ponto-alvo indicado por
uma esfera vermelha. Pontos-alvo de todas as outras trajetórias planejadas são exibidos em ou-
tra cor.
 

• Para reposicionar o ponto de entrada, toque diretamente o local desejado na imagem e pres-
sione Set Entry (Definir entrada). O ponto de entrada é indicado por uma cruz circundada em
verde.

OBSERVAÇÃO: você pode reposicionar o ponto de entrada/ponto-alvo arrastando a interseção
das linhas azuis para o local exato em que deseja posicionar o ponto e clicando em Set
Entry/Set Target.
 

Para definir o ponto de entrada usando um instrumento navegado (p. ex., se o local de trepana-
ção for diferente do ponto de entrada planejado original):
• Pressione Navigate Entry (Navegar entrada).
• Navegue a ponta do instrumento até o local desejado no paciente.
• Para configurar o ponto de entrada, gire o instrumento ou pressione Set Entry (Definir entra-

da).

Para restaurar as configurações de trajetória para os valores que estavam definidos quando vo-
cê acessou as abas, pressione Reset (Redefinir).

Para exibir uma trajetória nas visualizações Inline 1 (Em Linha 1), Inline 2 (Em Linha 2) e Pro-
be’s Eye, pressione esse ícone na barra de ferramentas.

OBSERVAÇÃO: o conteúdo do plano modificado é salvo no software. Alterações realizadas no
plano do paciente não poderão ser desfeitas posteriormente.
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OBSERVAÇÃO: é possível adicionar trajetórias usando o botão Acquire (Adquirir) na barra de
menus (consulte a página 162).
 

Como modificar propriedades de trajetória

Pressione a aba Properties (Propriedades).

Figura 95 

Opções

Para renomear a trajetória, pressione Edit (Editar) e defina um novo nome na janela de diálogo
Trajectory (Trajetória).

Para ajustar o diâmetro da trajetória exibida nas visualizações, use os botões Diameter (Diâme-
tro):
• Pressione os botões +/- para ajustar o diâmetro em incrementos de 0,5 mm.
• Pressione Reset (Redefinir) para definir o valor como 0.

Para alterar a cor da trajetória, selecione uma cor na paleta.

Revisando trajetórias

Pressione a aba Review (Revisar).
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Figura 96 

Opções

Para alternar entre visualizações ACS (ícone azul) e visualizações Inline/Probe’s
Eye (ícone amarelo), pressione o botão na barra de ferramentas.
OBSERVAÇÃO: a visualização Probe’s Eye é importante para a verificação de traje-
tórias. Esta visualização exibe cortes de imagens a partir da perspectiva do ângulo
da trajetória (ângulo oblíquo), para que você possa ver o curso completo da trajetória
e assegurar que nenhuma estrutura crítica seja penetrada.
 

Para centralizar a visualização com o ponto de entrada ou o ponto-alvo, pressione Show Entry
ou Show Target (Mostrar alvo).

Para rolar ao longo do comprimento da trajetória para verificar seu caminho, pressione Scroll
(Rolar).
À medida que você rola ao longo da trajetória, a distância da posição atual ao ponto-alvo é exi-
bida. Quando o ponto-alvo é atingido, a barra de progresso fica totalmente preenchida.
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Como adicionar uma trajetória

① ②

③ ④

Figura 97 

Etapas

1. Em Data > Trajectories, pressione Create new trajectory (Criar nova trajetória) ①.

2. Em Data > Trajectories > Trajectory, especifique um nome para a trajetória ②.

3.
Se mais de uma sequência de imagens estiver disponível, a janela de diálogo Select Set
(Selecionar série) será exibida ③. Selecione a sequência de imagens em que deseja pla-
nejar a trajetória.

4.
Agora você pode configurar a nova trajetória e revisar as configurações nas abas Posi-
tion (Posição), Properties (Propriedades) e Review (Revisar) ④, conforme descrito na
página 169.

OBSERVAÇÃO: é possível adicionar trajetórias usando o botão Acquire (Adquirir) na barra de
menus (consulte a página 162).
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9.4.5 Opções de exibição para pontos e trajetórias

Informações gerais

Você ode alternar entre uma exibição 2D e 3D para todos os pontos planejados e todas as
trajetórias nas visualizações de imagem.

Como ativar/desativar

Figura 98 

Etapa

Em Tools > Settings, ative/desative 3-D Points & Trajectories para exibir pontos e trajetórias
em 3D/2D.

Exibição de pontos e trajetórias

Os seguintes exemplos mostram exibições 2D (esquerda) e 3D (direita) de pontos e trajetórias.

Figura 99 
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9.5 Freeze
9.5.1 Usando o modo Freeze

Visão geral do modo Freeze

O botão Freeze (Congelar) permite congelar os cortes e as reconstruções
exibidos, para reduzir a oscilação nas visualizações de imagem. Esse recur-
so é importante, por exemplo, ao focar em estruturas específicas na imagem,
especialmente quando se utiliza um alto fator de zoom.
Você vê o ponto de Freeze, em que o centro da cruz é fixado na última posi-
ção rastreada do instrumento. A orientação dentro da sequência de imagens
torna-se dependente desse ponto.

Como usar Freeze

Etapas

1. Pressione Freeze (Congelar).

2.

Você pode continuar a navegar o instrumento enquanto os cortes e as reconstruções per-
manecem congelados.
OBSERVAÇÃO: enquanto Freeze (Congelar) estiver ativado, você poderá rolar pelos
cortes de imagens usando as setas ou a barra de rolagem invisível nas visualizações
(consulte a página 115).
 

OBSERVAÇÃO: o ponto de Freeze pode ser levemente deslocado quando se alterna entre
Workspace 1 e Workspace 2.
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9.6 Funções de medição
9.6.1 Acessando funções de medição

Como acessar as funções de medição

Abra Tools > Measurement.

Figura 100 

Funções de medição
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9.6.2 Mostrar uma régua

Como exibir a régua

Figura 101 

Etapa

Em Tools > Measurement, pressione Show Ruler (Mostrar régua) para ativar uma régua em
todas as visualizações de imagem (exceto em visualizações 3D e de vídeo). Quando você am-
plia ou reduz as visualizações, a régua é atualizada de forma correspondente.

Não use Show Ruler para medições reais, pois a estrutura exibida pode não representar a
estrutura real, devido, por exemplo, ao janelamento.
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9.6.3 Exibindo distâncias

Como medir a distância até um alvo planejado

Figura 102 

Etapas

1. Em Tools > Measurement, pressione Display Distances. 

2.

Mantenha o ponteiro no ponto em que deseja fazer a medição. O software exibe a distân-
cia do ponto até o alvo planejado, em visualizações 2D padrão.
OBSERVAÇÃO: se um ponto digitalizado (consulte a página 163) estiver dentro do inter-
valo de até 8 mm em relação à posição atual do ponteiro, a distância até esse ponto será
exibida.
 

Como medir as distâncias entre dois pontos não planejados

Figura 103 

Etapas

1. Em Tools > Measurement, pressione Display Distances.

2. Segure o ponteiro no primeiro ponto de medição.

Funções de medição

178 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Etapas

3. Pressione Freeze (Congelar).

4. Mova o ponteiro para o segundo ponto de medição. O software exibe a distância entre os
pontos em visualizações 2D padrão.
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9.7 Extensão de ponta de ferramenta
9.7.1 Definição de uma extensão de ponta de ferramenta

Informações gerais

A função Tooltip permite alongar ou retrair virtualmente a ponta do instrumento navegado. Esse
recurso é importante para:
• Revisar a anatomia em profundidades maiores
• Planejar trajetórias

Como definir uma extensão

Figura 104 

Etapas

1. Pressione Tooltip na barra de menus. O software abre o submenu Tool Tip Offset.

2. Para estender ou retrair o instrumento, use os botões -/+ para fazer um ajuste fino do va-
lor, em incrementos de 1 mm.

3. Pressione um ponto fora do submenu Tool Tip Offset para aplicar os valores e retornar à
tela de navegação. A extensão é mostrada perto do botão Tooltip.

Adicionalmente:

Restaura o valor de Tool Tip Offset para 0 mm.

Extensão de ponta de ferramenta
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Opção adicional

Para configurar a extensão da ponta da ferramenta em incrementos de 10 mm:

Etapas

1. Pressione Tooltip na barra de menus. O software abre o submenu Tool Tip Offset.

2. Pressione esse ícone para abrir a janela de diálogo Tool Tip Offset (Extensão
da ponta da ferramenta).

3. Selecione o comprimento desejado para a extensão da ponta da ferramenta.

4. Pressione Close (Fechar) para retornar à tela de navegação.

Navegando com uma extensão de ponta

Figura 105 

Elemento da tela Representado por

Extensão de instrumento Linha vermelha

Ponta de extensão de instrumento Cruz vermelha

Instrumento real Linha verde

Ponta do instrumento real Cruz verde

Trabalhando com uma extensão de ponta de ferramenta

O software ignorará o valor de Tool Tip Offset configurado se você decidir registrar o paciente
com o Softouch/ponteiro.

Como a extensão de ponta de ferramenta é aplicada a todos os instrumentos, sempre
restaure o valor para zero depois de trabalhar com uma extensão de ponta de ferramenta,
para evitar confusão durante a navegação. Prossiga com extrema cautela quando a
extensão de ponta da ferramenta estiver configurada com um valor diferente de zero.

Se uma trajetória de instrumento for incorretamente calibrada, a extensão também será
imprecisa.

As reconstruções e todas as outras visualizações são atualizadas em relação à ponta
virtual.
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Não use a função de extensão de ponta em instrumentos que forem calibrados usando os
pontos de pivotamento da ICM4.
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9.8 Configurações de instrumentos
9.8.1 Acessando configurações de instrumentos

Como acessar as configurações de instrumentos

Abra Tools > Settings.

Figura 106 
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9.8.2 Instrumentos 3D

Informações gerais

A função 3-D Instruments permite alternar entre a exibição de instrumentos navegados em 3D
ou 2D.

Como ativar/desativar

Etapa

Em Tools > Settings, ative/desative 3-D Instruments (Instrumentos 3-D) para exibir instrumen-
tos em 3D/2D.

OBSERVAÇÃO: quando 3-D Instruments (Instrumentos 3-D) está ativada, dados do paciente
podem ficar ocultos atrás do instrumento.
 

Exibição do instrumento

Os exemplos a seguir mostram a exibição 2D (esquerda) e 3D (direita) do ponteiro.

Figura 107 
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Informações gerais

A ponta do instrumento navegado é indicada por uma cruz nas visualizações de imagem. Big
Instrument Crosshair (Cruz de Instrumento Grande) permite alternar entre uma exibição grande
e uma exibição pequena dessa cruz.

Como ativar/desativar

Etapa

Em Tools > Settings, pressione Big Instrument Crosshair (Cruz de Instrumento Grande) para
ativar/desativar a configuração.
OBSERVAÇÃO: a função Big Instrument Crosshair (Cruz de Instrumento Grande) é ativada
por padrão quando o software é iniciado.
 

Exibição da cruz

Os exemplos a seguir mostram a exibição grande (esquerda) e pequena (direita) da cruz.

Figura 108 
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10 CALIBRANDO
INSTRUMENTOS

10.1 Introdução à calibração
10.1.1 Visão geral

Informações gerais

Para que possam ser navegados, os instrumentos devem ser calibrados (a menos que tenham
sido pré-calibrados) e verificados. Dependendo do instrumento e do método de calibração
selecionado, é possível calibrar a ponta, o eixo e o diâmetro do instrumento.
Os seguintes tipos de instrumentos estão disponíveis para uso com o software:
• Instrumentos pré-calibrados, que somente requerem verificação, incluem:

- Pré-calibrações carregadas no software.
- Pré-calibrações já contidas no software (p. ex., o VarioGuide ou a Ferramenta de

Alinhamento).
• Estes são alguns instrumentos aos quais se acopla um Kit de Adaptadores de Instrumental

para executar a calibração e a verificação:
- Instrumentos de outros fabricantes, tais como agulhas de biópsia.
- Instrumentos Brainlab, tais como Ponteiros de Terminações Múltiplas e Aspiradores.

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre os Kits de Adaptadores de Instrumental,
consulte o Manual do Usuário de Instrumental.
 

Métodos de verificação e calibração

Método Explicação Use para

Matriz de Calibração
de Instrumental, Rev.
4.0 (ICM4)

Execute a calibração/verificação
usando pontos de pivotamento, re-
ceptáculos ou o entalhe da ICM4.

Qualquer ferramenta (exceto
ferramentas flexíveis), incluindo
instrumentos grandes ou com
formato irregular.

Usando vários instrumentos

O software pode rastrear simultaneamente instrumentos que contenham estrelas de diferentes
tamanhos. Se você introduzir um instrumento com uma nova geometria (não usado anteriormente
nessa sessão), o software abrirá a janela de diálogo de calibração.

Rigidez do instrumento e precisão da calibração

A tabela a seguir descreve os efeitos da rigidez do instrumento na precisão da calibração.
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Tipo de instrumen-
to

Comentário

Rígido

Instrumentos rígidos são aqueles em que a posição da ponta do instru-
mento permanece fixa em relação à estrela de rastreamento durante seu
uso.
Instrumentos rígidos podem ser calibrados com a melhor precisão.

Flexível

Um instrumento flexível pode entortar sob seu próprio peso ou com um
mínimo de força. Se o instrumento não for manuseado de forma adequa-
da, podem ocorrer erros de rastreamento significativos.
Instrumentos flexíveis podem ser calibrados, desde que o instrumento se-
ja corretamente manuseado e/ou um suporte mecânico seja usado para
garantir que a flexão seja minimizada (p. ex., usando um tubo guia com
uma agulha de biópsia).

Flexível
Instrumentos flexíveis são aqueles que têm ponta móvel.
Instrumentos flexíveis não podem ser calibrados.

Não calibre instrumentos flexíveis.

Verificação da calibração

Para evitar erros devido ao manuseio incorreto do instrumento, certifique-se de verificar a
precisão da calibração da ponta, do eixo e do diâmetro do instrumento. Execute a
verificação depois de calibrar um instrumento, carregar uma pré-calibração ou restaurar
uma calibração.
Para verificar a precisão da calibração do instrumento durante a cirurgia, aponte repetidamente o
instrumento calibrado para referências anatômicas conhecidas e verifique a posição exibida na
tela.
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10.1.2 Manuseio de adaptadores de instrumento

Acoplamento de adaptadores de instrumental

Para ajudar a garantir o sucesso da calibração, assegure que:
• O adaptador acoplado seja grande o suficiente para o instrumento. Quanto maior for o

instrumento, maior deve ser o adaptador a ser usado. O uso de um adaptador muito pequeno
pode resultar em uma calibração imprecisa.

• O braço longo da estrela de rastreamento do adaptador fique paralelo ao eixo do comprimento
do instrumento ao qual ele está acoplado, conforme mostrado na imagem a seguir.

• Antes de iniciar a calibração, assegure que todos os parafusos estejam firmemente apertados.

②①
Figura 109 

Nº Explicação

① Braço longo da estrela de rastreamento.

② Eixo do comprimento do instrumento.

Calibração malsucedida

Se o software reconhecer que um adaptador de instrumento é muito pequeno para um
instrumento, uma janela de diálogo correspondente será exibida.
Nesse caso, acople um adaptador maior ou posicione o adaptador mais perto da ponta do
instrumento e pressione Try Again (Tente novamente) para repetir a calibração.

Manuseio adequado de adaptadores de instrumental

Não troque nem reposicione a estrela adaptadora de instrumental após a calibração. Isso
resultará na exibição incorreta do instrumento.

A troca da ponta de um instrumento (p. ex., pontas do Ponteiro de Múltiplas Pontas) ou de
um adaptador de instrumental exige uma nova calibração do instrumento.

Assegure que o adaptador seja grande o suficiente para o instrumento. Quanto maior for o
instrumento, maior deve ser o adaptador a ser usado. O uso de um adaptador muito
pequeno pode resultar em imprecisão na calibração.
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10.1.3 Ativando a calibração

Informações gerais

Para ativar a calibração:
• Segure o instrumento e a ICM4 (se estiver calibrando com a ICM4) no campo de visão da

câmera.
• Coloque o Softouch no campo de visão da câmera.

Depois de calibrado e verificado, o instrumento será listado na janela de diálogo Tools
(Ferramentas) > Instruments (Instrumentos) (consulte a página 205).

Antes de iniciar

Certifique-se de que somente o instrumento a ser calibrado esteja no campo de visão da câmera.

No Manual do Usuário de Instrumental, leia cuidadosamente as seções sobre Kits de
Adaptadores de Instrumental e a ICM4.

Introdução à calibração
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10.2 Calibração usando a ICM4
10.2.1 Visão geral

Informações gerais

Utilize a ICM4 para calibrar e verificar instrumentos grandes ou de formas irregulares. A
calibração com a ICM4 também permite calibrar com precisão o eixo de instrumentos.

Recursos da ICM4

③

②①

Figura 110 

Nº Componente Função

① Seção em V (entalhe)

Calibra o eixo do instrumento.
Adequada para instrumentos que não se encaixam nos re-
ceptáculos (devido ao diâmetro do instrumento ou ao formato
da ponta).

② Receptáculos de calibra-
ção (orifícios)

Calibram a ponta e o eixo do instrumento. Adequados para
instrumentos com uma ponta reta.
Podem ser usados para instrumentos que não possuem uma
manopla reta.
OBSERVAÇÃO: o uso de chanfros nos receptáculos não é
compatível com o software de navegação Cranial/ENT.
 

③ Pontos de pivotamento Calibram a ponta de instrumentos com ponta afiada.

Verificando a calibração

Cada calibração de instrumento usando a ICM4 exige uma verificação de desvio do eixo,
do diâmetro e da ponta do instrumento. Isso mostrará se esses parâmetros representam
com precisão o instrumento real.
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Como configurar o diâmetro do instrumento

Você pode definir o diâmetro do instrumento antes da verificação. Quando o diâmetro de um
instrumento é definido, o software exibe a representação do instrumento com o diâmetro
configurado.

Figura 111 

Etapas

1.

Pressione Set Diameter (Configurar Diâmetro), na janela de diálogo Verification of Cali-
bration (Verificação da calibração).
O software abre a janela de diálogo Set Instrument Diameter (Configurar diâmetro do
instrumento).

2.
Selecione o diâmetro na escala. Use os botões +/- para fazer o ajuste fino do diâmetro,
em incrementos de 0,1 mm.
Pressione Reset (Redefinir) para retornar o valor para 0.

3.
Pressione Accept (Aceitar) para confirmar o valor.
O software solicita a verificação da calibração.

OBSERVAÇÃO: se o botão Show Axis (Mostrar Eixo) estiver inativo, um diâmetro de instrumento
não poderá ser exibido ou definido.
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10.2.2 Eixo de instrumento

Informações gerais

O método de calibração selecionado (ponto de pivotamento, entalhe ou receptáculo) determina
como o software calcula o eixo do instrumento e o exibe na tela. Isso é especialmente aparente
quando uma extensão de ponta de ferramenta está definida.
Quando um instrumento é calibrado usando um ponto de pivotamento, o software pode não exibir
o eixo do instrumento conforme esperado. Por essa razão, quando se executa a calibração
usando um ponto de pivotamento, a exibição do eixo do instrumento é automaticamente
desativada nas visualizações.
Para ativar a exibição do eixo do instrumento para a calibração do ponto de pivotamento, use o
botão Show Axis (Mostrar Eixo) da janela de diálogo de verificação da calibração (consulte a
página 197).

Calibração do eixo do instrumento

Esteja ciente de que a calibração de um instrumento usando os pontos de pivotamento da
ICM4 poderá resultar em um eixo de instrumento virtual que não corresponde ao eixo de
instrumento real. Use o receptáculo ou a seção em V para calibrar corretamente o eixo.

Entendendo o eixo do instrumento

A explicação a seguir descreve como o eixo do instrumento é calculado e exibido quando Show
Axis (Mostrar Eixo) está ativado.

① ②

Figura 112 

Nº Método de calibração Explicação

① Receptáculo e seção em
V

Quando a ponta e o eixo do instrumento são calibrados em
um receptáculo de calibração (orifício), o eixo do instrumento
(linha pontilhada) é calculado em paralelo ao receptáculo.
Quando o eixo do instrumento é calibrado na seção em V
(entalhe), ele é calculado ao longo da própria seção em V.
Em cada caso, o eixo do instrumento é calculado conforme
esperado, ou seja, ao longo do eixo do instrumento real.
Se uma extensão da ponta do instrumento for definida, o ei-
xo se estenderá além da ponta calibrada, na mesma direção.
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Nº Método de calibração Explicação

② Ponto de pivotamento

Quando a ponta do instrumento é calibrada no ponto de pi-
votamento, o eixo do instrumento é calculado em paralelo à
estrela de rastreamento de instrumentos. O eixo do instru-
mento é então deslocado, até interceptar a ponta do instru-
mento.
Com uma extensão de ponta de ferramenta, o eixo do instru-
mento se estende além da ponta calibrada, na mesma dire-
ção.

OBSERVAÇÃO: extensões de pontas de ferramentas somente podem ser usadas com
instrumentos retos, ou com um instrumento curvo que tenha sido calibrado em um receptáculo.
 

OBSERVAÇÃO: somente use a calibração por pivotamento (com a estrela de referência ou a
ICM4) para calibrar instrumentos pontiagudos. Para instrumentos não pontiagudos, use a
calibração de orifício ou de entalhe da ICM4.
 

Calibração usando a ICM4

194 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



10.3 Verificação usando a estrela de referência
10.3.1 Introdução

Informações gerais

Você pode executar a verificação de um instrumento usando o cone da estrela de referência ①.

①

Figura 113 

Instrumentos adequados

Adequado? Instrumentos

Sim Instrumentos com ponta afiada.

Não

Instrumentos com:
• Uma ponta arredondada.
• Um diâmetro grande, que não se encaixa corretamente no cone da estrela de

referência.
OBSERVAÇÃO: para calibrar instrumentos curvos ou para obter informações
sobre o diâmetro do instrumento, use a ICM4.
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10.3.2 Eixo de instrumento

Informações gerais

Quando um instrumento é verificado com o cone da estrela de referência, o software pode não
exibir o eixo do instrumento conforme esperado. Isso é especialmente aparente quando uma
extensão de ponta de ferramenta está definida. Por essa razão, quando se executa a verificação
usando a estrela de referência, a exibição do eixo do instrumento é automaticamente desativada
nas visualizações.
Para ativar a exibição do eixo do instrumento, use o botão Show Axis (Mostrar Eixo) (consulte a
página 197).

Entendendo o eixo do instrumento

Se decidir ativar Show Axis (Mostrar Eixo), leia a explicação a seguir, que descreve como o eixo
do instrumento é calculado e exibido.

Figura 114 
Quando você verifica a ponta do instrumento no cone, o eixo do instrumento é calculado em
paralelo à estrela de rastreamento do instrumento. O eixo do instrumento é então deslocado, até
interceptar a ponta do instrumento.
Com uma extensão de ponta de ferramenta (cruz vermelha), o eixo do instrumento se estende
além da ponta calibrada (círculo verde), na mesma direção.

Verificação usando a estrela de referência
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10.3.3 Calibração e verificação usando pontos de pivotamento

Como calibrar e verificar usando pontos de pivotamento

Figura 115 

Etapas

1.
Segure a ICM4 e o instrumento com uma Estrela Adaptadora de Instrumental acopla-
da no campo de visão da câmera.
O software abre a janela de diálogo Instrument Calibration (Calibração de instrumento).

2. Insira a ponta do instrumento em um ponto de pivotamento e gire o instrumento suave-
mente.

3. Quando a calibração da ponta é concluída, o software abre a janela de diálogo Verifica-
tion of Calibration (Verificação da calibração).

4. Insira a ponta do instrumento no mesmo ponto de pivotamento usado para calibração e
gire suavemente o instrumento, para exibir o desvio da ponta.

5. Pressione Accept (Aceitar) para confirmar a calibração ou pressione Try Again (Tente
novamente) para repetir a calibração.

6. Remova a ICM4 do campo de visão da câmera.

Como mostrar o eixo do instrumento

A exibição do eixo do instrumento é automaticamente desativada para instrumentos calibrados
usando um ponto de pivotamento (consulte a página 193). Nesse caso, apenas a cruz que
representa a ponta do instrumento é mostrada nas visualizações de imagem.

Etapa

Para ativar a exibição do eixo nas visualizações de imagem, pressione Show Axis (Mostrar Ei-
xo) na janela de diálogo Verification of Calibration (Verificação da calibração). 

Configurando o diâmetro do instrumento

Para definir o diâmetro de um instrumento, pressione Set Diameter (Configurar Diâmetro) na
janela de diálogo Verification of Calibration (Verificação da calibração) (consulte a página 192). 
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10.3.4 Calibração e verificação usando receptáculos (orifícios)

Janelas de diálogo de calibração e verificação

① ②

③

Figura 116 

Como calibrar e verificar usando receptáculos

Etapas

1.

Segure a ICM4 e o instrumento com uma Estrela Adaptadora de Instrumental acopla-
da no campo de visão da câmera.
O software abre a janela de diálogo Instrument Calibration (Calibração de instrumento)
①.

2. Pressione Holes (Orifícios) para abrir a tela de calibração de receptáculo ②.

3. Selecione o diâmetro do instrumento, pressionando o receptáculo correspondente na ja-
nela de diálogo. Selecione o menor diâmetro em que o instrumento se encaixe.

4. Insira a ponta do instrumento no receptáculo da ICM4 com o diâmetro correto. Assegure
que a ponta do instrumento atinja a parte inferior do receptáculo.

5.
Segure o instrumento completamente imóvel até a conclusão da calibração.
O software abre a janela de diálogo Verification of Calibration (Verificação da calibra-
ção) ③.

6.
Segure a ponta do instrumento no mesmo receptáculo e gire suavemente o instrumento
para exibir os desvios da ponta e do eixo. Assegure que o diâmetro exibido corresponda
ao diâmetro do instrumento e ao receptáculo usado.

7. Pressione Accept (Aceitar) para confirmar a calibração ou pressione Try Again (Tente
novamente) para repetir a calibração.

8. Remova a ICM4 do campo de visão da câmera.

Verificação usando a estrela de referência
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Durante a calibração do instrumento, assegure que a ponta do instrumento alcance o
fundo do orifício e se encaixe ajustadamente.

Como mostrar o eixo do instrumento

A exibição do eixo do instrumento é automaticamente ativada para instrumentos calibrados
usando um receptáculo (consulte a página 193).

Etapa

Para desativar a exibição do eixo, pressione Show Axis (Mostrar Eixo) na janela de diálogo
Verification of Calibration (Verificação da calibração).
Apenas a cruz que representa a ponta do instrumento é mostrada nas visualizações de ima-
gem.

Configurando o diâmetro do instrumento

Para definir o diâmetro de um instrumento, pressione Set Diameter (Configurar Diâmetro) na
janela de diálogo Verification of Calibration (Verificação da calibração) (consulte a página 197). 
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10.3.5 Calibração e verificação usando a seção em V (entalhe)

Informações gerais

A calibração com entalhe permite verificar a ponta e o eixo de instrumentos que não são
adequados para calibração usando receptáculos (p. ex., devido a um diâmetro grande).
Para calibrar a ponta e o eixo, a calibração é executada em duas etapas:
• A ponta é calibrada nos pontos de pivotamento.
• O eixo é calibrado na seção em V.

Janelas de diálogo de calibração e verificação

① ②

④③

Figura 117 

Como calibrar e verificar

Sempre assegure que o instrumento seja colocado corretamente no entalhe da ICM4, para
obter o resultado correto da calibração.

Etapas

1.
Segure a ICM4 e o instrumento com uma Estrela Adaptadora de Instrumental acopla-
da no campo de visão da câmera.
O software abre a janela de diálogo Instrument Calibration (Calibração de instrumento).

2. Pressione Notch (Entalhe) para abrir a primeira janela de diálogo de calibração ①.

3. Insira a ponta do instrumento em um ponto de pivotamento e gire o instrumento suave-
mente.

4. Quando a calibração da ponta é concluída, o software abre a segunda janela de diálogo
de calibração ②.

Verificação usando a estrela de referência
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Etapas

5. Coloque a manopla do instrumento na seção em V e mantenha-a imóvel. Assegure que o
instrumento se encaixe firmemente na seção em V.

6. Quando a calibração do eixo é concluída, o software abre a janela de diálogo Verifica-
tion of Calibration (Verificação da calibração).

7. Segure o instrumento na seção em V e gire-o suavemente, para exibir o desvio do eixo
(veja a janela de diálogo ③).

8.
Insira a ponta do instrumento no mesmo ponto de pivotamento usado para calibração e
gire suavemente o instrumento, para exibir o desvio da ponta (veja a janela de diálogo
④).

9. Pressione Close (Fechar) para confirmar a calibração ou pressione Recalibrate (Recali-
brar) para repetir a calibração.

10. Após a conclusão da calibração, remova a ICM4 do campo de visão da câmera.

Como mostrar o eixo do instrumento

A exibição do eixo do instrumento é automaticamente ativada para instrumentos calibrados
usando a seção em V (consulte a página 193).

Etapa

Para desativar a exibição do eixo, pressione Show Axis (Mostrar Eixo) na janela de diálogo
Verification of Calibration (Verificação da calibração). 
Apenas a cruz representando a ponta do instrumento é mostrada nas visualizações de imagem
depois da calibração.

Configurando o diâmetro do instrumento

Para definir o diâmetro de um instrumento, pressione Set Diameter (Configurar Diâmetro) na
janela de diálogo Verification of Calibration (Verificação da calibração) (consulte a página 192).
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10.3.6 Calibração de aspiradores

Opções de calibração

Os aspiradores podem ser calibrados de duas maneiras:
• Usando receptáculos para aspiradores padrão com ponta reta (execute a calibração conforme

descrito na página 198).
• Usando pontos de pivotamento para aspiradores com pontas anguladas.

Calibração usando pontos de pivotamento

Para calibrar e verificar aspiradores com pontas anguladas, siga as instruções na página 197.
Além disso, tenha as seguintes informações em mente:

Calibração de pontas

Certifique-se de que a ponta do aspirador esteja perpen-
dicular ao ponto de pivotamento.

Gire o aspirador no ponto de pivotamento, sem inclinar a
ponta.

Desvios de pontas

Durante a calibração de ponto de pivotamento, a ponta do aspirador não pode ser
completamente inserida no ponto de pivotamento. Isto resulta em um desvio entre a ponta
exibida e a real. Dependendo do formato e do tamanho do aspirador, o desvio pode chegar a 1,5
mm.

Verificação usando a estrela de referência
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10.4 Instrumentos pré-calibrados
10.4.1 Carregando instrumentos pré-calibrados

Tipos de instrumentos pré-calibrados

Dois tipos de instrumentos pré-calibrados podem ser usados com o software:
• Instrumentos para os quais é necessário carregar as pré-calibrações:

- Guia de Cateter Descartável: Página 279 
- Instrumentos Paint (siga as etapas de carregamento e verificação na página 203)

• Instrumentos para os quais as pré-calibrações estão contidas no software:
- Agulha de Biópsia: Página 274 
- VarioGuide: Página 257 
- Ferramenta de Alinhamento (tubo de biópsia): Página 270

Como carregar uma pré-calibração

Figura 118 

Antes de prosseguir, sempre verifique cuidadosamente as calibrações de instrumentos
restauradas.

Etapas

1. Segure o instrumento pré-calibrado no campo de visão da câmera.

2. Para carregar uma pré-calibração, pressione Load (Carregar) na janela de diálogo Ins-
trument Calibration (Calibração de instrumento).

3. Se houver pré-calibrações disponíveis para mais de um instrumento, selecione o instru-
mento na janela de diálogo Select Instrument (Selecionar instrumento).
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Etapas

4.

Verifique a calibração na janela de diálogo Verification of Calibration (Verificação da ca-
libração).
OBSERVAÇÃO: siga as instruções fornecidas na página 197 (calibração usando a
ICM4).
 

Carregando e verificando instrumentos Paint

Ao verificar a precisão de instrumentos Paint usando a estrela de referência, o desvio da ponta é
de 2,8 mm, no mínimo, devido ao formato esférico da ponta do instrumento Paint. Para
determinar a precisão real da ponta, segure o instrumento Paint no cone da estrela de referência,
na posição vertical, e subtraia 2,8 mm do desvio de ponta exibido.

Sempre carregue a geometria do instrumento pré-calibrado ao usar o instrumento Paint,
pois uma calibração manual não terá a precisão adequada.

Instrumentos pré-calibrados
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10.5 Acessando instrumentos calibrados
10.5.1 Após a calibração

Informações gerais

Depois de calibrado e verificado, o instrumento é listado na janela de diálogo Tools >
Instruments (Ferramentas > Instrumentos). Daqui você pode acessar a calibração, por exemplo,
para repetir a verificação.

Antes de prosseguir, sempre verifique cuidadosamente as calibrações de instrumentos
restauradas.

Como acessar instrumentos calibrados

Etapa

Abra Tools > Instruments (Ferramentas > Instrumentos).

① ②

Figura 119 

Nº Componente

①

Depois de calibrado e verificado, o instrumento é mostrado na lista.
OBSERVAÇÃO: Biopsy Needle (Agulha de biópsia) e VarioGuide/Alignment Tool (Fer-
ramenta de alinhamento) estão sempre disponíveis na lista, mesmo que a calibração ain-
da não tenha sido verificada.
 

②
O diâmetro do instrumento (se definido) é especificado para cada instrumento.
Esta coluna também indica se o eixo está desativado para o instrumento (ou seja, se ele
foi calibrado usando o cone da estrela de referência).

Selecionando uma calibração

Etapa

Para acessar uma calibração, pressione a imagem miniatura correspondente.
O software abre a janela de diálogo Verification of Calibration (Verificação da calibração).
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Figura 120 

Opções

Para verificar a calibração, siga as instruções fornecidas na página 195 (verificação no cone da
estrela de referência) ou na página 197 (verificação usando a ICM4).

Para mostrar/ocultar o eixo do instrumento nas visualizações, ative/desative Show Axis (Mos-
trar Eixo).
OBSERVAÇÃO: por padrão, o eixo do instrumento é desativado para instrumentos calibrados
usando a estrela de referência e para instrumentos calibrados em um ponto de pivotamento da
ICM4.
 

Para definir ou alterar o diâmetro do instrumento, pressione Set Diameter (Configurar Diâmetro)
(consulte a página 192).

Para repetir a calibração para o instrumento selecionado, pressione Recalibrate (Recalibrar).

Acessando instrumentos calibrados
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11 ULTRASSOM
11.1 Introdução ao ultrassom externo
11.1.1 Visão geral

Informações gerais

O deslocamento do cérebro causado por retração, perda de fluido ou remoção de tumor pode
limitar a precisão da navegação baseada em imagens pré-operatórias. O ultrassom navegado é
usado para:
• Identificar e compensar o deslocamento do cérebro em procedimento intraoperatório.
• Visualizar e marcar vasos.

OBSERVAÇÃO: não é possível conectar nenhum dispositivo de ultrassom ao sistema de
navegação sem uma saída de vídeo adequada.
 

Antes de iniciar

• O paciente deve estar registrado.
• O dispositivo de ultrassom deve estar adequadamente conectado ao sistema de navegação.
• Um Adaptador de Ultrassom deve estar acoplado ao transdutor de ultrassom.

Antes de usar os recursos de ultrassom, leia cuidadosamente os capítulos Adaptadores de
Ultrassom e Fantoma de Registro de Ultrassom, no Manual do Usuário de Instrumental.

Antes de se realizar uma navegação guiada por ultrassom, o transdutor de ultrassom deve
ser calibrado usando o Fantoma de Registro de Ultrassom.

Restrições

Este manual descreve como usar o software para controlar e capturar a imagem de
ultrassom. Este manual não:
• Fornece instruções sobre como executar um exame de ultrassom ou qualquer outro

procedimento médico.
• Apresenta protocolos médicos para exames de ultrassom ou procedimentos médicos.
• Discute interpretações de imagens adquiridas.

Antes de usar os recursos de software de Ultrassom Externo, você deve receber
treinamento em procedimentos clínicos para a realização de exames de ultrassom.

Imagens de ultrassom exibidas

As imagens de ultrassom exibidas na tela de navegação não são adequadas para
diagnóstico. Quando a qualidade da imagem for essencial, use a tela do dispositivo de
ultrassom.
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11.2 Iniciando o ultrassom externo
11.2.1 Ativando o ultrassom externo

Informações gerais

A integração do ultrassom externo exige uma conexão de vídeo entre o dispositivo de ultrassom
e o sistema de navegação. Conecte o dispositivo de ultrassom externo usando um cabo de vídeo
com o sistema Brainlab.

Como ativar o ultrassom

Figura 121 

Etapa

Abra Tools > (Ferramentas) Ultrasound (Ultrassom).

Iniciando o ultrassom externo
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11.2.2 Selecionando o transdutor de ultrassom

Informações gerais

Para ser navegado, o transdutor de ultrassom deve ser calibrado em uma profundidade de
penetração configurada.
De forma ideal, um especialista em ultrassom instala os parâmetros de pré-configuração da
Brainlab no dispositivo de ultrassom, para correspondência com os parâmetros de pré-
-configuração de navegação. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter informações
adicionais relacionadas à pré-configuração e pré-calibração de ultrassom.

Como selecionar um transdutor de ultrassom

Figura 122 

Etapa

Em Tools > Ultrasound > (Ferramentas > Ultrassom >) Ultrasound Probes (Transdutores de
ultrassom), selecione o transdutor a ser usado para navegação, pressionando o ícone corres-
pondente. O software solicita a verificação do transdutor (consulte a página 211).
OBSERVAÇÃO: o transdutor calibrado que foi selecionado é destacado.
 

Verifique se as configurações do dispositivo de ultrassom (canal de saída, área de
exibição, nível de zoom, inversão de imagem e profundidade de aquisição) correspondem
à calibração do transdutor selecionado no sistema de navegação.

Certifique-se de selecionar o transdutor de ultrassom realmente utilizado durante a
navegação.
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Opções adicionais

Opções

Para adicionar um novo transdutor, pressione Add New Probe (Adicionar novo transdutor). As
configurações de vídeo da última calibração são usadas. O software abre a janela de diálogo
Enter Probe Name (Insira o nome do transdutor). Se não existir nenhuma calibração anterior
de um transdutor de ultrassom, defina primeiro as configurações de vídeo (consulte a página
214).
OBSERVAÇÃO: as configurações de imagens alteradas podem ser redefinidas para o novo
transdutor (consulte a página 217).
 

Para excluir um transdutor da lista, pressione o botão X correspondente. O software solicita que
você confirme esta ação.
OBSERVAÇÃO: não é possível excluir um transdutor de ultrassom já selecionado.
 

Iniciando o ultrassom externo
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11.2.3 Verificando a calibração do transdutor

Informações gerais

Após cada calibração de transdutor de ultrassom ou após a escolha de um transdutor já
calibrado, é importante verificar a precisão da calibração, para assegurar a representação correta
das imagens.

Janela de diálogo Ultrasound Verification

②①

Figura 123 

Nº Componente

①

Quando se segura o transdutor de ultrassom contra o Fantoma de Registro de Ultras-
som, uma imagem de ultrassom do fantoma é exibida.
• Pequenas regiões brancas na imagem representam pontos de calibração (interseção

dos fios no fantoma).
• Cruzes amarelas indicam a posição calculada de pontos de calibração, com base na

posição do transdutor.

②
Quando você segura o transdutor de ultrassom no crânio do paciente, a sequência de
imagens selecionada é reconstruída de acordo com a orientação real do plano do ultras-
som. Você pode comparar referências anatômicas com dados de RM/TC.

Se o modo Doppler for usado, verifique a reprodução correta de cores na página de
verificação, em comparação com a exibição do ultrassom externo. Para representação
correta no modo Doppler, utilize uma entrada S-Video.

As informações exibidas na tela de navegação pelo Doppler de ultrassom podem ser
diferentes das informações exibidas no sistema de ultrassom externo. Faça uma
verificação cruzada entre o display e o sistema de ultrassom externo para obter uma
imagem mais detalhada.

Frequência de verificação

Toda vez que realizar uma navegação guiada por ultrassom, verifique a precisão da
calibração durante a sessão.
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Como verificar a precisão usando o fantoma (Opção 1)

Etapas

1. Mantenha o transdutor voltado para cima no meio do Fantoma de Registro de Ultras-
som.

2.
Na visualização de imagem ①, verifique se as cruzes amarelas coincidem com a posição
das regiões brancas. Se cada cruz estiver diretamente sobre a área branca (hastes), isso
indica uma calibração precisa.

3. Verifique a precisão, movendo lentamente o transdutor, para ver se o movimento das cru-
zes corresponde ao movimento das hastes.

Como verificar a precisão diretamente no crânio (Opção 2)

Etapas

1. Segure o transdutor em uma referência conhecida no crânio do paciente.

2. Na visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em linha) ② (consulte a página 230), as-
segure que a orientação da imagem de ultrassom corresponda aos dados do paciente.

Próximas etapas

Opções

Se a precisão for satisfatória, pressione Accept (Aceitar) para confirmar a calibração.

Se a precisão for insatisfatória, pressione Recalibrate (Recalibrar).
O software abre a janela de diálogo Rod Detection (Detecção de haste) (consulte a página
218).

Também é possível melhorar manualmente a calibração na primeira vez que o transdutor de ul-
trassom é calibrado. Pressione Improve (Aprimorar). O software abre a janela de diálogo Ma-
nual Rod Placement (Colocação manual de hastes) (consulte a página 219).

Opções adicionais

Botão Função

Flip

Flip (Inverter) oferece a mesma funcionalidade do ultrassom externo,
adaptando a imagem de ultrassom às necessidades do usuário.
Inverte a visualização ultrassônica e a visualização de dados do paciente,
na direção vertical. Configura a orientação da imagem de acordo com
sua posição de configuração/orientação do paciente.
OBSERVAÇÃO: o uso da funcionalidade de inversão externa invalida a
calibração já existente de um transdutor de ultrassom. Pressione Flip (In-
verter) na página de verificação para adaptar a imagem de ultrassom às
necessidades do usuário.
 

Recalibrate
Recalibrate (Recalibrar) abre a janela de diálogo Rod Detection (Detec-
ção de haste), que permite usar a calibração automática para melhorar a
calibração (consulte a página 218).

Improve

Improve (Aprimorar) abre a janela de diálogo Manual Rod Placement
(Colocação manual de hastes). Use essa janela para melhorar manual-
mente a calibração (consulte a página 219).
OBSERVAÇÃO: a função Improve (Aprimorar) somente pode ser usada
após a primeira calibração do transdutor de ultrassom.
 

Iniciando o ultrassom externo
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Botão Função

Accept Aceita a calibração de ultrassom verificada.

Cancel

Cancela a calibração de ultrassom e retorna à tela principal.
OBSERVAÇÃO: se um transdutor de ultrassom já tiver sido selecionado e
verificado, este transdutor selecionado anteriormente permanecerá ativo
se Cancel (Cancelar) for pressionado na página de verificação.
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11.2.4 Calibrando um novo transdutor de ultrassom

Informações gerais

Você deve executar uma calibração se:
• Nenhum transdutor estiver calibrado ou se os transdutores calibrados foram excluídos.
• Ocorrer uma falha na verificação do transdutor.

Como definir configurações de imagens para calibração

Figura 124 

Etapas

1. Em Tools (Ferramentas)> Ultrasound (Ultrassom) > Probes (Transdutores de ultras-
som), pressione Add New Probe (Adicionar novo transdutor).

2.

• Se estiver calibrando um transdutor de ultrassom pela primeira vez, você precisará de-
finir a entrada de vídeo (consulte a página 214).

• Se um transdutor de ultrassom tiver sido calibrado, as configurações de entrada de ví-
deo, corte e imagem definidas do transdutor calibrado anterior serão usadas. Para alte-
rar essas configurações, pressione Image Settings (Configurações de imagem) na ja-
nela de diálogo Cone Definition (Definição de cone) (página 217).

3. Depois de selecionar Add New Probe (Adicionar novo transdutor), defina o nome do
transdutor (consulte a página 216).

OBSERVAÇÃO: se a imagem de ultrassom não aparecer, assegure que a entrada de vídeo
selecionada corresponda aos cabos conectados no painel usado pelo dispositivo de ultrassom.
 

Durante cada uso, conecte o vídeo à mesma entrada selecionada durante a calibração. O
uso de uma entrada diferente pode resultar em uma calibração incorreta.

Como definir a entrada de vídeo

A aba Video Input (Entrada de vídeo) define o sinal de vídeo e a entrada de vídeo usados.
Se você estiver calibrando um novo transdutor pela primeira vez, a janela de diálogo Video Input
(Entrada de vídeo) será exibida, solicitando a seleção da entrada de vídeo apropriada para definir
as configurações de vídeo.
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Figura 125 

Etapas

1.
Video Input (Entrada de vídeo) configura o canal para a conexão de vídeo. Pressione
Select Input (Selecionar entrada) para selecionar a entrada desejada (consulte a página
214).

2. Em Signal Type (Tipo de sinal), selecione PAL ou NTSC.

3. Pressione Accept (Aceitar) para iniciar a calibração do transdutor.

OBSERVAÇÃO: todas as configurações de vídeo estão disponíveis apenas durante a calibração.
As configurações de imagem podem ser encontradas na janela de diálogo Cone Definition
(Definição de cone), pressionando o ícone Image Settings (Configurações de imagem) (consulte
a página 217).
 

Como cortar uma imagem de ultrassom

A aba Cropping (Recorte) permite definir a imagem de ultrassom mostrada nas visualizações
principais. A imagem de ultrassom conectada é limitada à imagem mostrada dentro das linhas
amarelas.

Figura 126 
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Etapas

1.

Altere o tamanho da janela de corte.
Use o controle deslizante Horizontal Size (Tamanho horizontal) para ajustar a largura da
imagem de ultrassom.
Use o controle deslizante Vertical Size (Tamanho vertical) para ajustar a altura da ima-
gem de ultrassom.

2. Pressione a imagem para ajustar o centro da janela de corte.

Defina uma visualização de ultrassom em que todo o cone esteja visível, para evitar o corte
de informações de ultrassom relevantes. Todas as informações relevantes devem estar
visíveis no retângulo de visualização. Verifique isso com a visualização de ultrassom
externo, para garantir que todas as informações estejam visíveis.

Como ajustar configurações de imagens

A aba Settings (Configurações) permite ajustar as configurações de visualização de imagem
conforme necessário, usando as barras deslizantes. Para obter informações adicionais sobre
configurações de imagens, consulte a página 53.

Figura 127 

Como acessar configurações de imagens para ultrassom

Existem diferentes possibilidades para alterar as configurações de imagens de ultrassom.

Opções

Em Tools (Ferramentas) > Ultrasound (Ultrassom), pressione Image Settings (Configurações
de imagem) para abrir janelas de diálogo que permitem a realização de ajustes (consulte a pági-
na 225).

Altere as configurações de imagens na janela de diálogo Cone Definition (Definição de cone)
(consulte a página 217).

Como rotular um transdutor de ultrassom

Na primeira vez que é calibrado no sistema de navegação, o transdutor de ultrassom recebe um
nome após a definição das configurações de imagem e de vídeo. Uma calibração de transdutor
de ultrassom pode ser nomeada apenas uma vez.
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Se um transdutor de ultrassom já tiver sido calibrado no sistema de navegação, você poderá
definir outra configuração para ele, pressionando Add New Probe (Adicionar novo transdutor) na
página Probe Selection (Transdutores de ultrassom).

Figura 128 

Etapas

1. Digite um nome no teclado virtual. Para facilitar a identificação do transdutor, inclua no
nome a frequência de ultrassom usada.

2. Pressione Proceed (Prosseguir) para salvar o nome do transdutor.

Como ajustar o cone de calibração

A janela de diálogo Cone Definition (Definição de cone) mostra um cone de ultrassom sugerido
(contorno amarelo). O cone circunda a área usada para calibração do transdutor de ultrassom.
Posicione o cone de forma que todas as partes da imagem não pertencentes à imagem de modo
B fiquem fora do contorno amarelo e o cone definido represente a imagem de ultrassom.
OBSERVAÇÃO: para alterar as configurações de entrada de vídeo, pressione Image Settings
(Configurações de imagem) ④ na visualização.
 

②

④
③

①

Figura 129 
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Etapas

1. Ative um ponto, pressionando a cruz e movendo-a para criar um contorno amarelo ① em
torno do cone de ultrassom.

2.
Para posicionar um ponto, pressione o local desejado na tela. Use a visualização amplia-
da ② para fazer o ajuste fino da posição.
O ponto atual (mostrado em amarelo) é movido para a área indicada.

3.

Ajuste a profundidade de penetração usando o controle deslizante ③. A profundidade de
penetração pode estar entre 50 mm e 100 mm.
OBSERVAÇÃO: a profundidade de penetração especificada na janela de diálogo deve
ser a mesma usada para o ultrassom conectado.
 

Apenas transdutores de ultrassom com profundidade de penetração entre 50 mm e 100
mm são suportados.

Como executar a calibração automática

A janela de diálogo Rod Detection (Detecção de haste) fornece feedback em tempo real sobre
os objetos de imagem que são usados para calibração automática.

①

②

Figura 130 

Etapas

1.
Ajuste as linhas vermelhas ① para filtrar artefatos de imagem que possam ser detecta-
dos como hastes. Tudo o que estiver acima da linha superior e abaixo da linha inferior
será ignorado.

2.
Segure a ponta do transdutor, voltada para cima, no centro da parte emborrachada do
Fantoma de Registro de Ultrassom, certificando-se de alinhar o plano de ultrassom ao
fantoma.

3.

Se forem detectados pelo algoritmo de calibração do software, os pontos de calibração
brancos na imagem de ultrassom serão contornados em verde. O dispositivo de ultras-
som deve permanecer no lugar por alguns segundos.
• Se a calibração for bem-sucedida, o software abrirá a página Ultrasound Verification

(Verificação de ultrassom).
• Se a calibração falhar, a página Manual Rod Placement (Colocação manual de has-

tes) será exibida.

OBSERVAÇÃO: para adaptar configurações de imagens, selecione Image Settings
(Configurações de imagem) ② na visualização.
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O Fantoma de Registro de Ultrassom deve ser coberto com uma capa estéril durante a
calibração, para assegurar a esterilidade do transdutor de ultrassom.

Como obter uma boa calibração

O algoritmo de calibração usa hastes do fantoma de calibração para calibrar o transdutor de
ultrassom. As imagens a seguir dão uma ideia da aparência que a formação das hastes de
fantoma de ultrassom detectadas deve ter para se conseguir uma calibração bem-sucedida. Os
exemplos fornecidos se referem a diferentes profundidades de penetração.

Calibração Explicação

• O lado esquerdo mostra a detecção de has-
tes usando um algoritmo de calibração den-
tro da imagem de ultrassom.

• Faça a correspondência entre o transdutor
de ultrassom e a formação de hastes, con-
forme mostrado.

• Cinco hastes são detectadas usando um
transdutor de ultrassom com profundidade
de penetração de 60 mm.

Esta formação de hastes resulta em uma cali-
bração bem-sucedida do transdutor de ultras-
som.

• Faça a correspondência entre o transdutor
de ultrassom e a formação de hastes, con-
forme mostrado.

• Oito hastes são visíveis com uma profundi-
dade de penetração de 80 mm.

Esta formação de hastes resulta em uma cali-
bração bem-sucedida do transdutor de ultras-
som.

• Faça a correspondência entre o transdutor
de ultrassom e a formação de hastes, con-
forme mostrado.

• Oito hastes são visíveis, no mínimo, usando
uma profundidade de penetração de 100
mm.

Esta formação de hastes resulta em uma cali-
bração bem-sucedida do transdutor de ultras-
som.

Como executar uma calibração manual

Se ocorrer uma falha na calibração automática, o software abrirá a janela de diálogo Manual Rod
Placement (Colocação manual de hastes). Para melhorar manualmente a calibração automática
nesta janela de diálogo, adapte manualmente as hastes selecionadas automaticamente na
calibração automática. Os pontos de calibração em branco do Fantoma de Registro de
Ultrassom na imagem de ultrassom são usados para calibração.
Uma representação da aparência do posicionamento manual de hastes pode ser encontrada no
fantoma de ultrassom ①.
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①

Figura 131 

②

Figura 132 

Etapas

1.

Uma figura da imagem de ultrassom é usada para calibração. Os pontos de calibração
selecionados são automaticamente marcados com cruzes brancas. A posição da cruz es-
tá no centro dos pontos de calibração brancos da imagem de ultrassom.
OBSERVAÇÃO: se os pontos de calibração do fantoma de registro não estiverem clara-
mente visíveis na visualização, pressione Try Again (Tente novamente). O software re-
torna à janela de diálogo Rod Detection (Detecção de haste), em que é possível execu-
tar uma nova calibração automática.
 

2.

• Para adaptar a posição do ponto de calibração, pressione a cruz desse ponto de cali-
bração, para alterar sua posição. A cruz selecionada é destacada em amarelo.

• Para posicionar um ponto de calibração, pressione o local desejado na tela. O ponto
atual (mostrado em amarelo) é movido para a área indicada. Adapte manualmente os
pontos de calibração, até que correspondam ao centro das hastes brancas na imagem
de ultrassom.

Use a visualização ampliada ② para fazer o ajuste fino da posição.

3.

Posicione cada ponto de calibração, um após o outro.
• Para adicionar pontos de calibração ou selecionar hastes adicionais, pressione Add

Rod (Adicionar haste).
• Para remover pontos de calibração ou desmarcar hastes, pressione Remove Rod (Re-

mover haste).
OBSERVAÇÃO: cinco pontos de calibração, no mínimo, são necessários para executar
uma calibração.
 

OBSERVAÇÃO: dependendo da profundidade de calibração, o número máximo de has-
tes difere, conforme mencionado na página Manual Rod Placement (Colocação manual
de hastes).
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Etapas

4.

Pressione Calibrate (Calibrar) para executar a recalibração com base nos pontos calibra-
dos manualmente.
Se ocorrer uma falha na calibração manual, o software abrirá a página Ultrasound Cali-
bration Error (Erro de calibração de ultrassom). Pressione:
• Try Again (Tente novamente) para melhorar o reposicionamento dos pontos de calibra-

ção.
• Cancel (Cancelar) para abortar a calibração de ultrassom.

Se a calibração for bem-sucedida, o software solicitará a verificação da precisão (consul-
te a página 222).

Opções adicionais para calibração manual

Botão Função

Add Rod (Adi-
cionar haste)

Adiciona um ponto de calibração adicional (cruz) para definir uma nova haste.
Para uma calibração bem-sucedida é necessário definir, no mínimo, cinco
pontos de calibração.
Dependendo da profundidade de penetração, uma quantidade máxima de
pontos de calibração pode ser colocada (consulte a página 219).

Remove Rod
(Remover has-
te)

Remove a cruz selecionada (amarela).

Reset (Redefi-
nir)

Recupera o ponto de calibração selecionado inicialmente para a calibração
manual.

Try Again (Ten-
te novamente)

O botão Try Again (Tente novamente) abre a página Rod Detection (Detec-
ção de haste), em que se pode usar a calibração automática para:
• Executar uma calibração automática bem-sucedida (consulte a página 218)

ou
• Adquirir uma nova imagem de ultrassom para calibração manual.

Calibrate (Cali-
brar)

Executa uma nova calibração usando os pontos de calibração manualmente
definidos.

Cancel (Cance-
lar) Cancela a calibração do transdutor de ultrassom e retorna à tela principal.
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Como verificar uma calibração de ultrassom

②①

Figura 133 

Etapas

1.
Coloque o transdutor de ultrassom no Ultrasound Registration Phantom. Na visualiza-
ção ①, as hastes e as cruzes da calibração devem corresponder às hastes e cruzes do
fantoma.

2. Na visualização ②, você pode ver as sobreposições de calibração com os dados de ul-
trassom (mostrados em verde). Compare referências anatômicas com dados de RM/TC.

3.

Escolha uma das seguintes opções:
• Pressione Recalibrate (Recalibrar). O software abre a janela de diálogo Rod Detec-

tion (Detecção de haste), para a calibração automática de ultrassom.
• Pressione Improve (Aprimorar). O software abre a janela de diálogo Manual Rod (Co-

locação manual de hastes), em que é possível melhorar a calibração manualmente.
• Pressione Accept (Aceitar) para aceitar o transdutor verificado atual.
• Pressione Cancel (Cancelar) para cancelar a calibração do transdutor atual. O softwa-

re retorna à tela principal.

OBSERVAÇÃO: a alteração da profundidade de penetração, da frequência ou de outras
configurações de ultrassom do dispositivo de ultrassom externo invalidará a calibração. Uma
nova calibração será necessária.
 

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre como verificar o ultrassom, consulte a
seção Verificando a calibração do transdutor, na página 211.
 

Verifique a precisão de calibração de ultrassom

Sempre verifique a precisão do rastreamento de ultrassom após a calibração, testando se
o transdutor de ultrassom é exibido corretamente nos dados de TC/RM. Aponte o
transdutor para referências anatômicas conhecidas e verifique a posição exibida na tela.

Recalibração

Se a verificação do transdutor parecer imprecisa, você deverá recalibrar o transdutor de
ultrassom para obter uma calibração precisa.
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A alteração da profundidade de penetração, da frequência ou de outras configurações de
ultrassom do dispositivo de ultrassom externo invalidará a calibração atual e exigirá uma nova
calibração.
Pressione Recalibrate (Recalibrar) na página Ultrasound Verification (Verificação de ultrassom)
para abrir a página Rod Detection (Detecção de haste) e recalibrar automaticamente o
transdutor de ultrassom.
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11.3 Ferramentas de ultrassom externo
11.3.1 Acessando as ferramentas

Acessando as ferramentas de ultrassom

Após a verificação da calibração, a janela de diálogo Tools (Ferramentas) > Ultrasound
(Ultrassom) mostrará todas as funções disponíveis para Ultrassom Externo. 

Figura 134 

Ferramentas disponíveis

Se você tiver a licença de software do Ultrassom Externo, as seguintes ferramentas de
ultrassom estarão disponíveis:

Ferramenta Explicação Consulte

Ultrasound Probes
Seleciona e verifica um transdutor de ultrassom pré-
-calibrado ou calibra um novo transdutor ou uma pro-
fundidade de penetração.

Página 209

Alterne para BK Medical
Ultrasound Para usar a ferramenta de Ultrassom BK Medical. Página 233

Image Settings Ajusta as configurações de imagens de ultrassom, co-
mo brilho, contraste e saturação. Página 225

Object Shift Reposiciona objetos contornados. Página 155

Ultrasound Landmarks Define referências usando a imagem de ultrassom. Página 168

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Adquire sequências de imagens de ultrassom em 3D. Página 226
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11.3.2 Configurações de imagens

Informações gerais

Na aba Image Settings (Configurações de imagem) você pode ajustar as configurações de
imagens conforme necessário, usando as barras deslizantes. Para obter informações adicionais
sobre configurações de imagens, consulte a página 53.

Como ajustar configurações de imagens

Figura 135 

Opções

Selecione Tools (Ferramentas) > Ultrasound (Ultrassom)para abrir a janela de diálogo Image
Settings (Configurações de imagem), em que é possível fazer ajustes em imagens (consulte a
página 224).

Pressione o ícone Image Settings (Configurações de imagem) localizado dentro das
visualizações Ultrasound (Ultrassom) e Ultrasound Inline (Ultrassom em linha).
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Introdução

Visão geral

3-D Ultrasound Acquisition (Aquisição de ultrassom 3-D) permite adquirir novas sequências de
imagens intraoperatoriamente, por meio da aquisição do volume da cabeça do paciente. A nova
sequência de imagens pode ser usada para propósitos de navegação.

Precisão dos dados adquiridos

Se um adaptador de ultrassom se soltar, a sequência de imagens de ultrassom em 3D que
foi adquirida intraoperatoriamente pode não coincidir com a sequência de imagens pré-
-operatória.

Dados de ultrassom 3D adquiridos podem apresentar diferenças, depois de um período de
tempo, em relação à anatomia real do paciente, devido, por exemplo, a deslocamentos ou
ressecções do cérebro.

A função 3-D Ultrasound Acquisition pode ser executada com precisão somente para
tecidos cuja posição permanece constante em relação à Estrela de Referência Mayfield.

Dicas para aquisição de ultrassom 3D

Figura 136 
• Mova o adaptador em uma varredura longa, lenta e constante (aproximadamente 10

segundos).
• A estrela de rastreamento deve estar voltada para a câmera tanto quanto possível.
• Não mova o adaptador sobre a mesma área duas vezes.
• Mantenha o adaptador estritamente na posição perpendicular. Apenas inclinações suaves são

aceitáveis.
• O dispositivo de ultrassom deve permanecer focado na área de interesse.

Para evitar atraso entre a imagem de ultrassom e sua correlação com imagens de TC/RM,
mova o transdutor de forma lenta e suave. Para obter a máxima precisão, adquira dados de
ultrassom em uma varredura única e lenta.

3-D Ultrasound Acquisition
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Como acessar a janela de diálogo Acquisition of 3-D Ultrasound

Figura 137 

Etapa

Selecione Ultrasound > Tools (Ultrassom > Ferramentas) e pressione 3-D Ultrasound Acqui-
sition (Aquisição de ultrassom 3-D) para abrir a janela de diálogo Acquisition of 3-D Ultra-
sound (Aquisição de ultrassom 3-D).

Como gravar imagens de ultrassom

Etapas

1.

• Segure o transdutor na região de interesse e pressione Start (Iniciar) para iniciar a
aquisição de dados de ultrassom.

• Gire lentamente o transdutor para gravar imagens de ultrassom com precisão, ao mes-
mo tempo tomando cuidado para não danificar tecidos do paciente.

OBSERVAÇÃO: o botão Stop (Parar) é exibido.
 

2.
Quando a aquisição de imagens de ultrassom estiver concluída, pressione Stop (Parar).
OBSERVAÇÃO: para continuar adquirindo imagens de ultrassom, até o máximo de 500,
pressione Start (Iniciar) novamente.
 

3. Pressione Accept (Aceitar) para armazenar a sequência de imagens adquirida.

4. Se imagens de ultrassom já tiverem sido adquiridas, você poderá excluí-las pressionando
Clear (Limpar).

Imagens armazenadas

O software armazena até 500 imagens, que são colocadas juntas em uma sequência de
imagens. A nova sequência de imagens pode ser usada para propósitos de navegação (consulte
a página 140).
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11.5 Imagens de ultrassom
11.5.1 Visão geral

Informações gerais

As imagens de ultrassom podem ser exibidas em tempo real. As trajetórias, os objetos e os
pontos planejados são mostrados nas imagens.

Antes de iniciar

Assegure que a saída de vídeo de ultrassom esteja configurada (consulte a página 216).

Como exibir imagens de ultrassom

Etapas

1. Pressione o ícone de Olho dentro da visualização na tela principal que deseja
exibir.

2. Selecione a aba Other Views (Outras visualizações).

3.

Pressione a visualização Ultrasound (Ultrassom) ou Ultrasound Inline (Ultrassom em li-
nha). A janela de diálogo se fecha e a visualização é atualizada com a imagem de ultras-
som selecionada.
OBSERVAÇÃO: a visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em linha) exige, adicional-
mente, a seleção de uma sequência de dados (consulte a página 230).
 

Como congelar imagens de ultrassom

Use o ícone Ultrasound Freeze para congelar uma visualização de ultrassom em uma
visualização de ultrassom.

Etapas

1.
Pressione o ícone Ultrasound Freeze desativado em uma visualização Ultra-
sound (Ultrassom) ou Ultrasound Inline (Ultrassom em linha).
Somente a visualização de ultrassom em que o ícone está ativado é afetada.

2. Pressione o ícone Ultrasound Freeze ativado para descongelar a imagem de
ultrassom.

Para congelar imagens de ultrassom, use a função Ultrasound Freeze do software e não a
do dispositivo de ultrassom.

Outras visualizações de ultrassom

Visualização Explicação

Ultrasound
Permite exibir a imagem de ultrassom.
As trajetórias, os objetos e os pontos planejados são mostrados nas ima-
gens.

Imagens de ultrassom
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Visualização Explicação

Ultrasound Inline

Permite exibir a sequência de imagens selecionada com dados de TC/RM re-
construídos para correspondência com o ultrassom (consulte a página 230).
As trajetórias, os objetos e os pontos planejados são mostrados nas ima-
gens.

A orientação da visualização de ultrassom e a orientação do paciente são independentes
entre si. Uma alteração de orientação da visualização ACS não afetará a visualização de
ultrassom.

Se o sistema estiver sendo usado em sua capacidade plena, pode ocorrer atraso na
exibição de imagens de ultrassom e de vídeo.
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11.5.2 Visualização Ultrasound Inline

Visão geral

A visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em linha) permite exibir a sequência de imagens
selecionada com dados de TC ou de RM reconstruídos para correspondência com o ultrassom.

Como exibir uma reconstrução de ultrassom

Etapas

1. Pressione o ícone de Olho.

2. Selecione a aba Other Views (Outras visualizações). 

3.
Pressione a visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em linha). A janela de diálogo se
fecha e a visualização é atualizada com a visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em
linha).

4.

Se mais de uma sequência de imagens estiver disponível, a janela de diálogo Select Set
(Selecionar série) será exibida. Selecione a sequência de imagens que deseja mostrar
na visualização. A janela de diálogo se fecha e a visualização é atualizada com a visuali-
zação Ultrasound Inline (Ultrassom em linha).

Exibição de imagens

A visualização superior direita mostra a visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em linha) ①.

①

Figura 138 

Como sobrepor a visualização em linha de ultrassom

Etapas

1.

Pressione o ícone Overlay (Sobreposição) desativado para sobrepor a recons-
trução de ultrassom na imagem de vídeo de ultrassom.
OBSERVAÇÃO: se o modo Doppler do dispositivo de ultrassom externo estiver
ativado, verifique as informações de cores no monitor externo.
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Etapas

2. Pressione o ícone Overlay (Sobreposição) ativo para desligar a função Over-
lay (Sobreposição).

A imagem de vídeo de ultrassom sobreposta pode esconder estruturas importantes na
sequência de imagens subjacente. Para verificar se existem estruturas escondidas, use
uma visualização adicional para exibir a sequência de imagens ou desative a sobreposição
de ultrassom.

Como ajustar a sobreposição

Pressione o ícone Image Settings (Configurações de imagem) na visualização Ultrasound
Inline (Ultrassom em linha) e selecione a aba Overlay (Sobreposição) na janela de diálogo
Image Settings.

①

③

②

④

Figura 139 

Nº Função

① O controle Lower Threshold (Limiar inferior) ajusta o limiar inferior da imagem. As partes
mais escuras da imagem de ultrassom não são exibidas.

② O controle Upper Threshold (Limiar superior) ajusta o limiar superior da imagem. As
partes mais claras da imagem de ultrassom não são exibidas.

③ O controle Intensity (Intensidade) ajusta a intensidade da imagem de ultrassom, para al-
terar a transparência da imagem de ultrassom da sobreposição.

④ Ativa a função Green Overlay (Sobreposição verde) na imagem, para alterar a cor da
imagem de ultrassom para tons verdes.
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11.5.3 Configuração da visualização de ultrassom

Informações gerais

As imagens de ultrassom podem ser exibidas em tempo real. As trajetórias, os objetos e os
pontos planejados são mostrados nas imagens. Veja a seguir uma sugestão de configuração de
visualização.

Layout de visualização sugerido

① ② ③

④⑥ ⑤

Figura 140 

Nº Visualização

① Axial

② Coronal

③ Sagital

④ Visão Geral em 3D

⑤ Visualização Ultrasound Inline sem sobreposição

⑥ Visualização Ultrasound Inline com sobreposição

A ponta da ferramenta de um transdutor de ultrassom calibrado rastreado é idêntica ao centro da
borda superior do cone de ultrassom exibido. A trajetória exibida fica sobre o plano do ultrassom.
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11.6 Ultrassom BK Medical
11.6.1 Introdução ao Ultrassom BK Medical

Informações gerais

O deslocamento do cérebro causado por retração, perda de fluido ou remoção de tumor pode
limitar a precisão da navegação baseada em imagens pré-operatórias. O ultrassom navegado é
usado para:
• Identificar e compensar o deslocamento do cérebro em procedimento intraoperatório.
• Visualizar e marcar vasos.

Antes de iniciar

• O paciente deve estar registrado.
• O dispositivo de ultrassom deve estar adequadamente conectado ao sistema de navegação.
• Um Adaptador de Ultrassom deve estar acoplado ao transdutor de ultrassom.

Antes de usar os recursos de ultrassom, leia cuidadosamente os capítulos Adaptadores de
Ultrassom e Fantoma de Registro de Ultrassom, no Manual do Usuário de Instrumental.

Antes de se realizar uma navegação guiada por ultrassom, o transdutor de ultrassom deve
ser calibrado usando o Fantoma de Registro de Ultrassom.

Restrições

Este manual descreve como usar o software para controlar e capturar a imagem de
ultrassom. Este manual não:
• Fornece instruções sobre como executar um exame de ultrassom ou qualquer outro

procedimento médico.
• Apresenta protocolos médicos para exames de ultrassom ou procedimentos médicos.
• Discute interpretações de imagens adquiridas.

Antes de usar os recursos de software de Ultrassom da BK Medical, você deve receber
treinamento em procedimentos clínicos para realização de exames de ultrassom.

Imagens de ultrassom exibidas

As imagens de ultrassom exibidas na tela de navegação não são adequadas para
diagnóstico. Quando a qualidade da imagem for essencial, use a tela do dispositivo de
ultrassom.
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11.6.2 Iniciando o Ultrassom BK Medical

Informações gerais

A integração de ultrassom exige uma conexão de vídeo entre o dispositivo de ultrassom e o
sistema de navegação. O dispositivo de ultrassom da BK Medical exige uma conexão de rede
direta com o sistema Brainlab.

Como ativar o ultrassom

Figura 141 

Etapa

Abra Tools > (Ferramentas) Ultrasound (Ultrassom).
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11.6.3 Selecionando o transdutor de ultrassom

Informações gerais

Para a navegação de um transdutor de ultrassom, o transdutor deve ter sido calibrado pelo
menos uma vez.

Como selecionar um transdutor de ultrassom

Figura 142 

Etapa

Em Tools (Ferramentas)> Ultrasound (Ultrassom) > Probes (Transdutores de ultrassom), sele-
cione o transdutor BK Medical que deseja usar para navegação, pressionando o ícone corres-
pondente.
O sistema solicita a verificação do transdutor (consulte a página 211).
OBSERVAÇÃO: o transdutor calibrado que foi selecionado é destacado.
 

Certifique-se de selecionar o transdutor de ultrassom realmente utilizado durante a
navegação.

Opções adicionais

Opções

Para adicionar um novo transdutor, pressione Add New Probe (Adicionar novo transdutor). O
sistema abre uma sequência de janelas de diálogo para calibração do novo transdutor (consulte
a página 239).

Para excluir um transdutor da lista, pressione o botão X correspondente. O software solicita que
você confirme esta ação.
OBSERVAÇÃO: não é possível excluir um transdutor de ultrassom ativo.
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11.6.4 Verificando a calibração do transdutor

Informações gerais

Após cada calibração de transdutor de ultrassom ou após a escolha de um transdutor já
calibrado, é importante verificar a precisão da calibração, para assegurar a representação correta
das imagens.

Janela de diálogo Ultrasound Verification

8

②①

Figura 143 

Nº Componente

①

Quando se segura o transdutor de ultrassom contra o Fantoma de Registro de Ultras-
som, uma imagem de ultrassom do fantoma é exibida.
• Pequenas regiões brancas na imagem representam pontos de calibração (interseção

dos fios no fantoma).
• Cruzes amarelas indicam a posição calculada de pontos de calibração, com base na

posição do transdutor.

②
Quando você segura o transdutor de ultrassom no crânio do paciente, a sequência de
imagens selecionada é reconstruída de acordo com a orientação real do plano do ultras-
som. Você pode comparar referências anatômicas com dados de RM/TC.

Se o modo Doppler for usado, verifique a reprodução correta de cores na página de
verificação, em comparação com a exibição do ultrassom externo. Para representação
correta no modo Doppler, utilize uma entrada S-Video.

As informações exibidas na tela de navegação pelo Doppler de ultrassom podem ser
diferentes das informações exibidas no sistema de ultrassom. Faça uma verificação
cruzada entre o display e o sistema de ultrassom externo para obter uma imagem mais
detalhada.

Frequência de verificação

Toda vez que realizar uma navegação guiada por ultrassom, verifique a precisão da
calibração durante a sessão.
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Como verificar a precisão usando o fantoma (Opção 1)

Etapas

1. Mantenha o transdutor voltado para cima no Fantoma de Registro de Ultrassom.

2.
Na visualização de imagem ①, verifique se as cruzes amarelas coincidem com a posição
das regiões brancas. Se cada cruz estiver diretamente sobre a área branca (hastes), isso
indica uma calibração precisa.

3. Verifique a precisão, movendo lentamente o transdutor, para ver se o movimento das cru-
zes corresponde ao movimento das hastes.

Como verificar a precisão diretamente no crânio (Opção 2)

Etapas

1. Segure o transdutor em uma referência conhecida no crânio do paciente.

2. Na visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em linha) ② (consulte a página 230), as-
segure que a orientação da imagem de ultrassom corresponda aos dados do paciente.

Próximas etapas

Opções

Se a precisão for satisfatória, pressione Accept (Aceitar) para confirmar a calibração.

Se a precisão for insatisfatória, pressione Recalibrate (Recalibrar).
O software abre a janela de diálogo Rod Detection (Detecção de haste) (consulte a página
218).

Também é possível melhorar manualmente a calibração na primeira vez que o transdutor de ul-
trassom é calibrado. Pressione Improve (Aprimorar). O software abre a janela de diálogo Ma-
nual Rod Placement (Colocação manual de hastes) (consulte a página 219).

Opções adicionais

Botão Função

Flip (Inverter)

Flip (Inverter) oferece a mesma funcionalidade, pois o ultrassom adapta
a imagem de ultrassom às necessidades do usuário.
Inverte a visualização ultrassônica e a visualização de dados do paciente,
na direção vertical. Configura a orientação da imagem de acordo com
sua posição de configuração/orientação do paciente.
OBSERVAÇÃO: o uso da funcionalidade de inversão invalida a calibra-
ção já existente de um transdutor de ultrassom. Pressione Flip (Inverter)
na página de verificação para adaptar a imagem de ultrassom às neces-
sidades do usuário.
 

Recalibrate (Recali-
brar)

Recalibrate (Recalibrar) abre a janela de diálogo Rod Detection (Detec-
ção de haste), que permite usar a calibração automática para melhorar a
calibração (consulte a página 218).

Improve (Aprimorar)

Improve (Aprimorar) abre a janela de diálogo Manual Rod Placement
(Colocação manual de hastes). Use essa janela para melhorar manual-
mente a calibração (consulte a página 219).
OBSERVAÇÃO: a função Improve (Aprimorar) somente pode ser usada
após a primeira calibração do transdutor de ultrassom.
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Botão Função

Accept (Aceitar) Aceita o ultrassom verificado.

Cancel (Cancelar)

Cancela o ultrassom e retorna à tela principal.
OBSERVAÇÃO: se um transdutor de ultrassom já tiver sido selecionado e
verificado, este transdutor selecionado anteriormente permanecerá ativo
se Cancel (Cancelar) for pressionado na página de verificação.
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11.6.5 Calibrando um novo transdutor de ultrassom BK Medical

Informações gerais

Você deve executar uma calibração se:
• Nenhum transdutor estiver calibrado.
• Todos os transdutores calibrados tiverem sido excluídos.
• Ocorrer uma falha na verificação da calibração do transdutor.

Precauções na calibração

O Fantoma de Registro de Ultrassom deve ser coberto com uma capa estéril durante a
calibração, para assegurar a esterilidade do transdutor de ultrassom.

Os transdutores de ultrassom pré-calibrados da BK Medical devem ser calibrados com oito
hastes de calibração visíveis, no mínimo. Este é o caso típico de uma profundidade igual
ou superior a 7 cm, porém não superior a 11 cm.

Como executar a calibração automática

A janela de diálogo Rod Detection (Detecção de haste) fornece feedback em tempo real sobre
os objetos de imagem que são usados para calibração automática.

①

Figura 144 

Etapas

1. Configure a profundidade para 8 cm (se possível) para que todas as oito hastes fiquem
visíveis.

2.
Ajuste as linhas vermelhas ① para filtrar artefatos de imagem que possam ser detecta-
dos como hastes. Tudo o que estiver acima da linha superior e abaixo da linha inferior
será ignorado.

3.
Segure a ponta do transdutor, voltada para cima, no centro da parte emborrachada do
Fantoma de Registro de Ultrassom, certificando-se de alinhar o plano de ultrassom ao
fantoma.

ULTRASSOM

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 239



Etapas

4.

Se forem detectados pelo algoritmo de calibração do software, os pontos de calibração
brancos na imagem de ultrassom serão contornados em verde. O dispositivo de ultras-
som deve permanecer no lugar por alguns segundos.
• Se a calibração for bem-sucedida, o software abrirá a página Ultrasound Verification

(Verificação de ultrassom).
• Se a calibração falhar, a página Manual Rod Placement (Colocação manual de has-

tes) será exibida.

Como executar a calibração manual

Se ocorrer uma falha na calibração automática, o software abrirá a janela de diálogo Manual Rod
Placement (Colocação manual de hastes). Para melhorar manualmente a calibração automática
nesta janela de diálogo, adapte manualmente as hastes selecionadas automaticamente na
calibração automática. Os pontos de calibração em branco do Fantoma de Registro de
Ultrassom na imagem de ultrassom são usados para calibração.
Uma representação da aparência do posicionamento manual de hastes pode ser encontrada no
fantoma de ultrassom ①.

①

Figura 145 

②

Figura 146 

Etapas

1.

Uma figura da imagem de ultrassom é usada para calibração. Os pontos de calibração
selecionados são automaticamente marcados com cruzes brancas. A posição da cruz es-
tá no centro dos pontos de calibração brancos da imagem de ultrassom.
OBSERVAÇÃO: se os pontos de calibração do fantoma de registro não estiverem clara-
mente visíveis na visualização, pressione Try Again (Tente novamente). O software re-
torna à janela de diálogo Rod Detection (Detecção de haste), em que é possível execu-
tar uma nova calibração automática.
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Etapas

2.

• Para adaptar a posição do ponto de calibração, pressione a cruz desse ponto de cali-
bração, para alterar sua posição. A cruz selecionada é destacada em amarelo.

• Para posicionar um ponto de calibração, pressione o local desejado na tela. O ponto
atual (mostrado em amarelo) é movido para a área indicada. Adapte manualmente os
pontos de calibração, até que correspondam ao centro das hastes brancas na imagem
de ultrassom.

Use a visualização ampliada ② para fazer o ajuste fino da posição.

3.

Posicione cada ponto de calibração, um após o outro.
• Para adicionar pontos de calibração ou selecionar hastes adicionais, pressione Add

Rod (Adicionar haste).
• Para remover pontos de calibração ou desmarcar hastes, pressione Remove Rod (Re-

mover haste).
OBSERVAÇÃO: oito pontos de calibração, no mínimo, são necessários para executar
uma calibração.
 

4.

Pressione Calibrate (Calibrar) para executar a recalibração com base nos pontos calibra-
dos manualmente.
Se ocorrer uma falha na calibração manual, o software abrirá a página Ultrasound Cali-
bration Error (Erro de calibração de ultrassom). Pressione:
• Try Again (Tente novamente) para melhorar o reposicionamento dos pontos de calibra-

ção.
• Cancel (Cancelar) para abortar a calibração de ultrassom.

Se a calibração for bem-sucedida, o software solicitará a verificação da precisão (consul-
te a página 222).

Opções adicionais para calibração manual

Botão Função

Add Rod (Adi-
cionar haste)

Adiciona um ponto de calibração adicional (cruz) para definir uma nova haste.
Para uma calibração bem-sucedida é necessário definir, no mínimo, oito pon-
tos de calibração.

Remove Rod
(Remover has-
te)

Remove a cruz selecionada (amarela).

Reset (Redefi-
nir)

Recupera o ponto de calibração selecionado inicialmente para a calibração
manual.

Try Again (Ten-
te novamente)

O botão Try Again (Tente novamente) abre a página Rod Detection (Detec-
ção de haste), em que se pode usar a calibração automática para:
• Executar uma calibração automática bem-sucedida (consulte a página 218)

ou
• Adquirir uma nova imagem de ultrassom para calibração manual.

Calibrate (Cali-
brar)

Executa uma nova calibração usando os pontos de calibração manualmente
definidos.

Cancel (Cance-
lar) Cancela a calibração do transdutor de ultrassom e retorna à tela principal.
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Como verificar uma calibração de ultrassom

8

②①

Figura 147 

Etapas

1.
Coloque o transdutor de ultrassom no Ultrasound Registration Phantom. Na visualiza-
ção ①, as hastes e as cruzes da calibração devem corresponder às hastes e cruzes do
fantoma.

2. Na visualização ②, você pode ver as sobreposições de calibração com os dados de ul-
trassom (mostrados em verde). Compare referências anatômicas com dados de RM/TC.

3.

Escolha uma das seguintes opções:
• Pressione Recalibrate (Recalibrar). O software abre a janela de diálogo Rod Detec-

tion (Detecção de haste), para a calibração automática de ultrassom.
• Pressione Improve (Aprimorar). O software abre a janela de diálogo Manual Rod (Co-

locação manual de hastes), em que é possível melhorar a calibração manualmente.
• Pressione Accept (Aceitar) para aceitar o transdutor verificado atual.
• Pressione Cancel (Cancelar) para cancelar a calibração do transdutor atual. O softwa-

re retorna à tela principal.

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre como verificar o ultrassom, consulte a
seção Verificando a calibração do transdutor, na página 236.
 

Verifique a precisão de calibração de ultrassom

Sempre verifique a precisão do rastreamento de ultrassom após a calibração, testando se
o transdutor de ultrassom é exibido corretamente nos dados de TC/RM. Aponte o
transdutor para referências anatômicas conhecidas e verifique a posição exibida na tela.
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11.6.6 Ferramentas de ultrassom BK Medical

Acessando as ferramentas de ultrassom

Quando você concluir a verificação da calibração, a janela de diálogo Tools (Ferramentas) >
Ultrasound (Ultrassom) mostrará todas as funções disponíveis para BK Medical Ultrasound
(Ultrassom BK Medical).

Figura 148 
Se você tiver a licença de software para Ultrassom BK Medical, as seguintes ferramentas de
ultrassom estarão disponíveis:

Ferramenta Explicação Consulte

Ultrasound Probes Selecionar e verificar um transdutor de ultrassom pré-
-calibrado ou calibrar um novo transdutor. Página 235

Disconnect BK Medical Desconecta o transdutor de ultrassom atual. Página 233

Object Shift Reposiciona objetos contornados. Página 155

Ultrasound Landmarks Define referências dentro da imagem de ultrassom. Página 168

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Adquire sequências de imagens de ultrassom em 3D. Página 244
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11.6.7 Aquisição de ultrassom em 3-D da BK Medical

Visão geral

3-D Ultrasound Acquisition (Aquisição de ultrassom 3-D) permite adquirir novas sequências de
imagens intraoperatoriamente, por meio da aquisição do volume da cabeça do paciente. A nova
sequência de imagens pode ser usada para propósitos de navegação.

Precisão dos dados adquiridos

Se um adaptador de ultrassom se soltar, a sequência de imagens de ultrassom em 3D que
foi adquirida intraoperatoriamente pode não coincidir com a sequência de imagens pré-
-operatória.

Dados de ultrassom 3D adquiridos podem apresentar diferenças, depois de um período de
tempo, em relação à anatomia real do paciente, devido, por exemplo, a deslocamentos ou
ressecções do cérebro.

A função 3-D Ultrasound Acquisition pode ser realizada com precisão somente para
tecidos que permaneçam constantes em relação à Estrela de Referência para Mayfield.

Dicas para aquisição de ultrassom 3D

Figura 149 
• Mova o adaptador em uma varredura longa, lenta e constante (aproximadamente 10

segundos).
• A estrela de rastreamento deve estar voltada para a câmera tanto quanto possível.
• Não mova o adaptador sobre a mesma área duas vezes.
• Mantenha o adaptador estritamente na posição perpendicular. Apenas inclinações suaves são

aceitáveis.
• O dispositivo de ultrassom deve permanecer focado na área de interesse.

Para evitar atraso entre a imagem de ultrassom e sua correlação com imagens de TC/RM,
mova o transdutor de forma lenta e suave. Para obter a máxima precisão, adquira dados de
ultrassom em uma varredura única e lenta.
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Como acessar a janela de diálogo Acquisition of 3-D Ultrasound

Figura 150 

Etapa

Selecione Ultrasound (Ultrassom)> Tools (Ferramentas) e pressione 3-D Ultrasound Acquisi-
tion (Aquisição de ultrassom 3-D) para abrir a janela de diálogo Acquisition of 3-D Ultrasound
(Aquisição de ultrassom 3-D).

Como gravar imagens de ultrassom

Etapas

1.

• Segure o transdutor na região de interesse e pressione Start (Iniciar) para iniciar a
aquisição de dados de ultrassom.

• Gire lentamente o transdutor para gravar imagens de ultrassom com precisão, ao mes-
mo tempo tomando cuidado para não danificar tecidos do paciente.

OBSERVAÇÃO: o botão Stop (Parar) é exibido.
 

2.
Quando a aquisição de imagens de ultrassom estiver concluída, pressione Stop (Parar).
OBSERVAÇÃO: para continuar adquirindo imagens de ultrassom, até o máximo de 500,
pressione Start (Iniciar) novamente.
 

3. Pressione Accept (Aceitar) para armazenar a sequência de imagens adquirida.

4. Se imagens de ultrassom já tiverem sido adquiridas, você poderá excluí-las pressionando
Clear (Limpar).

Imagens armazenadas

O software armazena até 500 imagens, que são colocadas juntas em uma sequência de
imagens. A nova sequência de imagens pode ser usada para propósitos de navegação (consulte
a página 140).
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11.6.8 Imagens de Ultrassom da BK Medical

Informações gerais

As imagens de ultrassom podem ser exibidas em tempo real. As trajetórias, os objetos e os
pontos planejados são mostrados nas imagens.

Antes de iniciar

Assegure que o dispositivo de ultrassom esteja adequadamente conectado ao sistema de
navegação por meio da conexão de rede.

Como exibir imagens de ultrassom

Etapas

1. Pressione o ícone de Olho dentro da visualização na tela principal que deseja
exibir.

2. Selecione a aba Other Views (Outras visualizações).

3.

Pressione a visualização Ultrasound (Ultrassom) ou Ultrasound Inline (Ultrassom em li-
nha). A janela de diálogo se fecha e a visualização é atualizada com a imagem de ultras-
som selecionada.
OBSERVAÇÃO: a visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em linha) exige, adicional-
mente, a seleção de uma sequência de dados (consulte a página 230).
 

Como congelar imagens de ultrassom

Use o ícone Ultrasound Freeze para congelar uma visualização de ultrassom em uma
visualização de ultrassom.

Etapas

1.
Pressione o ícone Ultrasound Freeze desativado em uma visualização Ultra-
sound (Ultrassom) ou Ultrasound Inline (Ultrassom em linha).
Somente a visualização de ultrassom em que o ícone está ativado é afetada.

2. Pressione o ícone Ultrasound Freeze ativado para descongelar a imagem de
ultrassom.

Para congelar imagens de ultrassom, use a função Ultrasound Freeze do software e não a
do dispositivo de ultrassom.

Outras visualizações de ultrassom

Visualização Explicação

Ultrasound
Permite exibir a imagem de ultrassom.
As trajetórias, os objetos e os pontos planejados são mostrados nas ima-
gens.

Ultrasound Inline

Permite exibir a sequência de imagens selecionada com dados de TC/RM re-
construídos para correspondência com o ultrassom (consulte a página 230).
As trajetórias, os objetos e os pontos planejados são mostrados nas ima-
gens.
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A orientação da visualização de ultrassom e a orientação do paciente usada nas
visualizações ACS são independentes entre si. Uma alteração de orientação da
visualização ACS não afetará a visualização de ultrassom.

Se o sistema estiver sendo usado em sua capacidade plena, pode ocorrer atraso na
exibição de imagens de ultrassom e de vídeo.
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11.6.9 Visualização Ultrasound Inline

Visão geral

A visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em linha) permite exibir a sequência de imagens
selecionada com dados de TC ou de RM reconstruídos para correspondência com o ultrassom.

Como exibir uma reconstrução de ultrassom

Etapas

1. Pressione o ícone de Olho.

2. Selecione a aba Other Views (Outras visualizações). 

3.
Pressione a visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em linha). A janela de diálogo se
fecha e a visualização é atualizada com a visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em
linha).

4.

Se mais de uma sequência de imagens estiver disponível, a janela de diálogo Select Set
(Selecionar série) será exibida. Selecione a sequência de imagens que deseja mostrar
na visualização. A janela de diálogo se fecha e a visualização é atualizada com a visuali-
zação Ultrasound Inline (Ultrassom em linha).

Exibição de imagens

A visualização superior direita mostra a visualização Ultrasound Inline (Ultrassom em linha) ①.

①

Figura 151 

Como sobrepor a visualização em linha de ultrassom

Etapas

1.

Pressione o ícone Overlay (Sobreposição) desativado para sobrepor a recons-
trução de ultrassom na imagem de vídeo de ultrassom.
OBSERVAÇÃO: se o modo Doppler do dispositivo de ultrassom estiver ativa-
do, verifique as informações de cores no monitor externo.
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Etapas

2. Pressione o ícone Overlay (Sobreposição) ativo para desligar a função Over-
lay (Sobreposição).

A imagem de vídeo de ultrassom sobreposta pode esconder estruturas importantes na
sequência de imagens subjacente. Para verificar se existem estruturas escondidas, use
uma visualização adicional para exibir a sequência de imagens ou desative a sobreposição
de ultrassom.

Como ajustar a sobreposição

Pressione o ícone Image Settings (Configurações de imagem) na visualização Ultrasound
Inline (Ultrassom em linha) e selecione a aba Overlay (Sobreposição) na janela de diálogo
Image Settings.

①

③

②

④

Figura 152 

Nº Função

① O controle Lower Threshold (Limiar inferior) ajusta o limiar inferior da imagem. As partes
mais escuras da imagem de ultrassom não são exibidas.

② O controle Upper Threshold (Limiar superior) ajusta o limiar superior da imagem. As
partes mais claras da imagem de ultrassom não são exibidas.

③ O controle Intensity (Intensidade) ajusta a intensidade da imagem de ultrassom, para al-
terar a transparência da imagem de ultrassom da sobreposição.

④ Ativa a função Green Overlay (Sobreposição verde) na imagem, para alterar a cor da
imagem de ultrassom para tons verdes.

ULTRASSOM

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 249



11.6.10 Configuração da visualização de ultrassom

Informações gerais

As imagens de ultrassom podem ser exibidas em tempo real. As trajetórias, os objetos e os
pontos planejados são mostrados nas imagens. Veja a seguir uma sugestão de configuração de
visualização.

Layout de visualização sugerido

① ② ③

④⑥ ⑤

Figura 153 

Nº Visualização

① Axial

② Coronal

③ Sagital

④ Visão Geral em 3D

⑤ Visualização Ultrasound Inline sem sobreposição

⑥ Visualização Ultrasound Inline com sobreposição

A ponta da ferramenta de um transdutor de ultrassom calibrado rastreado é idêntica ao centro da
borda superior do cone de ultrassom exibido. A trajetória exibida fica sobre o plano do ultrassom.
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12 NAVEGAÇÃO COM PAINT
12.1 Introdução
12.1.1 Visão geral

Informações gerais

O recurso Paint permite rastrear cirurgicamente volumes de tecido removidos na anatomia do
paciente. As informações rastreadas podem então ser visualizadas como um objeto distinto
dentro das sequências de imagens do paciente na tela.

Casos de uso do recurso Paint

O recurso Paint é indicado para resseções de pólipos, tumores ou tecidos em geral (p. ex.,
paredes de cavidades de sino). Ele é destinado à navegação em estruturas rígidas e não em
tumores localizados nas partes profundas do tecido, em que pode ocorrer deslocamento do
cérebro.
Após a ressecção do tecido, use o instrumento Paint para rastrear a área extirpada, a fim de criar
objetos que sobreponham a sequência de imagens do paciente. Se houver, por exemplo, tecido
de pólipo na sequência de imagens que não esteja coberto pelo objeto Paint, pode ser
necessário fazer nova ressecção.
OBSERVAÇÃO: a precisão da posição do objeto exibido depende da precisão geral da
navegação. O uso do recurso Paint não substitui a aquisição de imagens intraoperatórias.
 

Estruturas anatômicas elásticas podem se deslocar durante a pintura. Portanto, as áreas
marcadas podem ser maiores do que o esperado.

Instrumentos Paint

A função Paint deve ser usada com o instrumento Paint (Ponteiro de Múltiplas Pontas
combinado com uma ponta de Ponteiro Paint). As pontas são esféricas para evitar danos
intraoperatórios ao tecido.
OBSERVAÇÃO: você também pode usar todos os ponteiros, a Guia de Cateter Descartável e
instrumentos calibrados com as Estrelas Adaptadoras de Instrumental (tamanhos: M, ML, L,
XL) para criar objetos Paint.
 

Para instrumentos sem um diâmetro calibrado, como ponteiros, um pincel esférico de 4
mm é usado pelo software para pintar o espaço determinado. A criação de objetos Paint
com esses instrumentos pode, portanto, resultar em objetos Paint maiores que o
esperado. Para instrumentos com um determinado diâmetro, um pincel cilíndrico é usado,
com a mesma altura e largura do diâmetro do instrumento.
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12.2 Calibrando e verificando instrumentos Paint
12.2.1 Visão geral

Informações gerais

Os instrumentos Paint são pré-calibrados. O usuário não precisa realizar nenhuma calibração
adicional.
Para usar o instrumento Paint, você deve carregar a calibração e verificar sua precisão, usando
uma ICM4 ou a estrela de referência.

Janelas de diálogo de calibração e verificação

Figura 154 

Como carregar uma pré-calibração

Etapas

1. Coloque o instrumento Paint e a ICM4 (ou estrela de referência) no campo de visão da
câmera.

2. Para carregar uma pré-calibração, pressione Load (Carregar) na janela de diálogo Ins-
trument Calibration (Calibração de instrumento).

3.

Se houver pré-calibrações para mais de um instrumento, selecione Paint Instrument
(Instrumento Paint) na janela de diálogo Select Instrument (Selecionar instrumento) exi-
bida.
OBSERVAÇÃO: certifique-se de ter acoplado uma Estrela Adaptadora de Instrumental
de tamanho adequado, conforme indicado na janela de diálogo.
 

4.

Verifique a calibração na janela de diálogo Verification of Calibration (Verificação da ca-
libração).
OBSERVAÇÃO: veja instruções adicionais para verificação deste instrumento no capítulo
Calibrando instrumentos (consulte a página 203).
 

OBSERVAÇÃO: na verificar da precisão com a estrela de referência, o desvio da ponta é
de 2,8 mm, no mínimo, devido à ponta esférica do instrumento Paint. Para determinar a
precisão real da ponta, segure o instrumento Paint no cone da estrela de referência, na
posição vertical, e subtraia 2,8 mm do desvio de ponta exibido.
 

Sempre carregue a calibração do instrumento pré-calibrado ao usar o instrumento Paint,
pois uma calibração manual não terá a precisão adequada.
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12.3 Usando a função Paint
12.3.1 Navegação

Antes de iniciar

• O paciente deve ser registrado e a precisão da navegação deve ser verificada.
• A calibração do instrumento navegado deve ser verificada.

A precisão da navegação e a precisão do registro influenciam diretamente a precisão da
função Paint.

Restrições

A função Paint não pode ser usada quando o modo Freeze (Congelar) está ativado.
Além disso, a função Paint não poderá ser usada se uma extensão de ponta de ferramenta
estiver definida (consulte a página 180).

Como usar a função Paint

①

Figura 155 

Etapas

1.

Pressione Paint ① na barra de menus para iniciar uma sessão do recurso Paint.
OBSERVAÇÃO: o botão Paint deve ser primeiramente ativado via Tools > Settings >
Optional Menu Bar Button (consulte a página 50).
 

2.

Coloque o instrumento no campo de visão da câmera e marque a região de interesse na
anatomia do paciente. A área marcada é exibida apropriadamente nas visualizações de
imagem.
OBSERVAÇÃO: a pintura começa apenas quando o instrumento é navegado lentamente.
Ela para automaticamente quando o instrumento é movido rapidamente por mais de 1
cm.
 

3.
Quando concluir a marcação da região de interesse, pressione Paint novamente. O sis-
tema abre a janela de diálogo Paint Object Options (Opções de Objeto Paint), em que o
objeto pode ser modificado (consulte apágina 254).

NAVEGAÇÃO COM PAINT

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 253



12.3.2 Modificando o objeto Paint

Janela de diálogo de opções do objeto Paint

A janela de diálogo Paint Object Options (Opções de Objeto Paint) mostra o objeto Paint
resultante com o nome exibido.

Figura 156 

Opções

Para salvar a área marcada atualmente, pressione Accept (Aceitar).

Para excluir a área marcada atualmente, pressione Reject (Rejeitar).

Como modificar objetos Paint

Opções

Para renomear o objeto Paint, pressione Edit (Editar) e defina um novo nome na janela de diá-
logo Enter Name (Inserir nome).

Para alterar a cor do objeto Paint, selecione uma cor na paleta.
OBSERVAÇÃO: a cor selecionada será usada para sessões subsequentes do recurso Paint.
 

OBSERVAÇÃO: você também poderá modificar o objeto Paint posteriormente, selecionando
Data > Objects. Objetos Paint são tratados da mesma forma que qualquer outro objeto.
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12.3.3 Gerenciamento de objetos do Paint

Informações gerais

Quando Accept (Aceitar) é pressionado na janela de diálogo Paint Object Options (Opções de
Objeto Paint) (consulte a página 254), a área pintada é salva como um novo objeto (quando o
recurso é usado pela primeira vez durante a cirurgia).
Nas próximas vezes que o recurso Paint for usado durante a cirurgia e o botão Accept (Aceitar)
for pressionado, a área pintada será adicionada ao objeto Paint salvo anteriormente.
As seguintes opções também estão disponíveis:
• A área pintada pode ser salva como um novo objeto.
• Você pode adicionar a área pintada a outro objeto (p. ex., um objeto planejado no iPlan).

Como criar um novo objeto Paint

Para salvar a área recém-pintada como um novo objeto, execute estas etapas:

Figura 157 

Etapas

1. Quando a marcação da região de interesse é concluída, o software abre a janela de diá-
logo Paint Object Options (Opções de Objeto Paint).

2. Pressione Choose Different Object. O software abre a janela de diálogo Select Object
to Modify (Selecionar objeto a ser modificado).

3. Pressione Create new object (Criar novo objeto).

4. Defina um nome para o novo objeto na janela de diálogo Enter Name (Inserir nome).

5. Pressione Accept (Aceitar) na janela de diálogo Paint Object Options (Opções de Obje-
to Paint) para salvar o novo objeto.

OBSERVAÇÃO: o novo objeto também será selecionado para sessões subsequentes do recurso
Paint.
 

Como adicionar outros objetos

Para salvar a área recém-pintada em um novo objeto, prossiga conforme indicado a seguir:
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Etapas

1. Quando a marcação da região de interesse é concluída, o software abre a janela de diá-
logo Paint Object Options (Opções de Objeto Paint).

2. Pressione Choose Different Object. O software abre a janela de diálogo Select Object
to Modify (Selecionar objeto a ser modificado).

3. Selecione na lista o objeto ao qual deseja adicionar a área pintada.

4.
Pressione Accept (Aceitar) na janela de diálogo Paint Object Options (Opções de Obje-
to Paint) para salvar o objeto modificado (área pintada mais o objeto original seleciona-
do).

OBSERVAÇÃO: o objeto selecionado também será selecionado para sessões subsequentes do
recurso Paint.
 

O plano do paciente será modificado quando as alterações no objeto forem aceitas. Isso
não pode ser desfeito posteriormente.
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13 NAVEGANDO
INSTRUMENTOS DE
ALINHAMENTO

13.1 VarioGuide
13.1.1 Introdução

Sobre a navegação com VarioGuide

O VarioGuide é um instrumento pré-calibrado que pode ser utilizado para executar biópsias sem
arco e inserção de cateteres. O assistente do VarioGuide orienta o usuário pelas etapas
necessárias para alinhar corretamente o instrumento a uma trajetória planejada.
Usando o VarioGuide, você pode navegar a Agulha de Biópsia Descartável Tipo A na
trajetória. O VarioGuide utiliza a trajetória ativa/alvo atual para alinhamento.

Também é possível navegar outros instrumentos rastreados (p. ex., agulhas de biópsia padrão
com um adaptador de instrumento acoplado) e instrumentos não rastreados.

Precisão em biópsias

A utilização do VarioGuide em combinação com a Agulha de Biópsia Descartável Brainlab
permite a realização de biópsias precisas em lesões com diâmetro superior a 10 mm.
Observe que a precisão é deteriorada em algumas circunstâncias, tais como:
• Aumento da profundidade da lesão
• Aumento da distância entre o VarioGuide e a lesão-alvo
• Flexibilidade do instrumento

Posicione o VarioGuide próximo à cabeça (considerando a visibilidade e evitando colisão com a
cabeça durante o ajuste). Observe que os prováveis desvios em relação ao alvo planejado são
maiores para instrumentos mais flexíveis.

Antes de iniciar

Monte o VarioGuide conforme descrito no Manual do Usuário de Instrumental.

Visão geral do fluxo de trabalho

Fluxo de trabalho Consulte

1. Verifique a precisão do VarioGuide. Página 259

2. Verifique a Agulha de Biópsia Descartável Tipo A (se aplicável). Página 275

3.
Coloque o VarioGuide na posição inicial. Isso coloca as juntas do Vario-
Guide em uma posição central, fornecendo a base para ajustes subse-
quentes.

Página 261
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Fluxo de trabalho Consulte

4. Use ajustes rudimentares para alinhar o VarioGuide ao ponto de entrada e
à trajetória planejados. Página 262

5. Use ajustes precisos para alinhar o VarioGuide à trajetória. Página 263

6. Verifique o alinhamento e, se necessário, execute ajustes finos adicionais. Página 265

7.
Navegue o instrumento até o ponto-alvo planejado:
• Instrumentos gerais
• Agulha de Biópsia Descartável Tipo A

Página 266
Página 267

Procedimentos minimamente invasivos

Para biópsias em que a verificação visual de referências anatômicas para precisão da navegação
é limitada por uma abordagem minimamente invasiva, verifique, de maneira cuidadosa e
constante, as referências anatômicas que são acessíveis em áreas cobertas.

VarioGuide
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13.1.2 Verificação de instrumental

Como verificar o VarioGuide

①

②

Figura 158 

Etapas

1.
Abra Tools > Instruments e pressione VarioGuide.
A janela de diálogo VarioGuide Verification (Verificação do VarioGuide) é exibida.

2.

Coloque o ponteiro nos pontos de pivotamento ①, um após o outro, no disco guia. O
software exibe o desvio. O disco guia contém oito pontos de pivotamento. Você deve ve-
rificar um mínimo de três pontos, dependendo da acessibilidade, devido à posição do Va-
rioGuide.
Quando o desvio geral for menor que 1,0 mm, a luz ② aparece em verde, indicando que
a precisão é satisfatória.

Resolvendo problemas de verificação do VarioGuide

Se a precisão for insatisfatória, assegure que:
• O VarioGuide esteja corretamente montado.
• O disco guia esteja adequadamente acoplado.
• A estrela do VarioGuide não esteja torta.

Verificando a Agulha de Biópsia Descartável

Consulte as instruções fornecidas na página 275.
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13.1.3 Acessando o Assistente do VarioGuide

Antes de iniciar

Certifique-se de ter definido uma trajetória (consulte a página 161).

Como ativar a navegação com VarioGuide

Figura 159 

Etapa

Abra Tools (Ferramentas) e pressione VarioGuide.
A janela de diálogo Initial Position é exibida.

VarioGuide
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13.1.4 Definindo a posição inicial e realizando ajustes grosseiros

Como definir a posição inicial

①

③

②

Figura 160 

Etapas

1.
Deslize o suporte da estrela na junta em forma de disco até que a extremidade do supor-
te da matriz atinja a linha na junta em forma de disco.
Alinhe as linhas horizontais e verticais em ambos os componentes ①.

2. Alinhe as linhas no suporte da estrela às linhas na estrela do VarioGuide ②.

3. Trave todas as juntas, apertando os parafusos.

4. Pressione Proceed (Prosseguir) para prosseguir para as etapas de ajustes grosseiros.

OBSERVAÇÃO: pressione Assembly Video (Vídeo de montagem) ③ para acessar uma
animação tutorial sobre a montagem do VarioGuide.
 

OBSERVAÇÃO: é importante configurar esses ajustes quando o dispositivo é montado após a
esterilização.
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Como ajustar grosseiramente o VarioGuide

Etapas

1.

①

Usando a manopla de tensão central ①,
ajuste o VarioGuide para alinhar a trajetória
e estabelecer a correspondência entre a
cruz exibida e o ponto de entrada planejado
na visualização da imagem.
OBSERVAÇÃO: se necessário, gire a ima-
gem 3D exibida até que ela coincida com a
orientação do paciente (pressione os cantos
superiores esquerdo e direito da visualiza-
ção da imagem).
 

Quando a cruz e o ponto de entrada estão
alinhados e o instrumento está parcialmente
alinhado à trajetória, o software exibe a
mensagem Lock joint!
O software exibe o comprimento mínimo do
instrumento que é necessário para atingir o
ponto-alvo planejado.

2. Gire a manopla de tensão central no sentido horário para travá-la.

3.

Quando a junta estiver corretamente ajustada, o software abrirá a próxima etapa de ajus-
te.
Você também pode acessar as etapas subsequentes pressionando Proceed (Prosse-
guir).

VarioGuide
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13.1.5 Executando ajustes finos

Sobre as etapas de ajuste

Três juntas (Joint 1 (Junta 1), Joint 2 (Junta 2) e Joint 3 (Junta 3)) devem ser ajustadas para
alinhar o VarioGuide. Para executar cada ajuste:
• Solte a junta indicada em cada janela de diálogo. O software reconhece a junta

correspondente e exibe o valor de ajuste para a junta.
• Quando o desvio está próximo de 0°, o software exibe a mensagem Lock joint! na janela de

diálogo e a luz é mostrada em verde.
• Depois de cada junta estar corretamente ajustada, o software leva você à próxima etapa de

ajuste. Você também pode acessar as etapas subsequentes pressionando Proceed
(Prosseguir).

OBSERVAÇÃO: o software permite que você prossiga para a próxima etapa mesmo que a luz
não esteja verde. Antes de prosseguir, assegure que a precisão seja satisfatória.
 

Realinhando o VarioGuide

Se modificar o disco guia ou alterar o diâmetro do instrumento, você deverá realinhar o
VarioGuide à trajetória.

Como alinhar o VarioGuide à trajetória planejada

Etapas

1.

Gire o VarioGuide em torno da Joint 1
(Junta 1) em 60°, aproximadamente, para
ativar a exibição da medição.
Ajuste a Joint 1 (Junta 1) até que o desvio
esteja próximo de 0°.

2.

Ajuste a Joint 2 (Junta 2) até que o desvio
esteja próximo de 0°.
Gire cuidadosamente a Joint 2 (Junta 2),
até que o ângulo de desvio exibido esteja
próximo de 0°. Então, você poderá travar a
Joint 2 (Junta 2).
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Etapas

3. Ajuste a Joint 3 (Junta 3) até que o desvio
esteja próximo de 0°.

Após a conclusão de todas as etapas de ajuste, o software abrirá a janela de diálogo Review
Alignment, em que é possível verificar a precisão do alinhamento.

VarioGuide
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13.1.6 Verificando a precisão

Como verificar a precisão

Figura 161 

Etapas

1. Assegure que o VarioGuide (rosa) esteja corretamente alinhado à trajetória planejada
(verde).

2.

O software exibe o desvio estimado do VarioGuide em relação ao ponto planejado de
entrada e os pontos-alvo da trajetória.
Se a precisão estiver próxima de 0°, a luz correspondente a cada junção será mostrada
em verde.

3.

• Se o alinhamento for satisfatório, pressione Confirm (Confirmar). A visualização de na-
vegação é exibida.

• Se houver um desvio maior na precisão, ou se desejar repetir o alinhamento, pressione
Start Again (Iniciar novamente). A janela de diálogo Initial Position é exibida.

OBSERVAÇÃO: depois de concluir com sucesso o alinhamento do VarioGuide e verificar a
precisão, você poderá reabrir a verificação a qualquer momento, pressionando VarioGuide na
janela de diálogo Tools (Ferramentas).
 

Procedimentos minimamente invasivos

Para biópsias em que a verificação visual de referências anatômicas para precisão da navegação
é limitada por uma abordagem minimamente invasiva, verifique, de maneira cuidadosa e
constante, as referências anatômicas que são acessíveis em áreas cobertas.
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13.1.7 Navegando os instrumentos gerais com o VarioGuide

Informações gerais

Após o alinhamento do VarioGuide, você poderá usar a guia para navegar um instrumento
(como uma agulha de biópsia padrão) até o ponto-alvo planejado da trajetória.

Tela de Navegação

Para melhores resultados, recomendamos o uso das visualizações Auto-Pilot, Axial, Coronal e
Sagittal (Sagital) para guiar o instrumento (a agulha de biópsia) ao longo da trajetória até o
ponto-alvo.

Figura 162 
O VarioGuide é exibido nas visualizações de imagem já alinhadas à trajetória. O software exibe
a distância entre a parte inferior do disco guia (indicado pela cruz rosa) e o ponto-alvo.

VarioGuide
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13.1.8 Navegando a Agulha de Biópsia Descartável com o VarioGuide

Como a agulha é rastreada

O software rastreia a profundidade de inserção da agulha usando os dois discos reflexivos da
estrela de rastreamento da agulha. A trajetória da agulha é rastreada usando a estrela de
rastreamento do VarioGuide.

Antes de iniciar

Etapa

Certifique-se de que a agulha tenha sido verificada (consulte a página 275).

Como calcular a posição limitador na agulha

Etapas

1.
①

②

Observe a distância até o valor de alvo exibido
na tela.
Observe que a janela de corte de 10 mm ① na
Agulha de Biópsia Descartável Tipo A está
a 2,0 mm de distância da ponta da agulha ②.
OBSERVAÇÃO: assegure que a distância en-
tre o tubo de biópsia e o alvo seja menor que:
(Comprimento da Agulha de Biópsia) menos
(Comprimento do Tubo de Biópsia).
 

2. 50 mm
Para calcular a posição do limitador na agulha,
adicione a distância até o valor de alvo (mos-
trada na tela de navegação) para o diâmetro
do disco guia (50 mm).

3.

③ Meça a posição calculada do limitador na
Agulha de Biópsia Descartável Tipo A,
usando a régua.

4. Fixe o limitador ③ na agulha de biópsia, na posição calculada.

5. Insira a agulha de biópsia no disco guia e navegue a agulha até o ponto-alvo planejado
(consulte a página 274).

Para assegurar a profundidade de penetração correta da Agulha de Biópsia Descartável
Tipo A, é importante executar as etapas 3 e 4. Se a estrela de rastreamento da agulha ficar
oculta na visualização durante a navegação, a posição do limitador evitará a penetração da
agulha além do alvo planejado.
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Manuseando o disco guia

②①

Figura 163 

Observe que, quando você remove o anel de travamento ① do disco guia (p. ex., para
remover o instrumento inserido), o disco externo ② também é solto. Certifique-se de
manusear os componentes do disco guia cuidadosamente durante a remoção.

VarioGuide
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13.2 Sistema de Biópsia sem Arco
13.2.1 Introdução

Sobre o Sistema de Biópsia sem Arco

Você pode usar o Sistema de Biópsia sem Arco para executar biópsias sem arco guiadas pelo
software de navegação.
Você pode navegar:
• A Agulha de Biópsia Descartável Tipo A pré-calibrada até uma trajetória pré-planejada com

o iPlan ou o sistema de navegação.
• Outros instrumentos rastreados (p. ex., agulhas de biópsia padrão com um adaptador de

instrumento acoplado) e instrumentos não rastreados.

Sobre esta seção

Esta seção fornece informações sobre o uso do Sistema de Biópsia sem Arco para navegar a
Agulha de Biópsia Descartável Tipo A.
Para navegar outro instrumento rastreado, você deve acoplar um adaptador de instrumental e
calibrar o instrumento, conforme descrito a partir da página 187.

Antes de iniciar

Monte o Sistema de Biópsia sem Arco conforme descrito no Manual do Usuário de
Instrumental.

Visão geral do fluxo de trabalho

Fluxo de trabalho Consulte

1. Verifique a Agulha de Biópsia Descartável Tipo A (se aplicável). Página 275

2. Verifique o tubo de biópsia (ferramenta de alinhamento). Página 270

3. Alinhe o tubo de biópsia à trajetória planejada (se houver alguma planeja-
da). Página 271

4. Calcule a profundidade de inserção da agulha de biópsia. Página 272

5. Navegue a agulha até o ponto-alvo planejado. Página 274

Procedimentos minimamente invasivos

Para biópsias em que a verificação visual de referências anatômicas para precisão da navegação
é limitada por uma abordagem minimamente invasiva, verifique, de maneira cuidadosa e
constante, as referências anatômicas que são acessíveis em áreas cobertas.
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13.2.2 Verificação de instrumental

Verificando a Agulha de Biópsia Descartável

Consulte as instruções fornecidas na página 275.

Como verificar o tubo de biópsia

Figura 164 

Etapas

1.
Abra Tools > Instruments e pressione Alignment Tool (Ferramenta de alinhamento).
A janela de diálogo Alignment Tool Verification (Verificação de alinhamento de ferra-
menta) é exibida.

2. Assegure que os introdutores sejam firmemente parafusados no tubo de biópsia.

3. Acople a Estrela de Alinhamento de Biópsia no tubo de biópsia. 

4. Insira o tubo de biópsia no receptáculo de 10 mm da ICM4 (consulte a página 198), asse-
gurando que a extremidade do tubo toque o fundo do receptáculo.

5.
O software calcula e exibe o desvio da ponta da ferramenta e da trajetória da ferramenta,
com base nas coordenadas da ICM4 e da Estrela de Alinhamento de Biópsia.
Revise os valores exibidos e decida se eles são aceitáveis para o procedimento atual.

Resolvendo problemas de verificação do tubo de biópsia

Se a precisão for insatisfatória, assegure que:
• O tubo de biópsia esteja corretamente montado.
• O tubo de biópsia esteja adequadamente colocado no receptáculo da ICM4.

Sistema de Biópsia sem Arco
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13.2.3 Alinhando o tubo de biópsia e calculando a profundidade de inserção do
instrumento

Antes de iniciar

Para melhores resultados, recomendamos o uso das visualizações Auto-Pilot, Axial, Coronal e
Sagittal (Sagital) para guiar os instrumentos ao longo da trajetória até o ponto-alvo.
OBSERVAÇÃO: a visualização Auto-Pilot somente ficará disponível se houver uma trajetória
planejada e exibida.
 

Como alinhar a agulha de biópsia à trajetória planejada

②

①

Figura 165 

Etapas

1. Insira a agulha de biópsia na luva do Sistema de Biópsia sem Arco. Uma representa-
ção virtual é mostrada na tela de navegação ①.

2. Segure a agulha de biópsia e abra a manopla de tensão central.

3.
Gire o tubo de biópsia em torno do eixo A-P e desloque-o paralelamente, até que fique
alinhado à trajetória pré-planejada, de acordo com as visualizações axial, coronal e sagi-
tal. Use as setas exibidas na visualização Auto-Pilot para auxiliá-lo no alinhamento.

4.

Gire o tubo de biópsia em torno do eixo H-F e desloque-o paralelamente, até que fique
alinhado à trajetória pré-planejada. Use as setas exibidas na visualização Auto-Pilot pa-
ra auxiliá-lo no alinhamento.
Se necessário, repita as etapas 3 e 4 até que o tubo de biópsia esteja corretamente ali-
nhado.

5.
Verifique o alinhamento na visualização Auto-Pilot. Para assegurar que o tubo de bió-
psia esteja corretamente alinhado, as cruzes que representam o alvo, a entrada e a pon-
ta da ferramenta devem ficar sobrepostas ②.

6.
Certifique-se de que a lesão possa ser alcançada com o instrumento pretendido, tendo
em mente que 70 mm do instrumento estão inseridos no tubo de biópsia (consulte a pági-
na 272).

7. Aperte a manopla de tensão central do Sistema de Biópsia sem Arco para fixar o tubo
de biópsia na posição adequada.

8. Verifique a qualidade do ajuste, ampliando cada visualização. O alvo pretendido da bió-
psia deve estar localizado no meio do tubo de biópsia virtual.

9. A distância até o alvo é agora exibida na parte inferior das visualizações de navegação.

NAVEGANDO INSTRUMENTOS DE ALINHAMENTO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 271



Como posicionar o tubo de biópsia sem trajetória

Se uma trajetória não tiver sido planejada:

Etapas

1.

Ajuste a Tool Tip Offset (consulte a página 180) para um valor que exceda levemente a
profundidade pretendida da biópsia.
OBSERVAÇÃO: assegure que a distância entre o tubo de biópsia e o alvo seja menor
que: ComprimentoAgulhaBiópsia - ComprimentoTuboBiópsia.
 

2. Insira o tubo de biópsia na luva do Sistema de Biópsia sem Arco. Uma representação
virtual do tubo é mostrada na tela de navegação.

3. Segure o tubo de biópsia e abra a manopla de tensão central.

4. Ajuste o Sistema de Biópsia sem Arco até que o eixo da ferramenta virtual encontre a
lesão-alvo.

5.
Assegure que a lesão possa ser alcançada com o instrumento pretendido, tendo em
mente que 70 mm do instrumento estão inseridos no tubo de biópsia (consulte a página
272).

6. Aperte a manopla de tensão central do Sistema de Biópsia sem Arco para fixar o tubo
de biópsia na posição adequada.

7.
Faça o ajuste fino da Tool Tip Offset, até que a ponta da ferramenta virtual esteja dentro
da lesão-alvo.
OBSERVAÇÃO: esta é agora a representação da distância até o alvo.
 

8. Verifique a qualidade do ajuste, ampliando cada visualização. O alvo pretendido da bió-
psia deve estar localizado no meio do tubo de biópsia virtual.

Como calcular a posição do limitador no instrumento

Etapas

1. Certifique-se de que o instrumento tenha sido verificado (consulte a página 270).

2.
①

②

Observe a distância até o valor de alvo
exibido na tela.
Observe que a janela de corte de 10 mm
① na Agulha de Biópsia Descartável
Tipo A está a 2,0 mm de distância da
ponta da agulha ②.

3.

70 mm + x mm

Para calcular a posição do limitador no
instrumento, adicione a distância até o
alvo (mostrada na tela de navegação) ao
comprimento do tubo de biópsia (70
mm). O exemplo mostrado a seguir ilus-
tra o cálculo para a Agulha de Biópsia
Descartável Tipo A.

4.

③
Meça a posição do limitador no instru-
mento usando a régua.

5. Fixe o limitador ③ no instrumento, na posição calculada.

6. Insira o instrumento no tubo de biópsia e navegue o instrumento até o ponto-alvo plane-
jado (consulte a página 274).

Sistema de Biópsia sem Arco
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Navegando instrumentos

Para assegurar a profundidade de penetração correta da Agulha de Biópsia Descartável
Tipo A, é importante executar as etapas 3 a 5 da tabela anterior. Se a estrela de
rastreamento da agulha ficar oculta na visualização durante a navegação, a posição do
limitador evitará a penetração da agulha além do alvo planejado.

Ao usar agulhas de biópsia, tenha em mente que a ponta do instrumento não é
necessariamente seu centro operacional. Nesses casos, o instrumento deve ser inserido
além do alvo navegado, para que seu centro operacional possa ser posicionado na
estrutura de interesse.
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13.3 Agulha de Biópsia Descartável Tipo A
13.3.1 Introdução

Visão geral dos componentes da agulha

⑤

④

③②①

Figura 166 

Nº Componente Função

① Estrela de rastrea-
mento

Dois discos reflexivos permitem a inserção profunda da agulha a
ser rastreada pela câmera durante a navegação.

② Cânula de aço

• Diâmetro externo: 1,8 mm
• Janela de corte: 10 mm
• Profundidade máxima de inserção: 140 mm

OBSERVAÇÃO: a cânula de aço é a única parte da agulha que é
adequada para uso invasivo.
 

③ Limitador Preso na agulha na profundidade de inserção medida, para evitar
que a agulha penetre além da profundidade planejada.

④ Seringa a vácuo Usada de acordo com o procedimento padrão.

⑤ Régua Mede a profundidade de inserção planejada na agulha.

Agulha de Biópsia Descartável Tipo A
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13.3.2 Verificando a Agulha de Biópsia Descartável

Como acessar a verificação

Etapa

Abra Tools > Instruments e pressione Biopsy Needle (Agulha de biópsia).
A janela de diálogo Biopsy Needle Verification (Verificação da agulha de biópsia) é exibida. 

Figura 167 

Como realizar verificações com o VarioGuide

Etapas

1. Posicione o disco guia de forma a permitir a inserção da agulha na direção vertical.

2.

Insira a Agulha de Biópsia Descartável Tipo A no disco guia até que Stop (Parar) fique
destacado em azul.
As setas indicam a direção na qual a agulha deve ser ajustada até alcançar a profundida-
de de inserção.

3. Aperte o anel de trava para fixar a agulha no disco guia.

4.
O software calcula e exibe o desvio da trajetória da agulha de biópsia com base nas co-
ordenadas da estrela de rastreamento da agulha e da estrela de rastreamento do Vario-
Guide.

Como realizar verificações com o Sistema de Biópsia sem Arco

Etapas

1.

Insira a Agulha de Biópsia Descartável Tipo A no tubo de biópsia com a Estrela de
Alinhamento de Biópsia acoplada, até que Stop (Parar) fique destacado em azul.
As setas indicam a direção na qual a agulha deve ser ajustada até alcançar a profundida-
de de inserção.

2. Fixe a agulha no tubo de biópsia apertando o parafuso de aperto do fixador no tubo.

3. Coloque o tubo de biópsia e a agulha na posição vertical.
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Etapas

4.
O software calcula e exibe o desvio da trajetória da agulha de biópsia com base nas co-
ordenadas da estrela de rastreamento da agulha e da Estrela de Alinhamento de Bió-
psia.

Resolvendo problemas de verificação da agulha

Se a precisão for insatisfatória, assegure que:
• A estrela de rastreamento da agulha e a estrela de rastreamento do VarioGuide/Estrela de

Alinhamento de Biópsia estejam visíveis para a câmera.
• As superfícies reflexivas não estejam sujas ou danificadas.
• A agulha não esteja torta.

OBSERVAÇÃO: os marcadores planos na agulha exigem um ângulo mais direto em relação à
câmera do que as Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis.
 

Agulha de Biópsia Descartável Tipo A
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13.3.3 Navegando a Agulha de Biópsia Descartável

Informações gerais

Quando a Agulha de Biópsia Descartável tiver sido corretamente montada no VarioGuide
(consulte a página 267) ou no Sistema de Biópsia sem Arco (consulte a página 272), você
poderá navegar a agulha até o ponto-alvo planejado.

Como a agulha é rastreada

A profundidade de inserção da agulha é rastreada por dois discos reflexivos na estrela de
rastreamento da agulha.
A trajetória da agulha é rastreada pela:
• Estrela de rastreamento do VarioGuide, se você estiver usando o VarioGuide.
• Estrela de Alinhamento de Biópsia, se você estiver usando o Sistema de Biópsia sem

Arco.

Diretrizes de rastreamento

Ambos os discos reflexivos da estrela de rastreamento da agulha devem estar no campo de visão
direto da câmera.
Posicione a estrela de rastreamento da agulha em um ângulo reto em relação à câmera e no
centro do volume da câmera.
A estrela de rastreamento do VarioGuide ou a Estrela de Alinhamento de Biópsia devem estar
visíveis para a câmera durante todo o tempo.

O ponteiro não é rastreado enquanto a Agulha de Biópsia Descartável está no campo de
visão da câmera. Ele voltará a ser rastreado se a Agulha de Biópsia Descartável ficar fora
do campo de visão da câmera por dois segundos, no mínimo.

Tela de Navegação

①

②

Figura 168 

Nº Explicação

① A cor marrom representa a Agulha de Biópsia Descartável.

② A linha rosa representa a janela de biópsia na Agulha de Biópsia Descartável (2,0 mm
da ponta da agulha).

NAVEGANDO INSTRUMENTOS DE ALINHAMENTO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 277



Esteja ciente de que o software calcula a distância entre a ponta da Agulha de Biópsia
Descartável e o ponto-alvo planejado. Todavia, a janela de biópsia não está localizada na
ponta da agulha.

Como navegar a agulha

Etapas

1. Alinhe o Sistema de Biópsia sem Arco ou o VarioGuide, de forma que a cruz rosa cor-
responda ao ponto de entrada planejado.

2.

Faça a correspondência entre a cruz marrom (representando a ponta da agulha) e o pon-
to-alvo planejado.
A distância do instrumento navegado até o ponto-alvo planejado é exibida nas visualiza-
ções de imagem.

Exibição da agulha de bió-
psia

Distância até o ponto-alvo

Visível para a câmera O software exibe a distância da ponta da agulha até o ponto-alvo.

Não visível para a câmera

• Navegação com VarioGuide: O software exibe a distância da
extremidade do disco até o ponto-alvo.

• Navegação com o Sistema de Biópsia sem Arco: O software
exibe a distância da extremidade do tubo de biópsia até o pon-
to-alvo.

OBSERVAÇÃO: após a navegação da agulha de biópsia até o ponto-alvo, a biópsia poderá ser
realizada de acordo com o procedimento cirúrgico padrão.
 

Durante a navegação

A estrela de rastreamento do VarioGuide e a Estrela de Alinhamento de Biópsia devem estar
visíveis para a câmera durante todo o tempo. Durante a navegação, o software exibirá a
mensagem “needle not aligned” (agulha não alinhada) nas visualizações de imagem se a agulha
de biópsia e a estrela correspondente não estiverem corretamente alinhadas (p. ex., se a agulha
estiver torta ou inserida de forma incorreta). Se isso ocorrer, você deverá verificar a precisão dos
instrumentos de biópsia, conforme descrito na página 259 (para VarioGuide) e na página 270
(para Sistema de Biópsia sem Arco).

Agulha de Biópsia Descartável Tipo A
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14 NAVEGAÇÃO COM A GUIA
DE CATETER
DESCARTÁVEL

14.1 Introdução
14.1.1 Sobre a Guia de Cateter Descartável

Informações gerais

Use a Guia de Cateter Descartável para navegar com cateteres e derivações de outros
fabricantes por uma trajetória pré-planejada. A navegação é executada à mão livre. O software
rastreia a trajetória da Guia de Cateter Descartável por meio dos discos reflexivos ① da estrela
de rastreamento da Guia de Cateter Descartável. 

①

Figura 169 

A Guia de Cateter Descartável é uma ferramenta à mão livre e não é adequada para
posicionamento de alta precisão de derivações e cateteres.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre a Guia de Cateter Descartável,
consulte o Manual do Usuário de Instrumental.
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14.2 Usando a Guia de Cateter Descartável
14.2.1 Calibrando e verificando a Guia de Cateter Descartável

Informações gerais

A Guia de Cateter Descartável é fornecida pré-calibrada. Isso significa que o software contém
informações de calibração para a Guia de Cateter Descartável. O usuário não precisa realizar
nenhuma calibração adicional.
Para usar a Guia de Cateter Descartável, primeiro é preciso carregar a calibração e verificar sua
precisão, usando uma ICM4 ou uma estrela de referência.

Como carregar uma pré-calibração

Etapas

1. Segure o Guia de Cateter Descartável no campo de visão da câmera.

2. Para carregar uma pré-calibração, pressione Load (Carregar) na janela de diálogo Ins-
trument Calibration (Calibração de instrumento).

3.
Se houver pré-calibrações disponíveis para mais de uma ferramenta, selecione Disposa-
ble Stylet (Guia de cateter descartável) na janela de diálogo Select Instrument (Selecio-
nar instrumento) que é exibida.

4. Verifique a calibração, conforme descrito na página 280.

Carregue sempre a geometria do instrumento pré-calibrado ao usar a Guia de Cateter
Descartável, pois uma calibração manual não terá a precisão necessária.

Como verificar a pré-calibração

Figura 170 

Usando a Guia de Cateter Descartável
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Etapas

1.

Você pode verificar a Guia de Cateter Descartável no
ponto de pivotamento da estrela de referência ou na
ICM4.
Mantenha a Guia de Cateter Descartável próxima à
ponta e insira a ponta em um ponto de pivotamento.
OBSERVAÇÃO: a Guia de Cateter Descartável é um
instrumento flexível. Portanto, o desvio de precisão
exibido pode ser maior em comparação com o desvio
de instrumentos rígidos. Você deve decidir se a preci-
são é aceitável para o uso pretendido.
 

2. Pressione Accept (Aceitar) para confirmar a calibração.
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14.3 Navegando a Guia de Cateter Descartável
14.3.1 Visão geral

Informações gerais

Antes de iniciar:
• O paciente deve ser registrado e a precisão da navegação deve ser verificada.
• A calibração do instrumento navegado deve ser carregada e verificada.
• Configure a tela de navegação. A Brainlab recomenda o uso das visualizações Auto-Pilot,

axial, coronal e sagital. (A visualização Auto-Pilot somente ficará disponível se houver uma
trajetória planejada e exibida.)

• Selecione uma trajetória pré-planejada para exibição.
• Selecione uma extensão de ponta de ferramenta (consulte a página 180) apropriada para o

cateter/derivação usados. (Você deve decidir que parte do cateter/da derivação deve ser
posicionada no alvo planejado.)

Como inserir a Guia de Cateter Descartável na derivação/no cateter

Etapas

1. Com uma das mãos, segure a derivação/cateter por sua abertura.

2.
Com a outra mão, oriente a Guia de Cateter Descartável completamente para o interior
da derivação/cateter, certificando-se de não sujar os discos reflexivos da estrela de ras-
treamento.

Como segurar a Guia de Cateter Descartável durante a navegação

①

②

Figura 171 

Etapas

1.
Usando uma das mãos, segure a Guia de Cateter Descartável pela manopla ①, certifi-
cando-se de não cobrir os discos reflexivos da estrela de rastreamento. Durante a nave-
gação, use essa mão para inserir o Guia de Cateter Descartável.

Navegando a Guia de Cateter Descartável
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Etapas

2.
Com a outra mão, oriente a Guia de Cateter Descartável ②, segurando-a perto da inci-
são. Durante o procedimento, use essa mão para manter a Guia de Cateter Descartável
alinhada à trajetória.

OBSERVAÇÃO: ao segurar a Guia de Cateter Descartável com ambas as mãos, certifique-se
de não dobrá-la durante a inserção.
 

Como navegar a Guia de Cateter Descartável

Figura 172 

Etapas

1. Insira a Guia de Cateter Descartável na derivação ou no cateter.

2.
Segure a Guia de Cateter Descartável na cabeça do paciente. Usando a tela de nave-
gação como orientação, alinhe o eixo da Guia de Cateter Descartável (representado em
rosa) à trajetória pré-planejada (representada em verde).

3.

Quando a Guia de Cateter Descartável estiver alinhada à trajetória pré-planejada, co-
mece lentamente a inserir a Guia de Cateter Descartável e o cateter no cérebro, em li-
nha reta, ao longo da trajetória. O software exibe a distância da ponta da Guia de Cate-
ter Descartável até o ponto-alvo planejado.
Prossiga com a inserção, até que a ponta da Guia de Cateter Descartável (cruz rosa)
coincida com o ponto-alvo da trajetória (cruz vermelha), conforme indicado na tela. Ao
mesmo tempo, leve em consideração o posicionamento na anatomia real do paciente.

4. Quando o cateter estiver posicionado, remova cuidadosamente a Guia de Cateter Des-
cartável do cateter.

OBSERVAÇÃO: a Guia de Cateter Descartável é um instrumento flexível, que pode entortar sob
seu próprio peso ou com força mínima. A flexão da Guia de Cateter Descartável durante o
procedimento pode causar erros significativos de rastreamento. Isto denota que a posição real da
ponta pode ser diferente da posição exibida na tela de navegação. Para evitar tais ocorrências,
manipule a Guia de Cateter Descartável conforme descrito na página 282.
 

Assegure que a inserção seja feita em linha reta. Depois de iniciar a inserção, nunca dobre
a Guia de Cateter Descartável nem ajuste a trajetória.
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15 NAVEGAÇÃO COM
MICROSCÓPIO

15.1 Introdução à navegação com microscópio
15.1.1 Visão geral

Antes de iniciar

• O paciente deve estar registrado.
• O microscópio deve ser configurado e um Conjunto Adaptador de Microscópio deve ser

acoplado ao microscópio (consulte o Manual do Usuário de Instrumental).
• A calibração do microscópio é obrigatória e deve ser executada pelo suporte técnico da

Brainlab.

Antes de usar os recursos do microscópio, leia cuidadosamente o capítulo sobre o
Microscópio no Manual do Usuário de Instrumental.

Visão geral do fluxo de trabalho

Fluxo de trabalho Consulte

1. Inicialize o microscópio. Página 286

2. Verifique a calibração do microscópio. Página 288

3. Recalibre o microscópio (opcional). Página 291

4. Navegue com o microscópio. Página 294
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15.2 Inicialização do microscópio
15.2.1 Ativando e selecionando o microscópio

Como ativar o microscópio

Figura 173 

Etapas

1. Abra Tools > Microscope e pressione Connect Microscope (Conectar microscópio).

2.

Em Tools > Connect Microscope, selecione o botão que corresponde ao modelo de seu
microscópio.
OBSERVAÇÃO: se apenas um microscópio estiver configurado, essa janela de diálogo
não será exibida.
 

3.

Na janela de diálogo Microscope Connection, selecione o botão referente à configura-
ção do microscópio.
O microscópio é inicializado e a janela de diálogo Microscope Calibration Verification é
exibida.

Certifique-se de selecionar a calibração de microscópio que corresponde à posição de
montagem do adaptador do microscópio (padrão ou em 90°). Caso contrário, o
microscópio será interpretado incorretamente e os dados de imagens serão exibidos de
forma incorreta.

Resolução de problemas de detecção de microscópio

Se o microscópio não for detectado, certifique-se de que ele esteja:
• Adequadamente conectado ao sistema de navegação (consulte o Manual do Usuário de

Instrumental).
• Ligado e completamente inicializado.
• No modo de navegação (consulte a documentação do fabricante do microscópio).

Inicialização do microscópio
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OBSERVAÇÃO: se a comunicação com o microscópio não puder ser estabelecida, tente desligar
e religar o microscópio.
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15.3 Verificação do microscópio
15.3.1 Visão geral

Informações gerais

O microscópio é calibrado para funcionar como um ponteiro, com a extremidade como ponto
focal ② no centro do plano focal ③. Para verificar a calibração, foque em uma referência
localizada no centro do campo de visão ① e compare essa informação com os dados mostrados
na visualização da navegação.

③

②①

Figura 174 

Antes de iniciar

Algumas capas de microscópios cirúrgicos, produzidas por outros fabricantes, podem influenciar
a precisão do sistema de navegação, devido à distorção ótica causada pela lente protetiva da
capa.
Utilize apenas capas oticamente passivas, aprovadas pelo fabricante do microscópio cirúrgico.
Se houver alguma dúvida sobre a compatibilidade total da capa com o microscópio quando
utilizado com o software de navegação da Brainlab, entre em contato com o fabricante do
microscópio.

Sempre verifique a precisão da calibração do microscópio (consulte a página 290) após a
aplicação da capa estéril e antes de cada navegação com microscópio. Se alguma
imprecisão for detectada, execute uma recalibração bem-sucedida antes de iniciar a
navegação.

Se a óptica do microscópio for modificada (p. ex., troca de uma lente danificada), uma
nova calibração deverá ser realizada pelo suporte da Brainlab.

Verificação do microscópio
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Janelas de diálogo de verificação

① ②

③

④

Figura 175 

Nº Componente

① Microscope Depthview (Profundidade de Campo do Microscópio): Exibe uma reconstru-
ção do campo de visão do microscópio (consulte a página 308).

② Visualização de vídeo do microscópio (se disponível, consulte a página 306).

③
A distância entre o microscópio e o centro do cone da estrela de referência será exibida
se o foco do microscópio estiver a uma distância menor que 8 mm do cone da estrela de
referência.

④ Botão ACS Views: Pressione para alternar entre as visualizações do microscópio e as
visualizações axial, sagital e coronal.
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15.3.2 Verificação da calibração

Métodos de verificação

Para verificar a calibração, use o cone da estrela de referência ou referências anatômicas ou pré-
-planejadas. A verificação usando cones verifica tanto a calibração do rastreamento quanto a
calibração da HUD.
A calibração pode ser verificada a qualquer momento durante a navegação.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab fornece oculares com cruz para microscópios integrados. As oculares
devem ser usadas para calibração e verificação do microscópio. Após a calibração, a ocular pode
ser substituída por uma ocular padrão, sem cruz.
 

Como verificar usando o cone

Etapas

1.

Posicione o microscópio diretamente sobre o cone da estrela de referência. Para obter
melhor resultado, tente posicionar o microscópio tão perpendicular quanto possível ao
plano da estrela de referência.
Foque o microscópio, na ampliação máxima, na parte inferior do cone da estrela de refe-
rência.
O ângulo entre o eixo da estrela e o eixo focal do microscópio é exibido na visualização
de vídeo do microscópio.

2.
A distância do ponto focal navegado até o cone é exibida na parte inferior das visualiza-
ções. Esse valor mostra o desvio da calibração atual.
Verifique se o desvio está dentro do intervalo aceitável.

3.
Se você estiver usando injeção de imagem (consulte a página 298), o contorno da estre-
la de referência e de seu cone também serão exibidos na visualização. Os contornos exi-
bidos devem corresponder à estrela de referência e ao cone reais.

4. Repita as etapas acima usando diferentes distâncias entre o microscópio e a estrela de
referência.

5.
• Se a precisão for satisfatória, pressione Next (Avançar).
• Se a precisão for insatisfatória, pressione Recalibrate (Recalibrar), para abrir a janela

de diálogo Microscope Calibration (Calibração de Microscópio).

Como realizar a verificação usando referências

Etapas

1. Foque o microscópio, na ampliação máxima, em um marcador ou em uma referência
anatômica ou pré-planejada.

2. Pressione o botão ACS Views para alternar entre as visualizações axial, coronal e sagi-
tal.

3.
A distância do ponto focal navegado até o ponto planejado é exibida na parte inferior das
visualizações. Esse valor mostra o desvio da calibração atual.
Verifique se o desvio está dentro do intervalo aceitável.

4.
• Se a precisão for satisfatória, pressione Next (Avançar).
• Se a precisão for insatisfatória, pressione Recalibrate (Recalibrar), para abrir a janela

de diálogo Microscope Calibration (Calibração de Microscópio).

Verificação do microscópio
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15.3.3 Recalibrando o microscópio

Informações gerais

Antes da navegação com um microscópio, o comprimento e o eixo focal do microscópio deve ser
apropriadamente calibrado pelo suporte da Brainlab.
Você também pode executar uma calibração para compensar pequenas imprecisões de
calibração que ocorrem ao longo do tempo ou devido à aplicação da capa. Se alguma imprecisão
for detectada, execute uma recalibração bem-sucedida antes de iniciar a navegação.

Marcas de calibração

①

②

Figura 176 
Quando uma Estrela de Referência Padrão para Crânio com Quatro Marcadores é utilizada,
os pontos de calibração podem ser adquiridos no cone da estrela de referência ① e também nas
marcas de calibração ② da estrela de referência.

Como ativar a calibração

Etapa

• Pressione Recalibrate (Recalibrar) em qualquer janela de diálogo Microscope Calibration
Verification ou

• Pressione Calibrate Microscope na janela de diálogo Tools > Microscope.
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Como obter pontos de calibração

Figura 177 

Etapas

1. Instale a ocular com cruz, se tiver sido fornecida.

2.

Posicione o microscópio diretamente sobre o cone da estrela de referência ou sobre a
marca de calibração selecionada.
Para obter melhor resultado, posicione o microscópio na posição mais perpendicular pos-
sível em relação ao plano da estrela de referência.

3. Mova o microscópio para baixo, até que a animação do microscópio na janela de diálogo
sobreponha a figura transparente do microscópio.

4.
Maximize o zoom e posicione o microscópio perpendicularmente ao cone ou à marca de
calibração (use a cruz exibida na ocular para apontar para o centro do cone).
Execute um ajuste fino no foco, usando os botões do microscópio.

5.

Pressione Next (Avançar).
OBSERVAÇÃO: o botão Next (Avançar) não estará ativo se o zoom não estiver maximi-
zado, se o microscópio estiver fora da área de trabalho ou se a estrela de referência e/ou
a estrela de rastreamento do microscópio não estiverem visíveis para a câmera. Uma
mensagem de aviso correspondente será exibida.
 

Verificação do microscópio
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Como obter o segundo ponto de calibração

Figura 178 

Etapas

1.

Mova o microscópio para cima, até que a animação do microscópio na janela de diálogo
sobreponha a figura transparente do microscópio (área verde).
• Um segundo ponto dentro da faixa verde proporciona o melhor resultado.
• A área em vermelho na barra indica que a distância do microscópio até a estrela de

referência deve ser estendida (se possível).

2. No zoom máximo, use a cruz para recentralizar e focar no ponto mais inferior do cone ou
da marca de calibração.

3.

Pressione Next (Avançar).
A janela de diálogo Microscope Calibration Verification é exibida.
OBSERVAÇÃO: o botão Next (Avançar) não estará ativo se o zoom não tiver sido maxi-
mizado, se o microscópio estiver fora da área de trabalho ou se a estrela de referência
e/ou a estrela de rastreamento do microscópio não estiverem visíveis para a câmera.
Uma mensagem de aviso correspondente será exibida.
 

Verifique a calibração

Sempre verifique a precisão do microscópio depois da calibração, testando se o ponto
focal do microscópio é exibido corretamente nos dados do paciente. Para fazer isso, foque
em uma esfera marcadora ou em uma referência anatômica (consulte a página 290).
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15.4 Navegação com microscópio
15.4.1 Acessando a navegação

Iniciando a navegação

Quando a verificação da calibração for concluída, o software abrirá a janela de diálogo Tools >
Microscope > Options.

Figura 179 

Opções

Pressione Close (Fechar) para sair dessa janela de diálogo e iniciar a navegação com o micros-
cópio.

Pressione Back (Voltar) para abrir a janela de diálogo Tools > Microscope (consulte a página
297).
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15.4.2 Visualizações de navegação

Visualizações de navegação do microscópio

Figura 180 
A trajetória relacionada ao microscópio é exibida em azul. O eixo focal do microscópio e o campo
de visão são indicados por uma linha e um círculo na exibição 3D. Se um alvo tiver sido
planejado, a distância do ponto focal ao alvo poderá ser exibida.
A página 306 contém informações adicionais sobre imagens de microscópio e como exibí-las.

Objetos sobrepostos

Objetos sobrepostos são sempre exibidos no ponto focal. Isso pode resultar na interpretação
incorreta da posição de um objeto sobreposto (em relação ao objeto real) quando um campo de
profundidade amplo é utilizado. Se a posição correta do objeto sobreposto for crítica, utilize um
campo de profundidade raso.

Área de trabalho do microscópio

A área de trabalho mínima e máxima (a distância focal do microscópio) é medida quando o
microscópio é inicialmente calibrado pelo suporte técnico da Brainlab.
Se o microscópio for movido para fora do alcance de foco calibrado durante a navegação:
• Um bipe será emitido.
• Uma mensagem será exibida nas visualizações de imagem, avisando que o microscópio está

em uma posição de foco não calibrada.

Rastreamento do microscópio

Se o microscópio não puder ser rastreado durante a navegação (p. ex., se estiver fora do alcance
de foco calibrado, estiver desconectado ou sua estrela de rastreamento não estiver visível):
• Uma mensagem correspondente será exibida nas visualizações de navegação do microscópio.

Nenhum microscópio Olympus transmite dados de foco/zoom atualizados durante a
alteração de foco/zoom. Isso resulta em atraso na atualização dos dados no sistema de
navegação.

NAVEGAÇÃO COM MICROSCÓPIO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 295



Prioridade do rastreamento

Os adaptadores de instrumental e ponteiros têm precedência durante a navegação. Para realizar
a navegação com microscópio, assegure que o ponteiro e os adaptadores de instrumental
tenham sido removidos do campo de visão da câmera.

Esteja ciente de que nem o rastreamento nem a transmissão das posições de foco e zoom
do microscópio são realizados em tempo real. Para avaliar a posição do microscópio por
meio da tela de navegação durante a obtenção de informações atualizadas sobre objetos
sobrepostos e injetados, não modifique o foco, o zoom ou a posição do microscópio por
alguns segundos.

Navegação com microscópio
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15.5 Ferramentas do microscópio
15.5.1 Introdução

Configurações disponíveis

Quando a verificação da calibração for concluída, diversas configurações estarão disponíveis na
janela de diálogo Tools > Microscope. 

Figura 181 

Opção Explicação Consulte

Connect Microscope Inicializa a conexão do microscópio. Página 286

Options Seleciona recursos de navegação com microscópio. Página 298

Calibrate Microscope Recalibra o microscópio. Página 291

Video Configuration
Ajusta as configurações para exibição de vídeo do mi-
croscópio (se o vídeo do microscópio estiver disponível
e calibrado).

Página 305
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15.5.2 Opções do microscópio

Como acessar a janela de diálogo Options

Etapa

Abra Tools > Microscope > Options.

Figura 182 

Opções

Opções Consulte

HUD Página 298

Color Overlay Página 299

HUD Objects Página 300

Shutter Página 300

Smart Auto-Focus Página 301

Smart Auto-Tracking Página 301

Store Focal Point Página 301

Go To Stored Point Página 301

Align to Trajectory Página 301

Continuous Target Return Página 301

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade depende do microscópio selecionado.
 

HUD

Ao ativar a HUD, o sistema de navegação usa a unidade de injeção de imagem do microscópio
para sobrepor contornos de objetos pré-planejados e informações de alvo adicionais no campo
de visão do microscópio.
As informações exibidas na injeção de imagem são semelhantes à visão de profundidade do
microscópio na tela de navegação, exceto que o campo de visão do microscópio substitui os
dados reconstruídos. Isso significa que as intersecções dos objetos do plano focal são exibidas
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como linhas de contorno sólidas, enquanto que a extensão dos objetos, acima ou abaixo do
plano focal, é exibida por uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada serve para orientação, pois
ela não está no plano focal.
Algumas unidades de injeção de imagem oferecem exibição de cores. Isto ajuda a distinguir
objetos múltiplos, pois os objetos podem ser exibidos em uma cor diferente da cor mostrada na
tela de navegação. Use apenas o tamanho e a posição para identificar objetos. Após a aplicação
de zoom/foco, a cruz na HUD permanecerá ativa por cinco segundos antes de desaparecer.
OBSERVAÇÃO: dependendo do microscópio, a injeção de imagem pode ser visível somente no
observador principal.
 

A área de exibição de injeção de imagem pode não cobrir completamente o campo de
visão do microscópio. Se isso ocorrer, os contornos irão terminar nas bordas da exibição.

Algumas unidades de injeção de imagem oferecem informações da HUD para os dois
olhos simultaneamente. A paralaxe pode provocar um deslocamento na posição aparente
do objeto em relação ao plano de fundo, se você focar somente com um olho.

Após a ativação de um microscópio, verifique a precisão da calibração da HUD.

Avisos da HUD

Ajuste o microscópio para o zoom máximo antes de ajustar o plano focal nas estruturas do
paciente. Isso resulta em um campo de profundidade menor e permite a melhor exibição
possível dos contornos de objetos sólidos injetados. Esses contornos representam a
borda do objeto planejado nesse plano. As linhas tracejadas representam a extensão
completa do objeto localizado abaixo do plano focal e servem apenas como uma visão
geral rudimentar.

Devido à profundidade de campo do microscópio, pode ser difícil determinar o plano focal
exato. Tenha cuidado para não interpretar de forma incorreta objetos posicionados no
plano focal.

Objetos 3D sobrepostos servem como uma visão geral, mas não se relacionam exatamente
ao tamanho e à posição da estrutura subjacente do paciente.

Como os objetos sobrepostos são baseados na sequência de imagens pré-operatória, a
posição atual do objeto real pode ser diferente, devido, por exemplo, ao deslocamento ou
à ressecção do cérebro.

Em microscópios com o recurso “picture-in-picture” (p. ex., Olympus), os dados exibidos
pelo módulo “picture-in-picture” não se correlacionam com a visualização em tempo real
do microscópio.

A instalação e a calibração da exibição de injeção de imagem devem ser realizadas por
pessoal qualificado da Brainlab. A remoção e a remontagem do hardware de injeção de
imagem do microscópio ou a substituição do microscópio reduzirão significativamente a
precisão dos contornos mostrados na exibição de injeção de imagem. Nesse caso, a
exibição de injeção de imagem deverá ser recalibrada pelo suporte da Brainlab.

Não adicione outros componentes (p. ex., um splitter de duas vias) à conexão da unidade
HUD com o sistema de navegação.

Color Overlay

Quando a opção Color Overlay (Sobreposição de Cor) está ativada, o sistema de navegação
usa a unidade de injeção de imagem do microscópio para sobrepor contornos de objetos pré-
-planejados e informações de alvo adicionais no campo de visão do microscópio.
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Se a opção Color Overlay (Sobreposição de Cor) for desativada, os objetos serão exibidos na
cor padrão suportada pela unidade de injeção.
OBSERVAÇÃO: a opção Color Overlay (Sobreposição de Cor) está disponível apenas quando a
opção HUD está ativada.
 

HUD Objects

HUD Objects (Objetos HUD) permite gerenciar a exibição de objetos no campo de visão do
microscópio.

Etapa

Pressione HUD Objects (Objetos HUD) para abrir a janela de diálogo Objects (Objeto).

Figura 183 

Função Explicação

Item Lista todos os objetos disponíveis.

Visible

A ativação/desativação de Visible (Visível) mostra/oculta o objeto nas vi-
sualizações de imagem:
• Um ícone de Olho aberto significa que o objeto está visível.
• Um ícone de Olho fechado significa que o objeto está oculto.

Visualization Alterna entre as opções de exibição, tais como objeto exibido contornado,
preenchido com cor ou em 3D.

Shutter

Quando Shutter (Disparador) é ativada, o obturador do microscópio se fecha e a visualização
superior esquerda da tela de navegação é exibida nas oculares do microscópio. Isso permite
visualizar, por exemplo, imagens de RM nas oculares.

Os dados exibidos não se correlacionam com o paciente real.
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Smart Auto-Focus

Quando Smart Auto-Focus (Foco Automático Inteligente) está ativada, o microscópio mantém
constantemente a ponta do instrumento rastreado em foco. Enquanto o microscópio está focado,
a ponta do instrumento rastreado é indicada por uma pequena cruz na HUD.

Se a ponta do instrumento estiver fora do intervalo de trabalho do microscópio, o
microscópio não conseguirá o foco completo.

Smart Auto-Tracking

Quando Smart Auto-Tracking (Rastreamento Automático Inteligente) é ativada, a função rastreia
constantemente a posição real do instrumento e foca na ponta. O instrumento rastreado é
indicado por uma pequena cruz na HUD. Uma mensagem correspondente será exibida na HUD
durante o movimento do microscópio. Quando a ponta do instrumento deixa o campo de visão, o
microscópio segue o instrumento.
O microscópio para o rastreamento quando alcança a ponta do instrumento.

Assegure que não ocorra colisão do microscópio com outros instrumentos, com o
paciente ou com a capa estéril, e que o microscópio não deixe de ser estéril durante sua
movimentação.

Store Focal Point e Go To Stored Point

• Pressione Store Focal Point (Armazenar Ponto Focal) para salvar as informações de posição
e de plano focal do ponto focal real.

• Pressione Go To Stored Point (Ir para Ponto armazenado) para retornar o microscópio à
posição e ao foco do ponto focal armazenado anteriormente. 

Align to Trajectory

Alinha o eixo focal do microscópio paralelamente à trajetória ativada.
OBSERVAÇÃO: se houver um ângulo maior que 45° entre o eixo focal e a trajetória desejada, o
alinhamento da trajetória será desativado.
 

Continuous Target Return

Pressione Continuous Target Return para recuperar a posição e o plano focal do ponto mais
recentemente focado. Isso permite focar no ponto de interesse a partir de diferentes ângulos de
visualização.
Quando os freios do microscópio são liberados para troca da direção de visualização, o ponto de
foco mais recentemente ajustado é armazenado e imediatamente recuperado a partir da nova
direção depois que os freios forem liberados.
O microscópio continua a focar nesse ponto, até que a função Continuous Target Return
(Retorno Contínuo ao Alvo) seja desativada.

Resolução de problemas de opções de rastreamento de microscópio

Se tiver problemas com o rastreamento do microscópio, leia as seguintes opções de resolução de
problemas.
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Opções

Assegure que o instrumento, a estrela de referência e a estrela de rastreamento do microscópio
estejam no campo de visão da câmera se o microscópio não:
• Focar automaticamente, ou
• Rastrear automaticamente o instrumento. O microscópio apenas segue o instrumento se este

ainda for mantido por algum tempo próximo da cabeça do paciente.

Assegure que a estrela de referência e a estrela de rastreamento do microscópio estejam no
campo de visão da câmera se o microscópio não:
• Mover-se para o ponto focal armazenado, ou
• Recuperar o último ponto focal quando o freio manual do microscópio for liberado.

Ferramentas do microscópio
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15.5.3 Handle Control

Sobre o Handle Control

A função Handle Control permite acessar algumas opções de navegação usando as manoplas
do microscópio.
OBSERVAÇÃO: dependendo do modelo de seu microscópio, as opções disponíveis no menu
More... (Mais...) ① podem variar.
 

Como usar a função Handle Control

①

Figura 184 

Etapas

1. Pressione qualquer botão na manopla do microscópio para acessar o Menu Principal de
Handle Control.

2.
Pressione o botão de direção correspondente à função que deseja executar.
OBSERVAÇÃO: para acessar opções adicionais, pressione More... (Mais...) ①.
 

3. Se você selecionar More... (Mais...) ①, mova as setas para cima e para baixo, na dire-
ção da opção desejada do controle da manopla.

4. Pressione o botão de controle para a direita para Executar a função atualmente selecio-
nada.

OBSERVAÇÃO: se não houver nenhuma ação por um determinado período de tempo, o menu
será fechado.
 

Recursos do microscópio

Recursos Função

Acquire Point Adquire uma nova trajetória quando a ponta é estendida.

Screenshot Faz uma captura de tela da imagem.

More... Menu com opções adicionais para o microscópio.

Deactivate HUD Desativa/remove da visualização do microscópio os objetos inje-
tados na imagem.
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More... Opções do menu

More... (Mais...) proporciona acesso a opções adicionais disponíveis no microscópio durante a
navegação. Você pode acessar as opções listadas abaixo usando as manoplas do microscópio.
Para obter mais informações sobre essas opções, consulte a página 301.

Figura 185 

More... Menu Explicação

Close Shutter
Fecha o obturador do microscópio.
OBSERVAÇÃO: a área superior esquerda da visualização da navega-
ção maximizada é injetada no campo de visão do microscópio.
 

Focus To Instrument Smart Auto-Focus (Foco Automático Inteligente) foca o microscópio
no instrumento uma vez.

Goto Instrument Smart Auto-Tracking (Rastreamento Automático Inteligente) rastreia o
microscópio para o instrumento uma vez.

Store Focal Point Salva as informações de posição e plano focal.

Goto Stored Point Retorna o microscópio para o ponto focal armazenado anteriormente.

Align to Trajectory Alinha o eixo focal do microscópio paralelamente à trajetória ativada.
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15.5.4 Configuração de vídeo do microscópio

Como configurar uma visualização de vídeo

Figura 186 

Etapas

1. Pressione Video Configuration na janela de diálogo Tools > Microscope.

2.
Ajuste as configurações da visualização da imagem conforme necessário, usando as bar-
ras deslizantes.
OBSERVAÇÃO: as configurações de imagens de vídeo são descritas na página 52.
 

Configurar avisos de vídeo do microscópio

A instalação e a calibração do hardware de vídeo devem ser executadas por pessoal
qualificado da Brainlab. A remoção e a remontagem ou a modificação do hardware do
microscópio, ou a substituição do microscópio completo, irão reduzir significativamente a
precisão dos contornos exibidos na janela de sobreposição de vídeo ou na unidade de
injeção de imagem. Dessa forma, a calibração da sobreposição de vídeo deverá ser
renovada nesses casos.

Durante cada intervenção, assegure que o vídeo esteja conectado à mesma entrada
selecionada durante a calibração. Se uma entrada diferente for usada, nenhum vídeo será
exibido.

As imagens de vídeo não são adequadas para diagnóstico, pois podem aparecer
distorcidas. A injeção de imagens em cores de dispositivos externos pode exibir os
objetos em uma cor diferente da apresentada na tela de navegação. É recomendável usar
informações contextuais, como tamanho e posição, para identificar os objetos.

Exibição de vídeo

A exibição de vídeo pode ser atrasada se o sistema estiver sendo usado na capacidade
plena.

Recomendamos que a imagem de vídeo do microscópio seja exibida em outro monitor.
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15.6 Imagens do microscópio
15.6.1 Exibição de visualizações de vídeo do microscópio

Informações gerais

Cada microscópio cirúrgico possui uma câmera de vídeo incorporada, para propósitos de
documentação. Você poderá adicionar esse vídeo à exibição do sistema de navegação depois de
configurar o vídeo do microscópio (consulte a página 306). Isso possibilita documentar a posição
do microscópio e seu campo de visão com uma única captura de tela.
Os contornos de objetos planejados, as trajetórias e os pontos rotulados são sobrepostos no
vídeo do microscópio. Objetos no plano focal são representados por uma linha de contorno
sólida. Extensões desses objetos, acima e abaixo do plano focal, são exibidas como uma linha
pontilhada.
OBSERVAÇÃO: o campo de visão retangular da câmera de vídeo é menor que o campo de visão
do microscópio. Isso pode resultar em diferenças no dimensionamento entre a visualização de
vídeo do microscópio e outras visualizações de navegação. Além disso, pode ocorrer algum corte
do vídeo, dependendo do tamanho e do formato da janela de navegação selecionada.
 

Algumas unidades HUD exibem contornos de objetos em cores. Objetos sobrepostos
exibidos em cores semelhantes ao tecido do paciente podem dificultar a distinção. Se isso
for um problema, escolha cores de contraste apropriadas ou desative a sobreposição de
cores (consulte a página 299).

Como exibir a visualização do microscópio

Etapas

1. Pressione o ícone de Olho.

2. Selecione a aba Other Views (Outras visualizações).

3.
Pressione Microscope (Microscópio).
A janela de diálogo se fecha e a visualização é atualizada com a visualização do micros-
cópio.

Imagens do microscópio
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Visualização Microscope Video exibida

Figura 187 
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15.6.2 Exibição da visualização Microscope Depthview

Informações gerais

Microscope Depthview (Profundidade de Campo do Microscópio) é uma visualização
reconstruída da sequência de dados do paciente relacionada ao microscópio. Os dados são
exibidos como uma visualização Probe’s Eye do centro do plano focal. Os dados são
dimensionados e girados, para considerar o fator de zoom e a posição do microscópio. Essa
visualização é importante para comparar estruturas vistas no microscópio aos dados do paciente
disponíveis na estação de navegação.

Ao usar o microscópio Olympus, esteja ciente de que a orientação da visão de
profundidade do microscópio pode não estar correta, pois o observador OME-9000/
OME-8000/OME-7000 pode ser movido de forma tal que a orientação da visualização
através do microscópio seja alterada.

Como exibir visualização de profundidade de microscópio

Etapas

1. Pressione o ícone de Olho.

2. Selecione a aba Other Views (Outras visualizações).

3.
Pressione Microscope Depthview (Profundidade de Campo do Microscópio).
A janela de diálogo se fecha e a visualização é atualizada com a visão de profundidade
do microscópio.

Visualização Microscope Depthview exibida

②

③

④
⑤

①

Figura 188 
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Nº Componente Explicação

① Ponto laranja Ponto pré-planejado (opcional).

② Anel azul Borda do campo de visão na ocular do microscópio. O tamanho
desse anel muda com o fator de zoom.

③ Cruz azul Centro do plano focal.

④ Linha de contorno só-
lida Borda do objeto planejado nesse plano.

⑤ Linha de contorno
pontilhada

Extensão do objeto acima ou abaixo desse plano (ou seja, a parte
mais larga do objeto).
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16 AQUISIÇÃO DE IMAGEM
INTRAOPERATÓRIA

16.1 Introdução
16.1.1 Sobre os recursos de aquisição de imagem intraoperatória

Informações gerais

Os recursos intraoperatórios do Cranial/ENT permitem adicionar dados de aquisição de imagem
atualizados em sua sessão de navegação e imediatamente navegá-los. Isso pode ser feito com
pouca ou nenhuma interação do usuário na estação de navegação.
Com os recursos de aquisição de imagens intraoperatórias é possível:
• Carregar dados DICOM adquiridos intraoperatoriamente.
• Atualizar planos de tratamento que são automaticamente registrados novamente.
• Registrar imagens intraoperatórias recém-adquiridas.
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16.2 Transferência de dados intraoperatórios
16.2.1 Sobre a transferência de dados intraoperatórios

Métodos de transferência intraoperatória disponíveis

Método Explicação

Carregar dados do paci-
ente Carregar dados do paciente a partir do Content Manager.

Receber dados do paci-
ente exportados pelo
scanner

O operador do scanner exporta os dados do paciente, que são rece-
bidos e carregados pelo software de navegação.

Carregando dados do paciente

Se tiver iniciado o software Cranial/ENT sem dados do paciente, ou desejar carregar dados
adicionais na sessão, você poderá carregar esses dados a qualquer momento, usando a janela
de diálogo Data (Dados).
Consulte as instruções fornecidas na página 29.

Recebendo dados do paciente

O software Cranial/ENT pode receber dados de paciente por meio de um serviço de segundo
plano que aceita dados DICOM enviados de um scanner ou sistema PACS sem interação do
usuário.
Quando os dados DICOM são recebidos, um ícone de status é exibido no topo da tela de
navegação ①.

①

Figura 189 
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Próximas etapas

Opções

Se os dados do paciente já estiverem carregados, e as informações do paciente (p. ex., nome e
ID) para os novos dados não corresponderem aos do paciente já carregado, o software solicita-
rá a agregação das informações de paciente conflitantes.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Softwa-
re Content Manager.
 

Se os dados carregados contiverem sequências de imagens que ainda não foram fusionadas, o
software solicitará a fusão dessas sequências de imagens quando a conversão for concluída
(consulte a página 29).
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16.3 Registro Automático de Imagens de RM

Informações gerais

O registro automático de imagens de RM registra rapidamente os dados do paciente sem
nenhuma interação, como aquisição a laser ou registro por marcador. O tipo de registro
automático disponível pode variar, dependendo da licença do cliente e dos dados do paciente
que foram selecionados.
OBSERVAÇÃO: o método descrito aqui é usado em combinação com o Pacote de Referência
de Crânio para Registro Automático de Imagens com RM Philips/Siemens (consulte o
Manual do Usuário de Hardware para Aquisição de Imagens Intraoperatórias de Crânio). 
 

Janelas de diálogo de Registro Automático de Imagens

① ②

③

Figura 190 

Como executar o registro

Etapas

1. Pressione Register (Registrar) na barra de menus.

2.

Na janela de diálogo Registration Selection (Seleção de registro) ①, pressione Auto-
matic Registration (Registro automático).
OBSERVAÇÃO: se mais de uma sequência de imagens apropriada estiver disponível pa-
ra registro automático, a janela de diálogo Select Set (Selecionar série) será exibida.
Pressione o botão correspondente à sequência de dados que deseja usar para registro.
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Etapas

3.

A janela de diálogo Registration Matrix Acquisition ② é exibida.
Posicione a câmera de modo que ela detecte tanto a estrela de referência quanto a es-
trela da matriz de registro. Quando as duas estrelas forem detectadas, a aquisição será
ativada.
OBSERVAÇÃO: a janela de diálogo mostra o campo de visão da câmera e as estrelas
detectadas. Isto é importante para o ajuste da posição da câmera. A câmera e as estre-
las devem permanecer imóveis durante a aquisição. A barra de progresso mostra o sta-
tus. Qualquer movimento na câmera ou nas estrelas provoca o reinício da aquisição.
 

4.

Quando a posição da matriz é adquirida, o software abre a janela de diálogo Marker De-
tection. Uma barra de progresso indica o status da detecção de marcadores.
Pressione Manual a qualquer momento para interromper a detecção automática. Geral-
mente, isso não é necessário. Consulte as instruções sobre detecção manual de marca-
dores fornecidas a seguir.
OBSERVAÇÃO: dependendo de seu sistema e do tamanho da sequência de imagens, a
janela de diálogo Marker Detection (Detecção de Marcadores) poderá não ser exibida, e
o software solicitará que você execute a verificação.
 

5.
Quando os marcadores forem detectados e o registro for concluído, o software abrirá a
janela de diálogo Registration Verification (Verificação de registro) e o registro estará
pronto para verificação.

Detecção manual de marcadores opcional (Visão geral)

Se a detecção automática falhar (ou para propósitos de manutenção), você poderá ativar a
detecção manual de marcadores pressionando Manual na janela de diálogo Marker Detection
(Detecção de Marcadores).

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Figura 191 
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Nº Explicação

① Os botões Previous (Voltar) e Next (Avançar) permitem que você prossiga pelos marca-
dores.

②

• Marcadores exibidos nas visualizações axial, coronal e sagital.
• As setas permitem que você role pela imagem para localizar marcadores disponíveis.
• As visualizações inferiores exibem uma visualização ampliada, para facilitar a localiza-

ção do centro de cada marcador.

③ O texto mostra o número de marcadores que ainda precisam ser detectados e o resulta-
do de uma tentativa bem-sucedida.

④ Pressione Automatic (Automático) para retornar à rotina Automatic Registration (Re-
gistro automático). O software ativará a detecção automática de marcadores e o registro.

⑤ Pressione Delete Active Marker (Excluir mar- cador ativo) para excluir o marcador ati-
vo e tornar ativo o marcador anteriormente aceito.

⑥

Pressione Accept Active Marker (Aceitar mar- cador ativo) para aceitar a posição do
marcador ativo (exibido em vermelho) e adicionar um novo marcador ao centro da se-
quência de dados. Quando a quantidade mínima de marcadores for alcançada, pressio-
ne esse botão para iniciar a rotina de correspondência.

Como executar a detecção manual de marcadores

Etapas

1. Revise os marcadores automaticamente detectados, usando os botões Previous (Voltar)
e Next (Avançar) para alternar entre os marcadores.

2. Use a visualização de zoom para reposicionar o destino (exibido em vermelho), tocando
o centro do marcador em cada um das visualizações.

3. Quando um marcador estiver corretamente posicionado, pressione Accept Active Mar-
ker (Aceitar mar- cador ativo) e revise o próximo marcador.

4.

Se não houver nenhum marcador ou marcadores suficientes não forem detectados auto-
maticamente, um novo marcador será adicionado automaticamente ao centro da sequên-
cia de dados.
Use as setas de rolagem para localizar um marcador nas visualizações superiores que
não esteja circulado em azul (o que indica que o marcador já foi detectado). Use a visua-
lização de zoom para posicionar o destino (exibido em vermelho), tocando o centro do
marcador em cada um das visualizações.

5.

Quando a quantidade mínima de marcadores for alcançada, o software tentará efetuar a
correspondência dos marcadores e o resultado será exibido no texto de status.
Se mais marcadores forem necessários, um novo marcador será adicionado ao centro da
sequência de dados. Repita as etapas de 2 a 4, até que a quantidade necessária de mar-
cadores seja alcançada.

6.

Quando uma correspondência bem-sucedida é encontrada, o botão Proceed (Prosse-
guir) torna-se ativo. Pressione Proceed (Prosseguir) para verificar a precisão.
Se nenhuma correspondência bem-sucedida for localizada, verifique se o posicionamen-
to dos marcadores existentes está correto e/ou adicione mais marcadores (o software po-
de detectar até quatorze marcadores).

Precisão do registro (Visão geral)

Quando o registro é concluído, o software calcula a precisão da correspondência. Isso representa
o desvio médio entre a posição dos marcadores detectados e suas posições esperadas, com
base na geometria da matriz de registro. Use essas informações, em conjunto com a verificação
visual das informações anatômicas, para determinar o erro geral.
Com base no desvio calculado, o registro pode ser bem-sucedido ou pode falhar.
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Resultado Desvio

Registro bem-sucedido < 1,2 mm

Falha no registro > 1,2 mm

OBSERVAÇÃO: esteja ciente de que a precisão calculada pelo software apenas fornece
informações sobre a eficácia com que o software efetuou a correspondência entre a geometria da
matriz de registro e os marcadores nos dados do paciente. Esses valores não representam
necessariamente o erro geral.
 

Como verificar a precisão

A janela de diálogo Registration Verification (Verificação de registro) é exibida quando o
registro é concluído.

Figura 192 

Etapas

1.

Segure o ponteiro em, no mínimo, três referências anatômicas conhecidas e verifique se
a posição do ponteiro mostrada nas visualizações de imagem corresponde ao ponto real
na anatomia do paciente.
Quando o ponteiro está a 15 mm da superfície calculada, o software exibe o desvio (dis-
tância até a superfície) da ponta virtual do ponteiro até a superfície.

2.

Com base em sua verificação visual, prossiga conforme indicado a seguir:
• Se a precisão for satisfatória, pressione Accept (Aceitar). O software abre a tela princi-

pal.
• Se a precisão for insatisfatório ou se desejar repetir o registro, pressione Try Again

(Tente novamente). A janela de diálogo Automatic Registration (Registro automático)
é exibida.

• Se a precisão for insatisfatória e você desejar cancelar o registro automático de ima-
gens e usar um método de registro diferente (p. ex., registro por fusão automática de
imagens), pressione Cancel (Cancelar).

AQUISIÇÃO DE IMAGEM INTRAOPERATÓRIA

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 317



Como repetir o registro automático de imagens (opcional)

Se a precisão do registro não for suficiente (por exemplo, devido a um posicionamento
desvantajoso da câmera, a marcadores úmidos ou a marcadores não acoplados adequadamente
às estrelas), você poderá repetir o registro automático.

Figura 193 

Etapas

1.
Na janela de diálogo Automatic Registration (Registro automático), pressione Try
Again (Tente novamente). O software abre a janela de diálogo Automatic Registration -
Registration Matrix Acquisition.

2.

Pressione o botão New Acquisition (Nova aquisição) (mostrado quando você está repe-
tindo o registro automático).
O software atualiza a posição da Matriz de Registro.
OBSERVAÇÃO: se você não pressionar New Acquisition (Nova aquisição), o sistema
usará a posição espacial anterior entre a matriz de registro e a estrela de referência para
o registro.
 

3. Pressione Proceed (Prosseguir) para ativar o registro automático.
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16.4 Registro de dados intraoperatórios
16.4.1 Introdução

Informações gerais

O recurso Registro Automático de Imagens permite registrar dados de paciente adquiridos
intraoperatoriamente. Com esse método de registro, o registro padrão não é necessário. Isso
significa que o acesso ao paciente para, por exemplo, fixar marcadores, não é necessário.
O recurso Registro Automático de Imagens não pode ser usado para registrar dados
adquiridos pré-operatoriamente. Se pretender usar esses dados na fase inicial da cirurgia, utilize
outro procedimento de registro.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre dados de imagens adquiridas
intraoperatoriamente e fluxos de trabalho relevantes, consulte o Manual do Usuário do Software
de Registro Automático de Imagens.
 

Como acessar o fluxo de trabalho do Registro Automático de Imagens

Figura 194 

Etapas

1. Abra a janela de diálogo Registration Selection (Seleção de registro).

2.
Dependendo da licença, selecione Automatic Registration (Registro automático).
O software abre o fluxo de trabalho Automatic Registration (Registro automático).
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Como verificar a precisão

A janela de diálogo Registration Verification (Verificação de registro) é exibida quando o
registro é concluído.

Figura 195 

Etapas

1.

Segure o ponteiro em, no mínimo, três referências anatômicas conhecidas e verifique se
a posição do ponteiro mostrada nas visualizações de imagem corresponde ao ponto real
na anatomia do paciente.
Quando o ponteiro está a 15 mm da superfície calculada, o software exibe o desvio (dis-
tância até a superfície) da ponta virtual do ponteiro até a superfície.

2.

Com base na precisão calculada pelo software e em sua verificação visual, prossiga da
seguinte forma:
• Se a precisão for satisfatória, pressione Accept (Aceitar). O software abre a tela princi-

pal.
• Se a precisão for insatisfatória e você desejar cancelar o registro automático de ima-

gens e usar um método de registro diferente (p. ex., registro por fusão automática de
imagens), pressione Cancel (Cancelar).

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre Registro Automático de Imagens,
consulte o Manual do Usuário do Software do Registro Automático de Imagens.
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16.4.2 Fusão de imagens baseada em registro

Visão geral

O sistema de referência de navegação foi projetado para proporcionar rigidez e estabilidade.
Todavia, podem ocorrer pequenas alterações entre a posição da cabeça do paciente e a estrela
de referência. O registro automático de imagens atualiza o registro cada vez que uma aquisição
intraoperatória é concluída. Isso corrige pequenos deslocamentos.
Quando uma aquisição intraoperatória é automaticamente registrada, todos os dados do paciente
anteriormente carregados e registrados (pré-operatórios ou intraoperatórios) são fusionados à
sequência de dados recém-adquirida. Se houver qualquer movimento da estrela de referência ou
da cabeça do paciente, essa fusão de imagens pode ser incorreta.
Quando esse tipo de dados está disponível para navegação, o software abre a janela de diálogo
Verify Registration Based Fusion. Use essa janela de diálogo para verificar cuidadosamente a
fusão baseada em registro.

Inspecione cuidadosamente o resultado da fusão de imagens baseada em registro, para
assegurar o tratamento correto do paciente. Se a estrela de referência ou a cabeça do
paciente forem movidas, a fusão de imagens poderá estar incorreta.

Como verificar a fusão de imagens

Você poderá então verificar a fusão de imagens, conforme descrito na página 29.

Figura 196 
Após a conclusão da verificação, as seguintes opções ficam disponíveis:

Opções

Pressione Accept (Aceitar) se a fusão for aceitável.

Se a fusão de imagens
não for aceitável

Pressione Modify (Modificar) para refazer a fusão de imagens na ja-
nela de diálogo Automatic Image Fusion. Para obter informações
adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Image Fu-
sion.
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Opções

Pressione Unfuse (Desfazer fusão) para descartar a fusão de ima-
gens e sair da janela de diálogo.
OBSERVAÇÃO: se você cancelar uma fusão de imagens, as sequên-
cias de imagens previamente carregadas e registradas não poderão
ser navegadas, a menos que a fusão de imagens seja repetida. O soft-
ware exibe uma janela de diálogo, listando as sequências de imagens
que são afetadas pela fusão quebrada.
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17 IGTLINK
17.1 Introdução ao IGTLink
17.1.1 Sobre o IGTLink

Visão geral

O IGTLink é uma interface de software do sistema de navegação, baseada em rede, que permite
o download de imagens médicas, resultados de segmentação, planejamento cirúrgico e dados de
rastreamento de ferramentas em tempo real, a partir do sistema de navegação. 
O IGTLink usa o protocolo de comunicação aberto Open IGT, desenvolvido pela NA-MIC
(National Alliance for Medical Image Computing).

Responsabilidade e requisitos legais

A interface IGTLink é disponibilizada pela Brainlab. A Brainlab não assume
responsabilidade pelo processamento de dados fora do sistema de navegação nem pela
exatidão das amostras de aplicativos clientes. Elas se destinam apenas a propósitos de
demonstração. A Brainlab não poderá ser responsabilizada por danos de qualquer
natureza resultantes de, ou em conexão com, o processamento de dados fora do sistema
de navegação.

A interface IGTLink deve ser usada de acordo com as especificações descritas no Manual
de Especificações do IGTLink. A Brainlab não poderá ser responsabilizada por quaisquer
danos decorrentes de qualquer tipo de uso do IGTLink que não esteja em conformidade
com suas especificações.

Se desejar realizar estudos clínicos que envolvam o uso do IGTLink, especialmente se
você estender as indicações de uso, então todos os requisitos legais aplicáveis a
dispositivos médicos devem ser atendidos (p. ex., submetendo tal situação a um Conselho
de Revisão Institucional (IRB) ou enviando uma solicitação 510K independente).

Validade dos dados

Dependendo do desempenho da rede e do computador, bem como do tamanho dos dados,
os dados transmitidos pode estar desatualizados. Não faça nenhuma suposição sobre a
latência de dados transferidos.

Segurança de rede e confidencialidade do paciente

Tome as medidas apropriadas para garantir a segurança da rede conectada ao sistema de
navegação da Brainlab e a confidencialidade dos dados do paciente transferidos de e para
o sistema de navegação da Brainlab.
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17.2 Usando o IGTLink
17.2.1 Ativando o IGTLink

Como ativar o IGTLink

Figura 197 

Etapas

1. Abra Tools > IGTLink.

2.
Pressione IGTLink On/Off. O botão é destacado, indicando que está ativo.
Um cliente IGTLink pode então conectar-se ao sistema de navegação.
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17.2.2 Conexão com um Cliente IGTLink

Janela de diálogo de conexão externa

Quando um cliente IGTLink se conecta ao sistema de navegação, uma janela de diálogo informa
que um cliente deseja estabelecer conexão.

Figura 198 

Opções de conexão

Opções

Para aceitar a conexão, pressione Accept (Aceitar).

Para desconectar o cliente IGTLink e desativar a função, de modo que nenhuma conexão futu-
ra seja possível, pressione Deactivate IGTLink (Desativar o IGTLink).

Para rejeitar a conexão, pressione Reject (Rejeitar).

OBSERVAÇÃO: se você pressionar Deactivate IGTLink (Desativar o IGTLink), todas as
conexões existentes serão desconectadas.
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