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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

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

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil de serviço esperada

O fabricante oferece atualizações de software e suporte no local do cliente por cinco anos para
este produto.

Sugestões

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

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2 7

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Curve™ é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Kick® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• StarLink® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de terceiros

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

Informações sobre patentes

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

Software integrado de terceiros

Parte deste software é baseada nos trabalhos especificados a seguir. A licença completa e o
aviso sobre direitos autorais podem ser consultados nos links indicados a seguir.
• Biblioteca OpenJPEG (http://www.openjpeg.org)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces C++ 3.1.1, desenvolvido pela Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xerces-c/)
• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group (https://

libjpeg-turbo.org)

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretriz 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretriz para
Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).
De acordo com os princípios estabelecidos na MDD, o Navigation Software
ENT EM é um produto da Classe IIb.

Relatar incidentes relacionados a este produto

Você tem a responsabilidade de relatar todos os incidentes graves que venham a ocorrer com
este produto à Brainlab e, se estiver na Europa, à autoridade médica nacional competente
responsável por dispositivos médicos.

Informações legais
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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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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

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

Sinais de cuidado

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

Observações

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

Símbolos
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1.4 Uso do sistema

Uso pretendido

O sistema ENT EM foi concebido como um sistema intraoperatório de localização guiado por
imagens, com o objetivo de proporcionar cirurgias minimamente invasivas para procedimentos de
ORL. O sistema vincula um transdutor manual - rastreado por um sistema de sensores
eletromagnéticos - a um espaço virtual de imagens em computador sobre os dados de imagens
do paciente que estão sendo processados pela estação de navegação.

Indicações de uso

O sistema é indicado para qualquer condição médica em que o uso de uma cirurgia estereotática
seja apropriado e em que seja possível identificar uma referência para uma estrutura anatômica
rígida, como o crânio, um osso longo ou uma vértebra, em relação, por exemplo, a um modelo da
anatomia baseado em uma TC ou RM.
Exemplos de procedimentos:
• Procedimentos transesfenoidais
• Antrostomias maxilares
• Etimoidectomias
• Esfenoidotomias/explorações esfenoidais
• Ressecções de cornetos
• Sinusotomias frontais
• Procedimentos intranasais

Recursos não suportados

O ENT EM não é compatível com o recurso de visualização Probe’s Eye, nem com o recurso de
trajetória. Se considerar a visualização Probe’s Eye ou trajetória crítica para o seu procedimento
de navegação, entre em contato com o suporte da Brainlab para obter informações sobre
aplicativos e sistemas de navegação compatíveis.

Local de uso

O sistema deve ser usado em um ambiente hospitalar, especificamente em salas apropriadas
para intervenções cirúrgicas, tais como salas cirúrgicas.

Cuidados ao manusear o hardware

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

Revisão de plausibilidade

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e software
médicos

Plataformas médicas compatíveis da Brainlab

O sistema ENT EM é compatível com:
• Curve 1.2
• Kick EM

Outras plataformas da Brainlab

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

Dispositivos médicos compatíveis de terceiros

Dispositivo médico Fabricante

Marcadores fiduciais multimodalidade

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
EUA

Capa para monitor Kick Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702
EUA

Capa para monitor de 27 pol.

Instrumentos médicos Brainlab compatíveis

O sistema ENT EM é compatível com:
• Garras

- Garra Adaptadora de Instrumental (Tamanhos S, M, L, XL)
- Garra Adaptadora de Instrumental para Instrumentos Blakesley/Retangulares
- Garra Adaptadora de Instrumental para Instrumentos Cilíndricos

• Referência EM de Paciente
• Referência EM de Paciente 2.0
• Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente
• Base da Referência EM para Crânio
• Ponteiro EM
• Ponteiro EM Curto
• Ponteiro EM para Registro
• Referência EM de Instrumento
• Ponteiros com Múltiplas Extremidades

- Extremidade do Ponteiro (Extensão: 30°, Comprimento: 95 mm, Extremidade da
ponta: 70°, 20 mm)

- Extremidade do Ponteiro (Extensão: 0°, Comprimento: 100 mm, Extremidade da
ponta: 90°, 20 mm)

- Extremidade do Ponteiro (Extensão: 45°, Comprimento: 115 mm)
• Bandejas de Esterilização

- Bandeja de Esterilização de Instrumentos EM para Crânio/ORL
- Bandeja de Esterilização de Instrumentos EM Básicos

Compatibilidade com dispositivos e software médicos
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• Aspiradores
- Aspirador para Seio Maxilar (Charr. 8)
- Aspirador para Seio Maxilar (Charr. 10)
- Aspirador para Seio Maxilar (Charr. 8) com Extremidade Frazier
- Aspirador para Seio Maxilar (Charr. 10) com Extremidade Frazier
- Aspirador Padrão (Charr. 8)
- Aspirador Padrão (Charr. 10)
- Aspirador Padrão (Charr. 8) com Extremidade Frazier
- Aspirador Padrão (Charr. 10) com Extremidade Frazier

Montagem de instrumentos

Assegure que todos os instrumentos usados com este produto sejam corretamente montados de
acordo com as instruções fornecidas no Manual do Usuário de Instrumental correspondente.

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.

Aviso
Utilize apenas instrumentos e peças de reposição especificados pela Brainlab com o
sistema ENT EM. A utilização de instrumentos e peças de reposição não autorizados
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.

Dispositivos de outros fabricantes

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

Software médico compatível da Brainlab

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

Outros aplicativos de software da Brainlab

Outros aplicativos de software da Brainlab compatíveis podem tornar-se disponíveis após a
publicação deste manual do usuário.
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.

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Software de outros fabricantes

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

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

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

Antivírus e software malicioso

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

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

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

Atualizações

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

Compatibilidade com dispositivos e software médicos
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1.6 Treinamento e documentação

Público alvo

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

Treinamento Brainlab

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

Suporte supervisionado

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

Responsabilidade

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

Aumento do tempo em sala cirúrgica

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

Leitura dos manuais de usuário

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

Manuais do Usuário disponíveis

OBSERVAÇÃO: os manuais de usuário disponíveis variam em função do produto Brainlab. Se
tiver perguntas relativas aos manuais de usuário recebidos, entre em contato com o suporte da
Brainlab. 
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Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do Soft-
ware

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

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

Manual do Usuário de Hard-
ware

Informações detalhadas sobre hardware de radioterapia e cirurgia,
que são instrumentos de grande complexidade

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 instrumen-
tos

Manual do Usuário do Sis-
tema Informações detalhadas sobre a configuração do sistema

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

Manual do Usuário do Sis-
tema e do Usuário Técnico

Combina o conteúdo do Manual do Usuário do Sistema e do Ma-
nual do Usuário Técnico

Treinamento e documentação
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2 CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA

2.1 Introdução

Sobre a configuração do sistema

O sistema deve ser configurado corretamente para ativar a navegação com a precisão adequada.
Configure o sistema de forma a não atrapalhar o cirurgião e posicione o paciente com cuidado.
Após a realização do registro, o paciente e o Gerador de Campo EM não devem ser movidos.
O software contém animações que fornecem orientação para a correta preparação e
posicionamento do paciente e da referência do paciente, além da verificação do volume de
rastreamento.
Quando a configuração estiver concluída, selecione Next. Os instrumentos e as referências
conectados podem então ser observados em uma representação do volume de rastreamento.

Precauções

Aviso
A precisão do sistema poderá ser afetada pela configuração. Determinados objetos de
metal e equipamentos de comunicação por radiofrequência podem causar interferência no
campo eletromagnético, afetando a precisão do rastreamento. Sempre verifique a precisão
do sistema em relação ao procedimento planejado após concluir a configuração. Verifique
a precisão do sistema em diferentes localizações espaciais, para assegurar que o campo
não esteja distorcido.

Aviso
O campo eletromagnético do Gerador de Campo EM pode sofrer interferência de outros
equipamentos próximos, aumentando a imprecisão do sistema. Não use dispositivos
ativamente energizados dentro do volume de rastreamento, pois isso pode causar
interferência que afeta a precisão do rastreamento.

Não enrole nenhum cabo em torno do Gerador de Campo EM, pois isso pode causar o mau
funcionamento do dispositivo.

Considerações sobre distância

Aviso
Não opere o Gerador de Campo EM a menos de 200 mm de um marca-passo instalado. O
campo magnético produzido pelo Gerador de Campo EM pode interferir no funcionamento
do marca-passo.

Aviso
Posicione a Estação Base EM a uma distância mínima de 60 cm em relação ao Gerador de
Campo EM; caso contrário o volume de rastreamento ou a precisão do sistema poderão
ser afetados.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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Aviso
Posicione o Pedestal do Monitor Kick a uma distância mínima de 60 cm, ou o Pedestal do
Monitor Curve Dual Display a uma distância mínima de 75 cm do Gerador de Campo EM;
caso contrário o volume de rastreamento ou a precisão do sistema poderão ser afetados.

Aviso
Não coloque cabos de instrumentos EM a uma distância inferior a 30 mm do cabo do
Gerador de Campo EM. Se colocados assim tão próximos (especialmente se os cabos
forem posicionados paralelamente uns aos outros), o cabo do instrumento EM poderá ficar
sujeito à interferência eletromagnética, resultando no comprometimento da precisão do
sistema.

Condutividade elétrica

O campo eletromagnético induz corrente em partes eletricamente condutivas. Remova
todos os objetos condutivos do paciente, (p.ex., piercings).

Função de pareamento

É possível parear o monitor com outro (p.ex., Kick, Curve, Buzz) para visualização adicional do
software. Para obter informações adicionais, consulte os manuais de usuário do sistema e o
Manual do Usuário do Software Patient Data Manager.
OBSERVAÇÃO: o pareamento pode resultar em problemas de desempenho durante a
navegação. Se tiver problemas de desempenho, considere a possibilidade de desativar a função
de pareamento no software. 

Introdução
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2.2 Configuração do rastreamento EM complementar

Sobre o Rastreamento EM Complementar

Os componentes Rastreamento EM Complementar podem ser usados com os sistemas de
navegação Kick ou Curve.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Sistema e do Usuário
Técnico para a plataforma correspondente.

Como configurar o Rastreamento EM Complementar com o Kick

②①

③④
Figura 1  

Etapa

1. Assegure que a fonte de alimentação EM ④ esteja desligada.

2. Conecte a fonte de alimentação EM a uma tomada de parede.

3. Conecte o Pedestal do Monitor Kick ③ a uma tomada de parede.

4. Conecte a Estação Base EM a uma fonte de alimentação EM e ao Pedestal do Monitor
Kick.

5. Conecte o Gerador de campo EM ① à Estação Base EM ②.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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Como configurar o Rastreamento EM Complementar com o Curve

① ② ③

Figura 2  

Etapa

1. Conecte o Pedestal do Monitor Curve ③ a uma tomada de parede.

2. Conecte a fonte de alimentação da Estação Base EM ② ao soquete da câmera.

3. Conecte o soquete do sistema de navegação da Estação Base EM à porta USB de ras-
treamento EM no Pedestal do Monitor Curve.

4. Conecte o Gerador de campo EM ① à Estação Base EM.

Configuração do rastreamento EM complementar
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Fixando a Estação Base EM

①

②

Figura 3  

Etapa

1. Fixe a Estação Base EM ao suporte do Kick EM ① (esta opção se encontra disponível
apenas para o sistema de navegação Kick) ou a um trilho na mesa cirúrgica ②.
OBSERVAÇÃO: a distância entre a Estação Base EM e o campo de interesse é limitada
pelo comprimento do cabo do instrumento. Configure a Estação Base EM de maneira
que os instrumentos alcancem o campo de interesse, assegurando que exista folga sufi-
ciente para conectar os cabos. 

2. Prepare a mesa cirúrgica, se necessário.
OBSERVAÇÃO: se for necessário mover a mesa cirúrgica após a configuração dos com-
ponentes de Rastreamento EM Complementar, mova-a com extrema cautela. O reposi-
cionamento ou a inclinação da mesa cirúrgica pode causar a movimentação de compo-
nentes do sistema, puxando os cabos conectados. 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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2.3 Influências sobre a precisão do rastreamento

Influência de metais

A introdução de equipamentos de comunicação metálicos (de cobre, alumínio, latão, ferro, etc.)
ou de radiofrequência portáteis/móveis no campo eletromagnético poderá causar interferência
e/ou distorção, o que afetará a precisão do rastreamento. Portanto, evite o uso de objetos
metálicos desnecessários. Alguns exemplos de interferência em salas cirúrgicas incluem mesas
de instrumental, peças metálicas de mesas cirúrgicas, torres de endoscopia, retratores, lâmpadas
cirúrgicas, monitores, piercings ou relógios.
Considere que outros equipamentos médicos podem influenciar a precisão ou a confiabilidade do
sistema, devido às influências eletromagnéticas. Se encontrar dificuldades, considere a
possibilidade de reposicionar outros equipamentos médicos. Por exemplo, pode ser necessário
mover o Gerador de Campo EM para longe das peças metálicas da mesa cirúrgica, ao mesmo
tempo mantendo-o próximo do paciente (conforme descrito na seção acima).
Sempre que introduzir um novo instrumento no campo, verifique cuidadosamente a precisão em
todo o volume de rastreamento, para assegurar que não exista interferência.

Influência de instrumentos EM

Aviso
Assegure que os instrumentos EM estejam em bom estado e que não estejam visualmente
danificados ou tortos, pois isto poderá influenciar de forma negativa a precisão da
navegação.
Calibre cuidadosamente os instrumentos fixados à Referência EM de Instrumento e verifique a
precisão da calibração nas referências anatômicas antes de usar o instrumento calibrado na
cirurgia. Sempre que substituir a Referência EM de Instrumento para um instrumental diferente,
calibre o instrumental recém-acoplado.
Inspecione regularmente a Referência EM de Instrumento quanto a desgaste ou danos para
garantir o funcionamento correto. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter
informações adicionais.
Descarte instrumentos EM que já tenham atingido o número máximo de ciclos de
reprocessamento ou o tempo de vida útil, uma vez que não é possível garantir sua precisão após
esse limite.

Influências sobre a precisão do rastreamento
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2.4 Precisão do registro do paciente

Modalidade de aquisição e método de registro otimizados

Para alcançar a precisão de navegação ideal, utilize uma das seguintes opções:

Opções

Base da Referência EM para Crânio como referência, ou

Dados de tomografia em combinação com um destes itens:
• Registro por referência estéril
• Parafusos ósseos como pontos de referência/registro com a Referência EM de Paciente 2.0

fixada à Base da Referência EM para Crânio

Registro por correspondência de superfícies preciso

Durante o registro por correspondência de superfícies, adquira pontos deslizando o Ponteiro EM,
o Ponteiro EM Curto ou o Ponteiro EM para Registro (no modo ENT apenas em combinação
com a Base da Referência EM para Crânio) sobre superfícies e estruturas ósseas distintas, tais
como o osso nasal e os cantos das órbitas.
Mantendo a extremidade do ponteiro constantemente em contato com a pele do paciente,
adquira pontos nos dois lados da cabeça do paciente, especialmente em qualquer área acessível
da testa (região próxima ao bregma). Os pontos devem ser espalhados e devem cobrir a maior
área estéril possível que possa ser acessada.
Evite adquirir pontos em áreas incertas, nas sobrancelhas ou em áreas onde a pele esteja
visualmente deslocada. Não aplique pressão com a extremidade do ponteiro na pele do paciente,
pois isto causa a aquisição de pontos mais profundos do que o nível da pele.

Aviso
Procure registrar o paciente na posição desejada para a cirurgia. Grandes alterações na
posição da cabeça do paciente ou do Gerador de Campo EM após o registro podem reduzir
a precisão da navegação. Se for necessário reposicionar a cabeça do paciente durante a
cirurgia, assegure que a precisão do sistema ainda seja satisfatória para o procedimento
ou repita o registro.

Precisão do Registro de Referência

Durante o registro de referência, planeje os pontos de forma que eles circundem a região de
interesse.
Adquira os pontos exatamente onde foram planejados. Se um ponto for planejado em um osso,
pode ser necessário aplicar pressão na superfície da pele para alcançar o osso. De outra forma,
se o ponto for planejado na pele, adquira o ponto na superfície da pele e evite pressionar a pele.

Como realizar uma verificação detalhada após o registro do paciente

A precisão na região de interesse pode ser diferente da precisão verificada na superfície da pele.
Para estimar a precisão na região de interesse, verifique várias referências que circundam a
região de interesse. Assim que a região de interesse for acessada durante o procedimento
cirúrgico, assegure que a precisão ainda seja suficiente.
Para assegurar a precisão adequada do registro do paciente:

Etapa

1. Verifique as áreas onde não foram tomados pontos durante o registro.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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Etapa

2. Verifique em múltiplas áreas amplamente distribuídas, como, por exemplo, nos dois lados
da face, no alto da cabeça e na região de interesse ou próximo a ela.

3. Verifique as seguintes referências:
• Tragos.
• Ínio.
• Bregma.
• Dentes na maxila.
• Outras referências típicas, incluindo os cantos das órbitas, o násio ou o osso nasal.

Entretanto, estes podem mostrar resultados otimistas quando se usa a correspondên-
cia de superfícies, uma vez que estão muito próximos da área em que os pontos de
registro são adquiridos.

OBSERVAÇÃO: sempre evite verificar a precisão usando referências. Erros rotacionais
somente podem ser detectados quando a verificação é feita em referências significativas,
espalhadas por toda a cabeça do paciente. 

Precisão do registro do paciente
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3 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

3.1 Introdução ao ENT EM

Sobre o ENT EM

ENT EM é um software de navegação intraoperatória baseado em um monitor com tela sensível
ao toque. A colocação de instrumentos cirúrgicos em uma posição tridimensional sobreposta em
sequências de imagens anatômicas, como RM e/ou TC, pode proporcionar suporte ao cirurgião
durante diversas intervenções cirúrgicas.

Aviso
O software ENT EM pode ser utilizado apenas em tratamentos de otorrinolaringologia. Não
utilize o software para qualquer outro tipo de tratamento.

Aviso
O ENT EM utiliza imagens de exames do paciente que foram adquiridas antes da realização
da cirurgia. A anatomia real do paciente pode ser diferente das imagens pré-operatórias,
devido, por exemplo, a ressecções.

Fluxo de trabalho típico para ENT EM

Etapa

1. Selecione o paciente.

2.

Na tela de seleção de fluxos de trabalhos de ORL, selecione a opção EM
Navigation.

3. Selecione os dados do paciente.

4. Selecione a fixação de referência.
Siga os passos apresentados para realizar a configuração.

5. Faça o registro.

6. Realize a navegação.

7. Calibre os instrumentos, se necessário.

OBSERVAÇÃO: se o software solicitar que o paciente seja selecionado ou alterado depois que o
fluxo de trabalho para ORL tiver sido selecionado, o usuário será prontamente redirecionado para
Patient Selection e Data Selection. 

OBSERVAÇÃO: se o tratamento do paciente for concluído e o procedimento de um novo paciente
tiver que ser iniciado, selecione Finish e vá para a opção New Treatment. O sistema reiniciará
automaticamente. 

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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3.2 Iniciando e fechando o software e desligando o
sistema

Sobre o início e o fechamento do software e o desligamento do sistema

As instruções abaixo descrevem a maneira adequada de iniciar e fechar o software e desligar o
sistema. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Sistema
relevante.

Como iniciar o software

Etapa

1. Inicie o sistema.

2. Selecione o paciente.

3. Na tela de seleção de fluxos de trabalhos de ORL, selecione a opção EM Navigation.

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

4. Selecione a sequência de imagens.

5. A opção Setup Navigation se abre.
Siga as etapas contidas em Setup Navigation.

OBSERVAÇÃO: para obter informações detalhadas sobre o paciente e a seleção de dados,
consulte o Manual do Usuário do Software Patient Data Manager. 

Como fechar o software

Etapa

1. Pressione o botão Iniciar, na parte frontal do sistema Brainlab ou o símbolo de início no
software.
O Content Manager abre.

2. Selecione Export para exportar os dados do paciente para a mídia de armazenamento
selecionada ou para o local selecionado na rede.
OBSERVAÇÃO: todas as capturas de tela adquiridas durante a sessão usando o botão
Screenshot serão acessadas e salvas quando você selecionar Export. 

OBSERVAÇÃO: para obter detalhes sobre como salvar dados de paciente, consulte o Manual do
Usuário do Software Patient Data Manager. 

Desligamento apropriado

Sempre feche o software antes de desligar o sistema. Nunca use a chave Liga/Desliga para
sair do software, pois isto pode causar perda de dados.

Iniciando e fechando o software e desligando o sistema
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Como desligar o sistema

Etapa

1. Depois de fechar o software e salvar os dados do paciente, remova todas as mídias de
armazenamento conectadas.

2. Selecione Finish no software Content Manager.

3. Selecione Shut down.

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

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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3.3 Restaurando uma sessão

Sobre sessões restauradas

Se o software for encerrado de forma inesperada, as informações de registro da sessão anterior
poderão ser restauradas após o reinício do software.

Figura 4  

Opções

Selecione Yes para restaurar o registro anterior e abrir a tela principal.

Selecione No para reiniciar a partir da tela Patient Selection.

Aviso
Antes de prosseguir, verifique cuidadosamente os registros restaurados.

Posição do paciente

Aviso
Não restaure um registro se a posição do paciente tiver mudado em relação à Referência
de Paciente ou ao Gerador de Campo EM.

Restaurando uma sessão
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4 SELEÇÃO DE DADOS
4.1 Introdução à seleção de dados

Sobre a seleção de dados

Quando é iniciado, o software solicita que você selecione os dados do paciente no Patient Data
Selection.
Se mais de uma sequência de imagens for carregada, o software selecionará automaticamente a
melhor sequência de imagens para registro.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Patient Data
Manager.

Nenhum paciente foi selecionado

Se nenhum paciente for selecionado antes da navegação ou do registro, o software solicitará a
seleção de um paciente.

Figura 5  

Selecione OK para retornar à tela Patient Selection.

Como carregar dados do paciente durante uma sessão

Se tiver iniciado o software sem dados de paciente ou se desejar carregar dados iniciais ou
adicionais, você poderá carregar os dados do paciente durante a sessão.

Etapa

1. Selecione o botão Iniciar para abrir o Content Manager.

2. Abra a opção Patient Data Selection.

3. Selecione o paciente e os dados.

SELEÇÃO DE DADOS
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Como usar o Image Fusion

Se o Image Fusion estiver instalado, você poderá fusionar várias sequências de imagens (p.ex.,
dados de TC e RM).

Etapa

1. Abra o Content Manager para acessar o software Image Fusion.

2. Se os dados de paciente contiverem sequências de imagens que ainda não foram fusio-
nadas, o software selecionará automaticamente pares de imagens a serem fusionadas.
Para continuar, você deve selecionar Accept ou Decline.

3. Se você selecionar Accept, as imagens serão fusionadas.
Quando a fusão estiver concluída, selecione Done.

4. Para continuar sem fusionar as sequências de imagens, selecione Decline.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Image
Fusion.

Como trocar a sequência de imagens exibidas pelas imagens fusionadas

① ②

Figura 6  

Se tiver carregado imagens fusionadas, você poderá mudar a sequência de imagens exibida.

Etapa

1. Selecione o ícone de dados ②.
As sequências de imagens disponíveis são exibidas.

2. Revise os pares e selecione a sequência de imagens desejada em SELECTED DATA ①.
A sequência de imagens atualmente selecionada fica destacada em laranja.

3. Selecione Done para continuar.
OBSERVAÇÃO: para carregar sequências de imagens adicionais, pressione o botão Ini-
ciar para retornar ao Patient Selection e selecione os dados adicionais do paciente. 

Introdução à seleção de dados
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5 CONFIGURAR A
NAVEGAÇÃO

5.1 Selecione a fixação de referência

Sobre a seleção da fixação de referência

Após o início do ENT EM e a seleção da sequência de dados do paciente, o sistema abre o menu
Select reference fixation. Selecione o método de fixação da referência.

Figura 7  

Base da referência para crânio

Se selecionar Skull Reference Base, você poderá:
• Efetuar o registro antes de cobrir o paciente
• Efetuar o registro depois de cobrir o paciente

OBSERVAÇÃO: a fixação da Base de Referência EM para Crânio evita a movimentação da
referência durante a cobertura do paciente, assegurando maior precisão da navegação. 

Referência EM de Paciente adesivada

Se selecionar Taped EM Patient Reference, você deverá efetuar o registro com o Ponteiro EM
ou o Ponteiro EM Curto estéril depois de cobrir o paciente.
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OBSERVAÇÃO: se a opção Taped EM Patient Reference for selecionada, o Ponteiro EM para
Registro não estéril será bloqueado e não poderá ser usado para registro ou navegação. 

Selecione a fixação de referência

32 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2



5.2 Organização inicial

Tela de organização inicial

① ② ③

Figura 8  

② ③①

Figura 9  

Após a seleção da fixação de referência, a tela Initial arrangement será exibida. A imagem que
será exibida dependerá da configuração. Selecione os símbolos de reprodução para iniciar os
vídeos com informações adicionais sobre:
• ① Fixação do cabo da Referência de Paciente para obter a tensão ideal do cabo
• ② Posicionamento da Referência de Paciente
• ③ Posicionamento do Gerador de Campo EM

CONFIGURAR A NAVEGAÇÃO
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Acoplando a Referência EM de Paciente

A Referência EM de Paciente pode ser acoplada por meio de um dos métodos apresentados a
seguir, dependendo do método de registro usado:
• Skull Reference Base: Disponível para registro estéril (após a cobertura do paciente) ou não

estéril (antes da cobertura do paciente).
• Taped EM Patient Reference: Disponível para registro estéril (após a cobertura do paciente).

Para conseguir os melhores resultados, posicione a Referência EM de Paciente:
• Perto da região de interesse, sem cobrir estruturas importantes necessárias para o registro de

superfície.
• Em uma área rígida da cabeça do paciente onde não seja provável ocorrer movimento ou

deslocamento de pele, tal como a testa e a região do osso temporal (raspe a região, se
necessário).

• Dentro do volume de rastreamento, com a máxima precisão de rastreamento (10 a 35 cm do
Gerador de Campo EM e centralizada no plano xy). Isso permite que o sistema rastreie a
localização da cabeça do paciente durante todo o procedimento.

x

y
10 - 35 cm

Figura 10  

Aviso
Coloque a referência do paciente de 10 a 35 cm do Gerador de Campo EM e centralizada no
plano xy. Posicionar a referência do paciente muito próxima ou muito distante do Gerador
de Campo EM pode levar à diminuição da precisão.

Não cubra as estruturas importantes - necessárias para registro de superfície - com a
referência do paciente.

Organização inicial
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Como acoplar a referência EM do paciente à base da referência de crânio

①

Figura 11  

Etapa

1. Usando o tutorial de configuração como orientação, posicione a Referência de Paciente
dentro do volume de navegação.

2. Fixe a Referência EM de Paciente na Base da Referência EM para Crânio ①.
A Base da Referência EM para Crânio deve ser acoplada firmemente à cabeça com um
parafuso. Quando totalmente rosqueado, o parafuso penetra 5 mm no crânio. Evite colo-
car o parafuso em regiões do crânio com espessura inferior a 5 mm e sobre estruturas
venosas ou arteriais. Avalie a espessura, a curvatura e a qualidade do crânio durante o
planejamento, para estimar a profundidade de penetração do parafuso inserido.

3. Se usar o braço de posicionamento, faça um laço com o cabo da Referência de Pacien-
te e fixe-o na cabeça do paciente conforme ilustrado no software. Fixe o cabo para evitar
o movimento involuntário da referência da cabeça, devido à tensão acidental no cabo.

4. ②

Se usar a placa de fixação, prenda o cabo da Referência de Paciente à placa de posi-
cionamento de paciente ② conforme mostrado, para evitar o movimento involuntário da
referência da cabeça, devido ao tensionamento acidental do cabo.
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Aviso
Para acoplar a Base de Referência EM para crânio é fundamental que o osso tenha
densidade suficiente. Devido ao fato de que a idade ou possíveis doenças (p.ex.,
osteoporose) do paciente podem degradar a densidade mineral óssea, inspecione os
dados de planejamento antes de fixar o dispositivo.

Aviso
Não aperte a porca de fixação do tubo excessivamente, pois isso pode causar a saída do
parafuso.

Aviso
Assim que a base estiver firmemente fixada na cabeça do paciente, não aperte mais a
porca, pois isto pode danificar o parafuso.

Aviso
Para evitar fraturas, não aplique força excessiva nos parafusos. Se o parafuso for apertado
de forma que não seja possível mover o tubo, desaperte o parafuso meia volta.

Aviso
O cirurgião é responsável por assegurar que a Base da Referência EM para Crânio seja
montada firmemente em uma área da cabeça do paciente que seja segura e não sensível.
Como a Base da Referência EM para Crânio é fixada através de uma incisão mínima e com
uso de uma pequena pressão, a fixação em áreas críticas pode ferir o paciente.

Aviso
Tome cuidado para não esbarrar na Base da Referência EM para Crânio ou puxar o cabo.
Isto pode ferir o paciente e causar imprecisões. Se ocorrer reposicionamento ou
movimento acidental da referência do paciente após o registro, um novo registro deverá
ser realizado.

Como fixar a Referência EM de Paciente com fita adesiva

①

Figura 12  

Etapa

1. Usando o tutorial de configuração como orientação, posicione a Referência EM de Paci-
ente dentro do volume de navegação.

Organização inicial

36 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2



Etapa
Aviso
Se usar a Referência EM de Paciente adesivada, você deverá efetuar um re-
gistro estéril (Registro por Referência ou Registro por Correspondência de
Superfícies) após a cobertura do paciente, para evitar o movimento não in-
tencional da referência do paciente durante o registro.

Aviso
Se usar o Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente,
você deverá realizar o registro estéril depois de cobrir o paciente, para evitar
deslocamento.

2. Fixe a Referência EM de Paciente diretamente na pele, usando fita adesiva ①.

3. Se usar o braço de posicionamento, faça um laço com o cabo da Referência EM de Pa-
ciente e prenda-o à cabeça do paciente, conforme ilustrado no software.

4. Se usar a placa de fixação, prenda o cabo da Referência EM de Paciente à placa de
posicionamento de paciente para evitar o movimento involuntário da referência da cabe-
ça, devido ao tensionamento acidental do cabo.

Como posicionar o Gerador de Campo EM com o braço de posicionamento

Acople o Gerador de Campo EM ao braço de posicionamento, conforme descrito abaixo.
O volume de rastreamento inicia a 5 cm da lateral do Gerador de Campo EM voltada para a face
do paciente e faz a transição para uma região de máxima precisão. A precisão é menor nos
primeiros 5 cm do volume de rastreamento. Portanto, para alcançar a máxima precisão, o campo
de interesse deve estar posicionado a uma distância de 10 a 35 cm da parte frontal do Gerador
de Campo EM.

①

Figura 13  

Etapa

1. Acople o Braço de Posicionamento ① à mesa cirúrgica, de forma que o Gerador de
Campo EM fique voltado para a cabeça do paciente.

2. Conecte os cabos do sistema.

CONFIGURAR A NAVEGAÇÃO
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OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre a configuração do sistema e os cabos
do sistema, consulte o Manual do Usuário do Sistema relevante. 

Como posicionar o Gerador de Campo EM com placa de fixação

Acople o Gerador de Campo EM à placa de fixação, conforme descrito abaixo.
O volume de rastreamento se inicia a 5 cm do Gerador de Campo EM (com a lateral voltada
para a face do paciente) e muda para uma região de máxima precisão. A precisão é menor nos
primeiros 5 cm do volume de rastreamento. Portanto, para alcançar a precisão ideal, o campo de
interesse deve ficar entre 10-35 cm da parte frontal do Gerador de Campo EM.

①

Figura 14  

Etapa

1. Prenda a Placa de Fixação à mesa cirúrgica, de maneira que a placa base ① fique onde
a cabeça do paciente será posicionada e o Gerador de Campo EM fique voltado para a
cabeça do paciente.

2. Conecte os cabos do sistema.

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre a configuração do sistema e os cabos
do sistema, consulte o Manual do Usuário do Sistema relevante. 

Organização inicial
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5.3 Posicionamento

Como posicionar a cabeça do paciente

Posicione cabeça no local ideal dentro do volume de rastreamento. O software orientará você a
encontrar a posição ideal.

①

②

③
④

Figura 15  

Nº Componente

①

Indicadores da posição da cabeça.
• Verde: Good position
• Amarelo: Acceptable position
• Vermelho: Improve position

② Esfera: representação da cabeça do paciente.

③
Representação do volume de rastreamento.
OBSERVAÇÃO: as referências devem estar dentro desta representação durante o proce-
dimento. 

④ Selecione Distortion Help para corrigir a distorção.

OBSERVAÇÃO: durante a verificação da precisão, a referência do paciente e as representações
de instrumentos não são mostradas. Em vez disso, o sistema exibe a distância entre a
extremidade do ponteiro e o ponto de verificação da referência. 

CONFIGURAR A NAVEGAÇÃO
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Indicadores da posição da cabeça

Indicador Explicação

A cabeça do paciente está em uma posição ótima no volume
de rastreamento.

A cabeça do paciente está em uma posição aceitável, porém
não ótima, no volume de rastreamento.

A cabeça do paciente está em uma posição não aceitável no
volume de rastreamento. Para prosseguir para a próxima eta-
pa, você deve melhorar a posição da cabeça.

Posicionamento
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5.4 Verifique o campo

Sobre a distorção do campo

A distorção do campo diminui a precisão do rastreamento. O software ajuda você a verificar se
existem distorções.

①
②

Figura 16  

Nº Componente

① Representação do ponteiro

② Representação da referência do paciente

Indicadores de distorção de campo

Para verificar a distorção do campo, passe o ponteiro por todo o volume de rastreamento. Se
algum indicador de distorção de campo for exibido na tela, é provável que uma distorção de
campo esteja presente nas proximidades do campo ou diretamente no campo.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre as possíveis causas de distorção de
campo EM, consulte os Manuais do Usuário do Sistema relevantes. 

Indicador Explicação

Existe uma pequena distorção de campo afetando apenas o
ponteiro, ou o ponteiro está muito próximo da borda do volu-
me de rastreamento.

CONFIGURAR A NAVEGAÇÃO
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Indicador Explicação

Existe uma pequena distorção de campo afetando o ponteiro
e a referência do paciente.

Existe uma grande distorção de campo. O ponteiro e a refe-
rência do paciente não podem mais ser detectados.

Verifique o campo
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5.5 Precisão do rastreamento EM

Sobre a precisão do rastreamento EM

O sistema ENT EM é apenas uma ferramenta de assistência e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade do cirurgião. Entretanto, a precisão adequada do sistema é essencial para seu
desempenho.
Erros globais de navegação com o sistema ENT EM podem alcançar até 3 mm. Somente use o
sistema ENT EM em procedimentos para os quais esse nível de precisão seja aceitável. Vários
fatores podem afetar significativamente a precisão do sistema. A configuração e o manuseio
apropriados, bem como a verificação cuidadosa da precisão, são fatores essenciais para o
sucesso da navegação.
A aderência às recomendações desta seção é crítica para assegurar a precisão do rastreamento
EM.

Verificando a precisão

Aviso
Periodicamente, verifique a precisão do registro durante todo o procedimento,
comparando a posição do instrumento ou ponteiro exibida nas visualizações das imagens
com o ponto real na anatomia do paciente.

Uso de aquisições de imagens apropriadas

Certifique-se de usar as aquisições de imagens apropriadas do paciente. Não utilize imagens
distorcidas de RM para registro. Utilize a correção de distorções em 3D para todas as imagens,
se disponível.
Adquira a(s) sequência(s) de imagens usada(s) para registro de acordo com os protocolos de
aquisição da Brainlab.
Fontes possíveis de erros incluem fones de ouvido de RM que pressionam a pele durante a
aquisição ou tubos e fitas colocados no paciente, que alteram a superfície da pele.
Para o Registro por Correspondência de Superfícies, compare o rosto do paciente com a
reconstrução 3D. Evite áreas que apresentam diferenças entre a anatomia real do paciente e a
reconstrução 3D do software.

Posição da referência do paciente

Posicione a referência do paciente em uma área rígida, o mais próximo possível da região de
interesse. Quanto mais próxima da região real de interesse a referência for montada, maior será
a precisão do procedimento.
Assegure que a referência esteja dentro da região mais precisa do volume de rastreamento,
posicionada, em condições ideais, na frente do Gerador de Campo EM a uma distância de 10 a
35 cm.

Procedimento correto de colocação de capas estéreis

Tenha cuidado para não mover o paciente registrado, a referência do paciente ou a Base de
Referência EM para Crânio durante o procedimento de colocação de capas estéreis após o
registro, pois isto pode diminuir a precisão da navegação. Verifique regularmente a precisão do
sistema.

Aviso
A referência adesivada de paciente pode ser movida involuntariamente durante a
colocação da capa estéril. Portanto, é recomendado efetuar um registro estéril (por
referência ou por correspondência de superfícies) após cobrir o paciente, ou então usar a
Base de Referência EM para Crânio.
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Minimizando alterações na posição do campo do paciente e do Gerador de Campo EM

Evite alterar a posição da cabeça do paciente ou do Gerador de Campo EM após o registro.
Alterações na configuração podem reduzir a precisão da navegação. Antes de iniciar o registro,
assegure que o paciente esteja na posição desejada para a cirurgia.
Se for necessário reposicionar a cabeça do paciente durante a cirurgia, assegure que a precisão
do sistema ainda seja suficiente ou repita o registro.

Precisão do rastreamento EM
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6 RASTREAMENTO
6.1 Sistema de rastreamento

Sobre o volume de rastreamento

Para o sucesso do registro e da navegação, é necessário que os instrumentos estejam dentro do
volume de rastreamento.
Use os indicadores de volume de rastreamento para verificar se um instrumento ou uma
referência está dentro do volume de rastreamento, com precisão suficiente, bem como se existe
alguma interferência decorrente de metais, barbeadores elétricos, debridadores ou outro gerador
de campo.

Status de Referência de Instrumental / paciente

Indicador Explicação

O ponteiro/referência de paciente está dentro do volume de rastreamento,
sem nenhuma interferência detectada.

O ponteiro/referência de paciente está dentro do volume de rastreamento,
mas a precisão do rastreamento é baixa devido a:
• Interferências (para obter informações adicionais, consulte os Manuais do

Usuário do Sistema correspondentes).
• O instrumento ou a referência de paciente não está localizado no centro do

volume de navegação. Em condições ideais, os instrumentos devem estar
centralizados no volume de navegação, e não localizados nas bordas exter-
nas.

O ponteiro, o instrumento ou a referência de paciente está dentro do volume
de rastreamento, mas a precisão do rastreamento é insatisfatória.

O ponteiro, o instrumento ou a referência de paciente não está fixada, ou está
fixada, porém, não está dentro do volume de rastreamento.

RASTREAMENTO
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Status do sistema de rastreamento

Indicador Explicação

Houve um erro no sistema de rastreamento. No momento, ele não está dispo-
nível.

O sistema de rastreamento foi pausado.

O sistema de rastreamento está aquecendo.

Sistema de rastreamento
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6.2 Rastreamento de instrumentos

Prioridade de rastreamento para navegação

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.
Instrumentos localizados no centro do volume de rastreamento têm prioridade mais alta que os
instrumentos localizados nas bordas do volume de rastreamento. As seguintes prioridades se
aplicam aos instrumentos localizados no centro:
1. Ponteiro EM ou Ponteiro EM Curto
2. Ponteiro EM para Registro
3. Referência EM de Instrumento

OBSERVAÇÃO: para atualizar as visualizações de navegação para a posição de um instrumento
de prioridade mais baixa, remova os instrumentos de prioridade mais alta do volume de
rastreamento. 

Prioridade de rastreamento para registro

1. Ponteiro EM para Registro (apenas em combinação com a Base da Referência EM para
Crânio)

2. Ponteiro EM Curto
3. Ponteiro EM

Latências de rastreamento

Verifique se existem latências de rastreamento, comparando o movimento dos instrumentos na
tela com o instrumento real.

Aviso
As informações exibidas na tela de navegação podem estar defasadas em comparação
com o instrumento rastreado real. Se a exibição da navegação estiver lenta, diminua ao
mínimo o número de dados visíveis.

Como usar a função de pausa do rastreamento

Para interromper temporariamente a geração de campo EM (p.ex., durante a
neuromonitorização), você pode usar a função Pause Tracking.

Etapa

1. Selecione Pause Tracking em Navigation.

2. Ative a função Pause Tracking, movendo a barra deslizante para a direita.
OBSERVAÇÃO: para usar a função Pause Tracking, o monitor deve estar conectado ao
sistema. 

OBSERVAÇÃO: quando a função Pause Tracking está ativada, o símbolo de Pause aparece no
status do rastreamento. 

RASTREAMENTO
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7 INFORMAÇÕES DE
REGISTRO

7.1 Registro de paciente

Sobre o registro de paciente

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. Normalmente, o registro é
executado em um ambiente estéril.

Aviso
O software usa aquisições de imagens do paciente pré-operatórias. A anatomia real do
paciente pode ser diferente da apresentada nos dados de imagens pré-operatórias (por
exemplo, devido a resseções). Para registro e navegação, assegure que a anatomia do
paciente seja a mesma vista na sequência de imagens.

Métodos de registro

Método Explicação

Surface Match

Faça a aquisição da superfície da pele do paciente com o Ponteiro
EM, o Ponteiro EM Curto ou o Ponteiro EM para Registro (no
modo ENT, apenas em combinação com a Base da Referência EM
para Crânio).

Landmark Registra fiduciais usados pelo paciente durante a aquisição da ima-
gem ou referências pré-planejadas na sequência de imagens.

OBSERVAÇÃO: correspondência de Superfícies é o método de registro padrão. Se quiser trocar
para registro por referência, selecione Landmark no menu suspenso da tela de registro. 

Os dados não podem ser usados para registro

Se um paciente foi selecionado, mas não foram selecionados dados, a seguinte janela pop-up
aparece:

INFORMAÇÕES DE REGISTRO
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Figura 17  

Selecione OK para ser redirecionado para Patient Data Selection.
OBSERVAÇÃO: em raros casos os dados do paciente selecionado não correspondem aos
protocolos de aquisição. Para obter mais informações sobre os dados apropriados, consulte o
Manual do Usuário do Software Patient Data Manager. 

Restaurando um registro

Se o software se desligar de maneira inesperada, o registro da sessão anterior poderá ser
restaurado.

Registro de paciente
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7.2 Ponteiros para registro

Ponteiros para registro estéril e não estéril

① ②
Figura 18  

Para registro estéril, use o Ponteiro EM ① ou o Ponteiro EM Curto ②.

Figura 19  

Para registro não estéril, use o Ponteiro EM para Registro com a Base da Referência EM para
Crânio.

Aviso
Não use os Ponteiros EM sobre os olhos do paciente.

Aviso
Não use o Ponteiro EM para Registro em combinação com a Referência EM de Paciente
não invasiva.

Aviso
Os ponteiros EM não devem ser usados em ambientes de RM. Não exponha o dispositivo a
altos campos magnéticos, como um dispositivo de aquisição de imagens de ressonância
magnética (RM), pois ele pode ser magnetizado. O rastreamento com um dispositivo
magnetizado pode resultar em navegação incorreta e lesões pessoais.

Ponteiro EM para Registro não estéril

Se selecionar Taped EM Patient Reference, você poderá usar apenas o Ponteiro EM ou o
Ponteiro EM Curto estéril. Se você tentar conectar o Ponteiro EM para Registro, uma
mensagem será exibida na tela, orientando-o a usar o Ponteiro EM ou o Ponteiro EM Curto
estéril.

INFORMAÇÕES DE REGISTRO
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Antes de iniciar

Aviso
Leia cuidadosamente o capítulo sobre Ponteiro EM no manual de usuário de instrumental
correspondente.

Aviso
Verifique se o Ponteiro EM está funcionando de maneira apropriada, verificando a
precisão. Para obter informações adicionais, consulte o manual de usuário de instrumental
correspondente.

Aviso
Sempre realize o registro sob condições estéreis e depois de cobrir o paciente, para evitar
que o movimento da referência do paciente resulte em imprecisão na navegação. Como
alternativa, use a Base de Referência EM para Crânio para fixar a referência com firmeza.

Aviso
Os ponteiros EM são instrumentos médicos de alta precisão e sensibilidade. Se um
ponteiro for derrubado (mesmo em seu estojo), verifique a precisão da calibração,
conforme descrito, ou entre em contato com a Brainlab para obter orientação sobre as
ações necessárias.

Não exponha os ponteiros EM a raios X, pois isso pode danificar o dispositivo.

Somente use o Ponteiro EM, o Ponteiro EM Curto e o Ponteiro EM para Registro em
combinação com dispositivos que foram disponibilizados para uso com o sistema de
navegação EM da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: ao usar os Ponteiros EM para registro, tome cuidado para não ferir o paciente
com a ponta. Vasos sanguíneos, olhos e outras áreas sensíveis não são adequados para registro
por referência. 

Áreas adequadas para aquisição de pontos

• Não use os ponteiros em tecido mole que possa ser deslocado (por exemplo, pele flácida).
• Para assegurar a melhor precisão, adquira pontos nos dois lados do rosto do paciente.
• Geralmente, estruturas ósseas com superfície que não é alterada durante a anestesia são

adequadas para aquisição de pontos.
OBSERVAÇÃO: a mandíbula não é uma estrutura óssea aceitável para aquisição de pontos, pois
sua posição pode ser alterada em relação à referência do paciente. 

Ponteiros para registro
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8 REGISTRO POR
CORRESPONDÊNCIA DE
SUPERFÍCIES

8.1 Introdução ao registro por correspondência
de superfícies

Sobre o registro por correspondência de superfícies

O registro por correspondência de superfícies permite a aquisição de superfícies específicas da
cabeça do paciente com o Ponteiro EM, o Ponteiro EM Curto ou o Ponteiro EM para Registro.
O software usa um algoritmo de correspondência de superfícies para fazer a correspondência
entre a anatomia do paciente e as imagens pré-operatórias de TC/RM. Apenas pontos de
superfícies anatômicas incluídos nas sequências de imagens de TC/RM podem ser adquiridos e
usados pelo algoritmo de correspondência de superfícies. Não adquira pontos em áreas não
rígidas em comparação com a aquisição de TC ou RM (p.ex., em volta do queixo).
Uma vantagem do registro por correspondência de superfícies é que ele não requer marcadores
de TC/RM.

Requisitos de sequências de imagens

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

• A espessura do corte da imagem adquirida por correspondência de superfícies não deve
exceder 3 mm.

• Para conseguir a mais alta qualidade de registro, utilize sequências de imagens de RM T1, TC
ou TCA.

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

Qualidade de dados insatisfatória

Se a qualidade dos dados não for satisfatória para a correspondência de superfícies, a seguinte
janela pop-up aparece:
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Figura 20  

Selecione uma das seguintes opções para prosseguir.

Opções

Load New Data Redireciona para Patient Data Selection.

Landmark Inicia o registro por referência.

Select Manually
Abre a opção Data Selection na barra lateral.
Neste caso, você poderá selecionar os dados,
mas a qualidade será inferior.

OBSERVAÇÃO: somente adquira as regiões anatômicas que devem ser incluídas na sequência
de imagens para registro por correspondência de superfícies. Para obter informações sobre as
sequências de imagens adequadas, consulte o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab. 

OBSERVAÇÃO: a probabilidade de falha no registro por correspondência de superfícies é maior
quando esse método é utilizado com sequências de imagens de angiografia rotacional, Arco em
C ou Cone Beam CT. Recomenda-se realizar o registro por correspondência de superfícies
primeiramente em sequências de imagens de RM ou TC e depois utilizar a fusão automática de
imagens para fusionar outros tipos de imagens. 

OBSERVAÇÃO: quando a reconstrução 3D mostra um resultado extremamente diferente da
superfície da pele do paciente, você pode alterar o limiar, selecionando o botão de limiar no
software. 

Seleção de sequências de imagens

O software seleciona automaticamente a melhor sequência de imagens para Registro por
correspondência de superfícies. Se não quiser registrar usando a sequência de imagens
selecionada automaticamente, escolha outra em Selected Data. Para obter informações
adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Patient Data Manager.
OBSERVAÇÃO: quando uma nova sequência de imagens é selecionada, todos os registros
anteriores são perdidos. 

Interrompendo o registro

Se for interrompido por qualquer motivo, o registro deverá ser realizado novamente.
OBSERVAÇÃO: os registros são automaticamente excluídos após 24 horas. 

Introdução ao registro por correspondência de superfícies
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Fluxo de trabalho típico para o Registro por Correspondência de Superfícies

O software orienta o usuário no processo de registro com base em referências anatômicas e na
posição do paciente em relação ao Gerador de Campo EM.

Etapa

1. Verificar a superfície da reconstrução 3D.

2. Adquirir três referências anatômicas, conforme instruído pelo software.

3. Adquirir pontos de correspondência de superfícies usando o Ponteiro EM, o Ponteiro
EM Curto ou o Ponteiro EM para Registro.

4. Verificar a precisão do registro.

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
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8.2 Ativando o Registro por correspondência de
superfícies

Sobre a ativação

Selecione Next após concluir a Setup Navigation. O registro por correspondência de superfícies
é iniciado automaticamente por padrão.

Tela de registro de paciente

O software seleciona automaticamente a melhor sequência de imagens para registro. Se
necessário, você poderá alternar para uma sequência de imagens carregadas diferente,
selecionando o ícone de dados.

① ②

④

③

Figura 21  

Nº Componente

① Reconstrução 3D da sequência de imagens. Utilize essa reconstrução para verificar a su-
perfície.

②

A área verde no modelo 3D indica a área ideal para aquisição de pontos de correspon-
dência de superfícies.
A animação demonstra como mover o ponteiro pela superfície para alcançar o melhor re-
sultado.

③ Pressione Start Over para reiniciar o registro.

④ Selecione Threshold para abrir o diálogo de limiar de pele.

Verificação da superfície 3D

Antes de iniciar o registro, examine a superfície da reconstrução 3D, para determinar se ela é
adequada para registro por correspondência de superfícies.
Assegure que:
• A superfície do rosto esteja nitidamente visível.
• A superfície da pele esteja lisa, sem obstáculos ou grandes artefatos.
• A reconstrução 3D assemelhe-se ao paciente.

Ativando o Registro por correspondência de superfícies
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• Tubos, fitas e outros dispositivos que podem alterar a aparência do rosto após a aquisição
sejam identificados.

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

Como alterar o Limiar

Se a superfície da pele não puder ser devidamente visualizada (por exemplo, ao usar Cone
Beam CT), selecione Threshold para ajustar, conforme necessário.

Etapa

1.

①

Selecione Threshold ① na barra de ferramentas.

2.

②

No diálogo que se abre, ajuste a barra deslizante ② até visualizar a superfície da pele,
conforme necessário.

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
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Etapa

3.

③

Quando a visualização estiver correta, selecione Accept ③ para prosseguir com o proce-
dimento.
Selecione Cancel ou Reset para cancelar ou repetir o processo.

Ativando o Registro por correspondência de superfícies
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8.3 Realizando o Registro por correspondência de
superfícies

Antes de iniciar

Aviso
Evite adquirir pontos em áreas em que a anatomia do paciente possa ser diferente da
sequência de imagens (por exemplo, áreas inchadas do rosto ou com deslocamento de
pele causado por uma alteração na posição do paciente). Isso pode resultar em
incorreções no registro e na navegação.

Como adquirir os primeiros pontos

Figura 22  

Quatro pontos de registro são identificados pelo software em uma ordem definida:
• Canto orbital lateral direito
• Násio
• Canto orbital lateral esquerdo
• Ínio

Três desses pontos devem ser adquiridos. Se um dos pontos não estiver disponível devido à
posição do paciente, pressione Skip Point para prosseguir para o próximo ponto.
OBSERVAÇÃO: para reiniciar o registro desde o início, selecione Start Over. Todos os pontos já
adquiridos serão excluídos. 

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
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Como adquirir pontos na superfície da pele

③

②①

④

Figura 23  

Etapa

1. Segure o ponteiro dentro do volume de rastreamento.

2. Segure suavemente o ponteiro na pele do paciente e mova-o ao redor da área de inte-
resse em verde ②.
OBSERVAÇÃO: para assegurar a precisão do registro, mantenha o ponteiro em um ân-
gulo de 40° a 60° em relação à superfície da pele. Se o ângulo for muito fechado, o pon-
teiro poderá ficar preso em irregularidades da superfície; se o ângulo for muito aberto, a
extremidade do ponteiro poderá perder o contato com a pele. 

3. Pressione o botão de controle do ponteiro para iniciar a aquisição de pontos. Mantenha o
botão de controle pressionado e deslize a extremidade do ponteiro ao longo da área ver-
de, mantendo-a em contato constante com a pele do paciente.
Os pontos aparecem na reconstrução em 3D ①. Também é recomendável adquirir pon-
tos na parte superior da testa, se essa área não estiver coberta durante o registro.
OBSERVAÇÃO: se a extremidade do ponteiro perder contato com a pele do paciente, se-
lecione Start Over ③ para reiniciar a aquisição na superfície da pele.
 

4. À medida que faz a aquisição de mais pontos, uma barra de progresso ④ é preenchida e
você ouvirá um sinal sonoro.

5. Após a conclusão da aquisição de pontos, o software prosseguirá para a verificação.
Verifique a precisão do registro na tela que se abre.

Aviso
Durante a aquisição de pontos, mantenha a extremidade do ponteiro em contato
permanente com a pele do paciente. Não aplique pressão com a extremidade do ponteiro
na pele do paciente, pois isto pode marcar a pele e fazer com que o sistema adquira
pontos em profundidade inferior ao nível da pele.

Aviso
O excesso de rapidez na aquisição de pontos pode causar imprecisões.

Realizando o Registro por correspondência de superfícies
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Como pausar a aquisição na superfície da pele

Etapa

Solte o botão de controle do Ponteiro EM ou do Ponteiro EM Curto para pausar a aquisição
na superfície da pele.
Para reiniciar a aquisição, pressione novamente o botão de controle.
OBSERVAÇÃO: você também pode usar o Ponteiro EM para Registro no modo cranial para
registro não estéril. 

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
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8.4 Precisão do registro por correspondência de
superfícies

Possíveis motivos para diminuição da precisão da navegação

Aviso
Para assegurar um nível satisfatório de precisão, a sequência de imagens (p.ex., TC, RM)
deve ser adequada para procedimentos de navegação estereotática, e a exatidão do
modelo 3D deve estar garantida. Realize a aquisição do paciente, conforme descrito no
protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.

Aviso
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.

Aviso
Verifique a precisão em áreas próximas à região de interesse, mas não diretamente nas
referências registradas. Observe que a precisão da navegação pode ser degradada em
áreas em que a precisão não foi verificada, devido à propagação de erros.

Aviso
A precisão pode variar dentro do volume de rastreamento, dependendo da distância entre
o instrumento e o Gerador de Campo EM.

Se não for possível localizar uma correspondência

Após a aquisição de pontos adicionais, a janela de diálogo correspondente se abrirá se o
software ainda não conseguir encontrar uma correspondência.

Opções

Para adquirir mais pontos, selecione More Points.
A janela de diálogo de registro é exibida. Os pontos adicionais são indicados em uma cor dife-
rente.

Para reiniciar o registro, selecione Start Over.
Todos os pontos já adquiridos são excluídos.

Para alternar para o registro por referência, selecione Landmark.

Precisão do registro por correspondência de superfícies
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Se o registro for encontrado

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

Figura 24  

Etapa

1. Segure o ponteiro em referências anatômicas conhecidas (por exemplo, násio ou pontos
orbitais mais laterais) e verifique se a posição do ponteiro exibida nas visualizações de
imagem corresponde ao ponto real na anatomia do paciente.

2. Segure o ponteiro em diversos pontos no crânio do paciente e assegure que a distância
exibida entre a extremidade do ponteiro virtual e a pele do paciente corresponda à posi-
ção real do ponteiro.
OBSERVAÇÃO: a medição da distância é mostrada quando a extremidade do ponteiro
está dentro do intervalo de 8 mm da superfície calculada. 

3. Se o registro verificado estiver aceitável, selecione Yes para prosseguir com o procedi-
mento.

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

Opções de otimização

Etapa

1. Se, depois de fazer a verificação visual, o registro estiver inaceitável, selecione No na te-
la de verificação de registro.
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Etapa

2.

A janela de diálogo Improvement Options é exibida.

3. Selecione uma opção para prosseguir:
• More Points: adquirir dez pontos de superfície adicionais. Todos os pontos de superfí-

cie adquiridos anteriormente são retidos e considerados no cálculo.
• Start Over: reiniciar o registro.
• Landmark: alternar para o registro por referência.

OBSERVAÇÃO: se um desvio significativo for observado durante a verificação visual, é
recomendável que você selecione No e/ou verifique a precisão do ponteiro. 

Usando mais pontos

Se o Registro por Correspondência de Superfícies foi bem-sucedido, mas o resultado não
tiver sido o ideal para a verificação, você poderá adicionar More Points para aprimorar o
resultado.
Depois de adicionar mais pontos, dois cenários são possíveis:

Opções

O algoritmo encontrará uma correspondência e a tela de verificação se abrirá. Agora, você pode
alternar os dois registros com o botão Last Solution (veja abaixo).

O algoritmo não encontra uma correspondência. Isto significa que os pontos adicionais não aju-
daram o software a aprimorar o registro e a janela pop-up No match found é exibida.

OBSERVAÇÃO: selecione Last Solution para retornar à página de verificação da solução
anterior. Os pontos adicionais são descartados e o registro anterior é exibido. 

Usando a última solução para comparar registros

Se você selecionar More Points em Improvement Options e uma correspondência for
encontrada, o software exibirá a página de verificação dos dois registros: o original e os pontos
adicionais.
A opção de alternância Last Solution está ativada na barra de ferramentas. Agora, você poderá
alternar entre os dois registros bem-sucedidos e compará-los.

Precisão do registro por correspondência de superfícies
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Etapa

1.

①

Alterne para Last Solution na barra de ferramentas ① para comparar os dois registros.

2.

②

Se um dos registros estiver aceitável, selecione Yes para prosseguir ②.
Quando nenhum deles for satisfatório, selecione No para voltar para Landmark ou Start
Over. Aprimore o registro novamente até alcançar um resultado satisfatório.
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9 REGISTRO POR
REFERÊNCIA

9.1 Introdução ao Registro por Referência

Sobre o Registro por Referência

O Registro por Referência permite a aquisição de superfícies específicas da cabeça do
paciente com o Ponteiro EM, o Ponteiro EM Curto ou o Ponteiro EM para Registro.
Primeiro você planeja pontos de registro na sequência de imagens pré-operatórias, com ou sem
o uso de marcadores fiduciais. Depois você adquire os mesmos pontos na anatomia do paciente.
O software correlaciona a sequência de imagens com a anatomia real do paciente.
Apenas pontos de superfícies anatômicas incluídos nas sequências de imagens de TC/RM
podem ser adquiridos e usados pelo algoritmo de referência. Não adquira pontos em áreas não
rígidas em comparação com a aquisição de TC ou RM (p.ex., em volta do queixo).
OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre o posicionamento de marcadores fiduciais no
paciente, consulte o manual de usuário do fabricante. 

Requisitos de sequências de imagens

A sequência de imagens deve conter a área a ser adquirida na anatomia do paciente, incluindo
todo o nariz.
Para conseguir a mais alta qualidade de registro, utilize sequências de imagens de RM T1, TC ou
TCA.
O uso de sequências de imagens de RM T2 pode resultar na redução da qualidade do registro.
OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre as sequências de imagens adequadas, consulte o
protocolo de aquisição de imagens da Brainlab. 

Seleção de sequências de imagens

O software seleciona automaticamente a melhor sequência de imagens para Registro por
Referência. Se não quiser registrar usando a sequência de imagens selecionada
automaticamente, escolha outra em Selected Data. Para obter informações adicionais, consulte
o Manual do Usuário do Software Patient Data Manager.
OBSERVAÇÃO: quando uma nova sequência de imagens é selecionada, todos os registros
anteriores são perdidos. 

Interrompendo o registro

Se for interrompido por qualquer motivo, o registro deverá ser realizado novamente.
OBSERVAÇÃO: os registros são automaticamente excluídos após 24 horas. 
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Fluxo de trabalho típico do Registro por Referência

Etapa

1. Se este não for seu método de registro padrão, alterne para o registro Landmark.

2. Planejar os pontos de registro.

3. Registrar os pontos na ordem definida pelo software.

4. Verifique a precisão do registro.

Introdução ao Registro por Referência
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9.2 Ativando a opção de Registro por Referência

Sobre a ativação

Esta seção descreve como planejar pontos de registro manualmente (marcadores fiduciais ou
referências).

Como abrir o registro por referência

Surface Match é o método de registro padrão (se disponível). Portanto, você deve alterar
manualmente para o registro Landmark.
A tela de planejamento de pontos é aberta quando você seleciona Landmark, solicitando que
você planeje pontos.

Figura 25  

Etapa

1. Selecione Surface Match para abrir o menu suspenso.

2. Selecione Landmark no menu suspenso.

Tela de registro de paciente

③

④

⑤

⑥

⑦

②①

Figura 26  
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Nº Componente Explicação

① Modelo 3D Adicione pontos de registro manualmente, pressionando no mode-
lo 3D.

②
Visualizações Axial,
Coronal e Sagittal
(ACS)

Reposicione precisamente os pontos planejados, arrastando a
cruz circulada nas visualizações ACS.

③ Dados
Se várias sequências de dados/imagens estiverem disponíveis,
pressione este botão para selecionar a sequência de dados que
deseja usar para registro por referência.

④ Zoom Aplique zoom nos pontos de registro, deslizando a barra ou pres-
sionando os símbolos de mais ou menos.

⑤ Excluir Exclua pontos, selecionando o ponto e pressionando o X próximo
a ele.

⑥ Lista de pontos Lista de pontos planejados.

⑦ Registration

• Ativo se quatro ou mais pontos estiverem definidos.
• Abre a tela Registration e aplica os pontos planejados.

OBSERVAÇÃO: não planeje pontos muito próximos entre si ou em
linha, pois o registro não será preciso. Você não poderá prosse-
guir. 

Verificação da superfície 3D

Antes de iniciar o registro, examine a superfície da reconstrução 3D para determinar se ela é
adequada para registro por referência.
Assegure que:
• A superfície do rosto esteja nitidamente visível.
• A superfície da pele esteja lisa, sem obstáculos ou grandes artefatos.
• A reconstrução 3D assemelhe-se ao paciente.
• Tubos, fitas e outros dispositivos que podem alterar a aparência do rosto após a aquisição

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

Alteração do limiar

Se a superfície da pele não puder ser adequadamente visualizada (p.ex., ao usar Cone Beam
CT), retorne ao registro Surface Match e utilize a função Threshold.

Ativando a opção de Registro por Referência
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9.3 Planejamento de pontos de registro

Posicionamento otimizado do ponto de registro

Para conseguir um registro otimizado dos marcadores fiduciais ou das referências:
• Espalhe as posições de marcadores fiduciais/referências em torno da cabeça, adotando a

distribuição mais ampla possível, nunca em linha.
• Evite colocar marcadores fiduciais/referências em uma estrutura simétrica (p.ex., em uma linha

ou em uma forma regular).
• Evite áreas com pele flácida.
• As posições de marcadores fiduciais / referências devem circundar a região de interesse.

Tipos de planejamento de pontos de registro

Durante o planejamento de pontos de registro, você pode:
• Planejar referências: anatômicas ou artificiais (p.ex., talas, parafusos implantados, etc.)
• Planejar marcadores fiduciais toroidais que sejam visíveis na sequência de imagens

Todos os pontos de registro planejados no software de navegação são exibidos em laranja na
tela.
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9.4 Planejamento de marcadores anatômicos

Sobre o planejamento de registro com marcadores anatômicos

Esta sessão descreve como fazer o planejamento manual dos pontos anatômicos de referência.

Como selecionar pontos

Etapa

Pressione o ponto desejado no modelo 3D ou na lista de pontos.
O ponto é realçado na lista e é mostrado preenchido nas visualizações.

Como reposicionar pontos

Etapa

1. Selecione o ponto desejado.

2. Nas visualizações ACS, arraste a cruz circulada para a localização exata desejada para
o ponto de registro.

Como excluir pontos

Etapa

Na lista de pontos, pressione o X próximo ao ponto que deseja excluir.

Planejamento de marcadores anatômicos
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9.5 Planejamento de marcadores fiduciais

Sobre o planejamento de registro com marcadores fiduciais

Esta seção descreve como planejar pontos de registro manualmente usando a detecção
semiautomática de marcadores fiduciais.

Uso de marcadores fiduciais

Quatro referências, no mínimo, são requeridas para registro. As usar marcadores fiduciais,
recomenda-se fixar seis ou sete marcadores no paciente, para assegurar um número suficiente
de referências caso os marcadores caiam da pele.

O paciente não deve remover os marcadores fiduciais. Não deixe que crianças pequenas
ou pacientes desorientados fiquem desassistidos quando estiverem com marcadores no
corpo, para evitar o risco de ingestão de marcadores.

Como adicionar marcadores fiduciais usando a detecção semiautomática

Pressione diretamente na visualização 3D para ativar um recurso de detecção semiautomática.
Quando você pressiona um marcador na visualização, um ponto de registro é colocado
diretamente no centro.
OBSERVAÇÃO: a detecção semiautomática pode ser usada apenas com marcadores fiduciais
compatíveis. 

Etapa

1. Na tela de planejamento de pontos, pressione um marcador fiducial na visualização 3D.
O modelo 3D faz um movimento de rotação e para quando o marcador fiducial fica na
parte frontal.
OBSERVAÇÃO: se necessário, arraste a visualização 3D para fazer ajustes na rotação
do modelo 3D. 

2. Pressione o marcador fiducial.
Um ponto de registro (indicado por um círculo) é colocado no centro do marcador fiducial.

3.
Nas visualizações ACS, assegure que o ponto de registro seja posiciona-
do no centro do marcador fiducial. Use o recurso de zoom para assegurar
que o ponto de registro tenha sido posicionado corretamente.

Aviso
Verifique a posição de cada marcador fiducial nas visualizações axial, coronal e sagital.

Como registrar marcadores fiduciais

Etapa

Pressione Registration.
O software solicita o registro dos pontos.
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9.6 Realizando o Registro por Referência

Técnicas de registro

Ao usar um ponteiro para registro por referência, a técnica de registro dependerá do tipo de ponto
a ser registrado.

Ponto de registro Técnica

Marcadores Fiduci-
ais 

Coloque a extremidade do ponteiro no centro de cada Marcador Toroi-
dal para Registro Multimodalidade, certificando-se de que a extremida-
de toque a pele, e depois pressione o botão do Ponteiro EM ou do Pon-
teiro EM Curto.
Também é possível usar o Ponteiro EM para Registro com a Base da
Referência EM para Crânio.
OBSERVAÇÃO: não aplique pressão na pele, pois o ponto deve ser ad-
quirido na superfície da pele. 

Referências 

Segure a extremidade do ponteiro sobre a referência e pressione o botão
do ponteiro.
OBSERVAÇÃO: não aplique pressão na pele, pois o ponto deve ser ad-
quirido na superfície da pele. 

Referências ósseas 

Pressione cuidadosamente a extremidade do ponteiro até alcançar a re-
ferência óssea e pressione o botão do ponteiro.
OBSERVAÇÃO: sem causar ferimentos ao paciente, aplique pressão su-
ficiente para adquirir o ponto no osso e não na superfície da pele. 

Sobre pontos

Os pontos devem ser registrados na ordem definida pelo software.

Aviso
Realize o registro em condições estéreis e depois de cobrir o paciente, para evitar que o
movimento da referência do paciente resulte em imprecisão na navegação.

Verifique a precisão do ponteiro se ele for derrubado ou, se estiver fisicamente danificado,
antes de prosseguir com a navegação.

Antes de iniciar

Evite adquirir pontos em áreas em que a anatomia do paciente possa ser diferente da
sequência de imagens (por exemplo, áreas inchadas do rosto ou com deslocamento de
pele causado por uma alteração na posição do paciente). Isso pode resultar em
incorreções no registro e na navegação.

Realizando o Registro por Referência
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Como adquirir pontos

①

Figura 27  

Etapa

1. Use o Ponteiro EM, o Ponteiro EM Curto ou o Ponteiro EM para Registro para regis-
trar pontos sequencialmente, conforme indicado pelo software.
OBSERVAÇÃO: se um marcador ou uma referência não estiver acessível, por exemplo,
devido à configuração cirúrgica, você poderá ignorar um ponto por meio da seleção do
próximo ponto na lista de pontos ①.
 

2. Registre um mínimo de quatro pontos ou registre todos os pontos da lista.

3. Selecione Verification.
Verifique a precisão do registro na janela de diálogo exibida.

Dicas auditivas do software

Etapa

Cada vez que você registra um ponto, o software emite um bipe.
Se você tentar registrar o ponto mais de uma vez, o software emitirá um bipe em um tom dife-
rente. O ponto não será registrado novamente.

Dicas visuais do software

Os pontos previamente especificados para registro são listados no software.

Figura 28  

Etapa

Registre um ponto da maneira como está listado no software.
Ao lado de cada ponto, uma marca de visto indica que o ponto foi registrado.
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Como adicionar pontos

Etapa

Para planejar pontos adicionais, selecione Back.
A tela Planning Points é exibida.

Como repetir o registro

Etapa

Para repetir o registro de um ponto, selecione-o na lista de pontos ① e readquira-o.

Realizando o Registro por Referência
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9.7 Precisão do Registro por Referência

Possível diminuição da precisão da navegação

Aviso
Para assegurar um nível satisfatório de precisão, a sequência de imagens deve ser
adequada para procedimentos de navegação estereotática, e a exatidão do modelo 3D
deve ser garantida. Verifique a posição de cada marcador fiducial para o Registro por
Referência nas visualizações axial, coronal e sagital. Realize a aquisição do paciente,
conforme descrito no protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.

Aviso
Devido a possíveis distorções em sequências de imagens de RM, a precisão da navegação
pode diminuir no ponto de interesse, mesmo que o registro tenha sido verificado como
satisfatório.

Aviso
Verifique a precisão em áreas próximas à região de interesse, mas não diretamente nas
referências registradas. Observe que a precisão da navegação pode ser degradada em
áreas em que a precisão não foi verificada, devido à propagação de erros.

Aviso
A precisão pode variar dentro do volume de rastreamento, dependendo da distância entre
o instrumento e o Gerador de Campo EM.

Se um registro não puder ser localizado

Se nenhum registro for encontrado devido à falta de precisão, uma janela de diálogo
correspondente será exibida.

Figura 29  

Opções

Para ajustar, adicionar ou remover pontos, selecione Plan Points.
A tela de planejamento de pontos é exibida.

Para repetir o registro, selecione Re-Acquire.

Para sair do registro Landmark e realizar um registro por correspondência de superfícies, sele-
cione Surface Match.
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Se o registro for encontrado

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

Figura 30  

Etapa

1. Segure o ponteiro em referências anatômicas conhecidas (por exemplo, násio ou pontos
orbitais mais laterais) e verifique se a posição do ponteiro exibida nas visualizações de
imagem corresponde ao ponto real na anatomia do paciente.

2. Segure o ponteiro em diversos pontos no crânio do paciente e assegure que a distância
exibida entre a extremidade do ponteiro virtual e a pele do paciente corresponda à posi-
ção real do ponteiro.
OBSERVAÇÃO: a medição da distância é mostrada quando a extremidade do ponteiro
está dentro do intervalo de 8 mm da superfície calculada. 

3. Se o registro verificado estiver aceitável, selecione Yes para prosseguir com o procedi-
mento.

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

Precisão do Registro por Referência
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10 FUNÇÕES DE NAVEGAÇÃO
10.1 Configurando visualizações de navegação

Sobre as visualizações de navegação

Após a conclusão da verificação do registro, a tela de navegação exibe as informações
anatômicas do paciente em um modelo 3D (acima, à esquerda), além das visualizações axial,
coronal e sagital (ACS). Se você colocar o ponteiro na cabeça do paciente, as camadas
superiores da visualização 3D perpendiculares ao ponteiro ficarão transparentes. Dessa forma,
você poderá visualizar as estruturas abaixo do ponteiro.

①
②

Figura 31  

Opções

Freeze View
Deslize ① para congelar os cortes e as reconstruções exibidos. Você
pode continuar a navegar o instrumento enquanto os cortes e as recons-
truções permanecem congelados.

Pause Tracking Deslize ② para desligar o Gerador de campo EM (p.ex., durante a neu-
romonitorização).

Layouts disponíveis

Selecione o ícone de dados para abrir a aba Layouts para escolher dentre as visualizações de
layout disponíveis.

FUNÇÕES DE NAVEGAÇÃO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2 79



Opções

O software ENT EM exibe duas visualizações diferentes da reconstru-
ção dos dados de navegação.
Quando o vídeo estiver conectado, uma terceira visualização que de-
screve as imagens de vídeo é disponibilizada.
Selecione a visualização de navegação necessária na barra lateral.

Conteúdo de vídeo

• Se uma fonte de vídeo estiver conectada ao sistema de navegação, o conteúdo de vídeo será
exibido ao invés do modelo 3D. Selecione o layout ACS + Video ou Inline + Video para exibir
o conteúdo de vídeo.

• Se um endoscópio estiver conectado e a navegação permanecer inativa (sem instrumentos no
campo de navegação) por um período definido, a tela de visualização de vídeo será
maximizada automaticamente. Quando a navegação for iniciada (introdução de um
instrumento no campo de navegação) a tela de exibição de vídeo será minimizada.

• Se o sistema estiver sendo usado em sua capacidade plena, poderá ocorrer defasagem na
exibição de vídeo.

• É recomendado exibir imagens de vídeo em um monitor separado, especialmente em
intervenções críticas.

Aviso
De acordo com a norma DIN 6868, as visualizações de navegação e as imagens de vídeo
não são adequadas para diagnóstico, pois podem aparecer distorcidas. As cores não são
calibradas e a resolução da imagem é insatisfatória para uso diagnóstico. A injeção de
imagens em cores a partir de dispositivos externos pode exibir os objetos em uma cor
diferente da cor apresentada na tela de navegação. É recomendável usar informações
contextuais, como tamanho e posição, para identificar os objetos.

Aviso
A percepção espacial e de profundidade é restrita quando se usam visualizações 3D. Em
alguns casos, a navegação com uso exclusivo de visualizações de renderização pode
resultar em erros de interpretação. Verifique decisões críticas primeiramente na
reconstrução 2D.

Qualidade da imagem

Se a visualização exibir uma sequência de imagens que contenha um corte de imagem
quebrado, uma mensagem correspondente será exibida.

Aviso
As visualizações de navegação exibem reconstruções de dados. As imagens são
interpoladas e, portanto, podem mostrar uma resolução aparentemente diferente ou maior
em comparação com a sequência de imagens original. As informações de planos
adjacentes podem ser exibidas no plano de reconstrução atual. Além disso, as
reconstruções axial, coronal e sagital podem ser diferentes da orientação de imagem ACS

Configurando visualizações de navegação
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real, devido à posição do paciente no dispositivo de aquisição ou a um alinhamento de
imagem manipulado.

Identificação da imagem

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

Identifica-
ção

Orientação

A Anterior

P Posterior

L Esquerda

R Direita

H Cabeça

F Pés

View Orientation

Figura 32  

A orientação de visualização padrão é a posição em decúbito dorsal, da cabeça para os pés. A
orientação pode ser alterada a qualquer momento no Content Manager.
Para obter informações adicionais sobre a alteração da visualização, consulte o Manual do
Usuário do Software Patient Data Manager.

Exibição do instrumento

Quando o instrumento navegado está no volume de rastreamento, sua representação é exibida
nas visualizações de navegação. Os instrumentos são exibidos nas visualizações de navegação
em cores diferentes.
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① ②

Figura 33  

Nº Componente

① A cruz indica a extremidade do instrumento.

②
Quando o Ponteiro EM, o Ponteiro EM Curto ou o instrumento navegado está em linha
com a visualização (o eixo do instrumento está no plano da imagem), um prolongamento
do instrumento é mostrado. O prolongamento é mostrado em uma visualização 2D.

Configurando visualizações de navegação
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10.2 Funções adicionais

Como usar as opções remotas do ponteiro

No modo de navegação, aperte o botão do ponteiro para acessar as opções remotas.

Figura 34  

Opções

Clique curto Alterna entre as opções e ativa a função selecionada.

Clique longo Abre o menu remoto ou seleciona a opção desejada.

Freeze View
Congela os cortes e as reconstruções exibidos.
Você pode continuar a navegar o instrumento enquanto os cortes e as
reconstruções permanecem congelados.

Screenshot

Salva as capturas de tela com os dados do paciente a serem exporta-
dos para uma mídia de armazenamento externa ou um local na rede
via Content Manager.
OBSERVAÇÃO: as capturas de tela também podem ser visualizadas
em outros aplicativos de software da Brainlab (p.ex., DICOM Viewer),
desde que os dados de paciente relevantes sejam carregados. 

Aviso
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.

OBSERVAÇÃO: entre em contato com o suporte da Brainlab para ob-
ter informações adicionais sobre como configurar o sistema para que
as informações do paciente não apareçam nas capturas de tela. 

Instruments Retorna para o modo Instruments sem sair do fluxo de trabalho de
navegação.

Register Retorna para o modo Register sem sair do fluxo de trabalho de nave-
gação.

Controle remoto do ponteiro em sistemas com dois monitores

Quando um sistema com dois monitores, como o Curve é usado, o software decide
automaticamente qual monitor será controlado pelo controle remoto.
As seguintes dicas mostram como identificar o software de monitor que está sendo controlado:
• Os botões somente ficam ativos (azul) no monitor que estiver sendo controlado ①.
• Uma mensagem de texto aparece, indicando que o monitor não controlado está aguardando o

término de um processo ②.
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① ②

Figura 35  

Prioridade de exibição dos aplicativos

Na maioria dos casos, os aplicativos remotos priorizados aparecerão no monitor priorizado.
Eventualmente, o aplicativo aparecerá no monitor secundário.

Prioridade dos aplicativos controlados remotamente

O aplicativo Registration tem
prioridade sobre:

• Setup
• Navigation
• Instruments

Instruments tem prioridade so-
bre:

• Setup
• Navigation

Navigation tem prioridade sobre: • Setup

Como usar o recurso Auto-Zoom

O recurso Auto-Zoom duplica o fator de zoom das imagens exibidas quando o instrumento
navegado é mantido imóvel na mesma posição. O fator de zoom permanece enquanto o
instrumento é navegado lentamente.
Se o instrumento for movido rapidamente, ou se for removido do volume de rastreamento, o fator
de zoom retorna para o valor padrão.

Funções adicionais

84 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2



10.3 Verificação da precisão da navegação

Precisão de instrumentos

Aviso
Não use instrumentos imprecisos.

Como verificar a precisão do instrumento com o Ponteiro EM ou o Ponteiro EM Curto

Figura 36  

Etapa

Segure a extremidade do Ponteiro EM ou do Ponteiro EM Curto no ponto de verificação da
Referência EM de Instrumento.
A distância entre a extremidade do ponteiro e o ponto de verificação é exibida na tela de nave-
gação.

OBSERVAÇÃO: também é possível verificar a precisão do Ponteiro EM ou do Ponteiro EM
Curto segurando a extremidade em referências anatômicas conhecidas. 

Como verificar a precisão do instrumento com o Ponteiro EM para Registro

Figura 37  

Etapa

Segure a extremidade do Ponteiro EM para Registro no ponto de verificação da Referência
EM de Paciente 2.0.
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Etapa
A distância entre a extremidade do ponteiro e o ponto de verificação é exibida na tela de nave-
gação.

Verificação da precisão da navegação
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11 INSTRUMENTOS
11.1 Configurações de instrumentos

Antes de iniciar

Alguns instrumentos devem ser calibrados e verificados, antes de serem usados. A caixa de
diálogo de calibração traz informações sobre os ciclos de esterilização e o status da calibração
dos instrumentos atualmente conectados.

Como acessar informações de instrumentos

Figura 38  

Etapa

Selecione Instruments.
As informações referentes ao número restante de ciclos de reprocessa-
mento, ao status da calibração e à porta do instrumento conectado são
exibidas.

INSTRUMENTOS
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11.2 Informações sobre o status do instrumento

Informações do status do instrumento

Figura 39  

Quando um instrumento estiver conectado, o software fornece informações sobre quantas vezes
aquele instrumento específico já foi usado ou se foi calibrado. Para acessar essas informações,
selecione Instruments na barra de ferramentas ou selecione OK em uma janela pop-up relativa
a um instrumento.

Mensagem exibida Explicação

Instrument
Mostra os instrumentos, as referências de paciente ou os pontei-
ros que estão atualmente conectados. O item atualmente selecio-
nado para calibração apresenta um círculo próximo a ele.

Sterilization Cycles
Mostra o número de vezes que um ponteiro ou instrumento ainda
pode ser usado. Se isso não for importante para o instrumento co-
nectado, a informação -\- será exibida.

Calibrated Uma marca de visto indica se o ponteiro ou o instrumento foi cali-
brado.

No usages left:
O instrumento indicado não pode ser usado. Para continuar com o
procedimento, você precisa desconectar esse instrumento e co-
nectar outro.

Unplug!

O instrumento não pode ser usado, por exemplo, porque apenas
uma Referência EM de Paciente pode ser usada de cada vez, o
instrumento está danificado ou o número de usos do instrumento
está esgotado.

Instrument is damaged: Desconecte o instrumento e conecte outro.

Tool not initialized: Falha na inicialização do instrumento. Desconecte o instrumento e
tente conectá-lo novamente.

Invalid Tool Combination: Esta combinação de instrumentos não é válida. Desconecte o ins-
trumento indicado e conecte outro.

Informações sobre o status do instrumento
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Mensagem exibida Explicação

Only use with Skull Refe-
rence Base

O Ponteiro EM para Registro pode ser usado apenas com a Ba-
se da Referência EM para Crânio.

Disposable Stylet not al-
lowed:

A Guia de Cateter EM Descartável não é permitida em procedi-
mentos de otorrinolaringologia.

Unsterile pointer: Exibido com Invalid Tool Combination. Esse ponteiro não pode
ser usado neste procedimento.

Only one reference allo-
wed

Essa referência de paciente não pode ser usada, porque apenas
uma Referência EM de Paciente pode ser conectada de cada
vez.

INSTRUMENTOS
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12 CALIBRAÇÃO
12.1 Introdução à calibração

Sobre a calibração

Os instrumentos que não são pré-calibrados devem ser calibrados e verificados para navegação.
Os seguintes tipos de instrumentos exigem uma Referência de Instrumental para executar a
calibração e a verificação:
• Garras
• Ponteiros com Múltiplas Extremidades
• Aspiradores

Esses instrumentos são calibrados usando o ponto de calibração do Ponteiro EM ou do
Ponteiro EM Curto.
OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre referências de instrumentos, consulte o manual de
usuário de instrumental correspondente. 

Abrindo a janela de diálogo de calibração

Há duas maneiras de abrir a janela de diálogo de calibração:
• Se você estiver no modo de navegação e conectar uma referência de instrumento, a janela de

diálogo de calibração será exibida.
• Para calibrar um instrumento antes do registro, conecte a referência de instrumento e coloque

o instrumento dentro do volume de rastreamento. A janela de diálogo de calibração é exibida.

Instrumentos para calibração

Para garantir a precisão adequada da calibração, use somente instrumentos EM compatíveis da
Brainlab. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário de Instrumental
correspondente.

Aviso
Não tente calibrar instrumentos não aprovados para uso com o software.

CALIBRAÇÃO
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Como ativar a calibração

Figura 40  

Etapa

1. Conecte a referência de instrumento e segure o instrumento dentro do volume de rastre-
amento.
A janela de diálogo de calibração é exibida.

2. Selecione o instrumento a ser calibrado na janela de diálogo.

3. Selecione Calibrate.

Assegure que todos os parafusos do adaptador de instrumental estejam fir-
memente apertados.

Assegure que somente o instrumento a ser calibrado esteja no volume de
rastreamento.

OBSERVAÇÃO: leia cuidadosamente todas as seções relevantes do manual de usuário
de instrumental correspondente. 

OBSERVAÇÃO: o Ponteiro EM, o Ponteiro EM Curto, o Ponteiro EM para Registro e
a Guia de Cateter EM Descartável são instrumentos fornecidos pré-calibrados. 

Introdução à calibração
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12.2 Realizando a calibração

Calibração com o ponto de calibração em ponteiros EM

①

Figura 41  

Realize a calibração e a verificação de extremidades de ponteiros e tubos aspiradores
compatíveis usando o ponto de calibração de Ponteiro EM ou de Ponteiro EM Curto ①.
OBSERVAÇÃO: verifique se todos os parafusos de referência do instrumento estão firmemente
apertados, antes de iniciar a calibração. 

OBSERVAÇÃO: as instruções deste capítulo se aplicam a todos os ponteiros compatíveis com
este software. 

Como realizar a calibração

Figura 42  

Etapa

1. Segure o instrumento com a Referência EM de Instrumento acoplada em uma área
confiável do volume de navegação.
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Etapa
Se estiver calibrando o instrumento pela primeira vez, a janela de diálogo de calibração
de instrumento será automaticamente exibida.
A janela de diálogo solicitará que você posicione o Ponteiro EM ou o Ponteiro EM Cur-
to e as demais referências dentro do volume de rastreamento.
Se os instrumentos não estiverem dentro do volume de rastreamento, o software exibirá
informações que o ajudarão a resolver o problema rapidamente:

① ②

Neste exemplo, nem o Ponteiro EM ① nem a Referência EM de Instrumento ② estão
visíveis.

③

Neste exemplo, a Referência EM de Instrumento ③ não está visível.

2. Posicione a extremidade do instrumento no ponto de calibração e pressione o botão rapi-
damente, conforme mostrado na tela.

Realizando a calibração
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Etapa

Segure o instrumento imóvel por alguns segundos, até que a barra de progresso seja
preenchida.

3. Segurando o ponteiro e o instrumento juntos, gire o instrumento pelo menos 50° em rela-
ção ao ponto inicial, até que a barra de progresso curva esteja totalmente preenchida e o
sinal sonoro seja interrompido.
OBSERVAÇÃO: assegure que a extremidade do instrumento permaneça na posição per-
pendicular ao ponto de calibração. 

OBSERVAÇÃO: para obter os melhores resultados de calibração, comece segurando o
instrumento e o Ponteiro EM/Ponteiro EM Curto em 180°. 

OBSERVAÇÃO: o instrumento e o Ponteiro EM/Ponteiro EM Curto devem estar dentro
da área ótima de rastreamento eletromagnético (veja acima). 

4.

Segure a extremidade do instrumento imóvel por alguns segundos no ponto de calibra-
ção, até que a barra de progresso seja preenchida.

5. Se a calibração falhar, uma janela de diálogo correspondente será exibida.

CALIBRAÇÃO
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Etapa

Leia as sugestões sobre o motivo da falha da calibração.
Selecione OK e reinicie a calibração.

6. Se a calibração for bem-sucedida, a página de verificação de resultados da calibração
será exibida.

A distância ao ponto de verificação será exibida e você deverá aceitar ou recusar o resul-
tado.
OBSERVAÇÃO: a página de verificação da calibração é ativada somente quando o ins-
trumento calibrado é mantido próximo ao ponto de calibração por pelo menos 2,5 segun-
dos. 

7. Se o resultado da calibração for satisfatório, selecione Yes.
O sistema abre a tela de navegação e você pode navegar usando o novo instrumento.

8. Se o resultado da calibração não for satisfatório, selecione No.
A calibração é reiniciada.

Realizando a calibração
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Falha na calibração

A calibração falhará se:
• O instrumento e o Ponteiro EM/Ponteiro EM Curto não forem mantidos em uma região

confiável do volume de rastreamento.
• Instrumentos que contêm materiais que causam interferência eletromagnética forem usados.
• A precisão for insatisfatória.
• Outros instrumentos estiverem localizados no campo magnético, reduzindo a precisão do

rastreamento.
• O instrumento calibrado for muito longo. Neste caso, as seguintes janelas pop-up com

informações aparecem.

Aviso
Calibre os instrumentos, segurando o ponteiro e a referência do instrumento dentro da
região mais confiável do volume de rastreamento; caso contrário, a calibração poderá
falhar.
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12.3 Após a calibração

Verificação da 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.

Substituição de instrumentos ou referências de instrumental

Não substitua nem reposicione a referência do instrumento após a calibração. Isso resultará na
exibição incorreta do instrumento e em imprecisão na navegação. Sempre recalibre uma
referência de instrumento que tenha sido substituída ou reposicionada.
A troca da extremidade de um instrumento (por exemplo, terminações do Ponteiro de múltiplas
terminações) exige uma nova calibração do instrumento.

Após a calibração
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