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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
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, Améri-
ca Central e América do Sul

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

Brasil Tel: (0800) 892-1217

Reino Unido Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel: +34 (900) 649 115

França e regiões de idioma fran-
cês Tel: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Comunicação

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

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.1 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 de outros fabricantes

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

Software integrado de terceiros

• Este software baseia-se em parte no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Algumas partes deste software são parcialmente baseadas no pacote CyberVrml97,

desenvolvido por Satoshi Konno.
• Outros nomes de empresas e produtos aqui mencionados podem ser marcas comerciais das

respectivas empresas.

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Medical Device Directive.

• De acordo com a Council Directive 93/42/EEC da MDD, o software Knee 2.6 é
um produto de Classe IIa.

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

Instruções de descarte

Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo com
as normas legais. Para obter informações sobre a norma WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment - Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), visite: 
http://www.brainlab.com/weee

Vendas nos Estados Unidos

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

Dados para contato e informações legais
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1.2 Símbolos
Símbolos usados neste manual

Aviso

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

Cuidado

Sinais de Cuidado são indicados por símbolos circulares de cuidado. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis problemas com o dispositivo.
Tais problemas incluem problemas no funcionamento, falhas no dispositivo, danos ao
dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Uso proposto
Usando o sistema

Finalidade médica

Brainlab Knee 2.6 é um sistema de cirurgia guiada por imagens para a substituição do joelho,
baseado na visualização do fêmur e da tíbia fundamentada em pontos de referência, que
funciona com diferentes fornecedores de implantes e implantes universais.

Indicações de uso

O Knee 2.6 é um sistema intraoperatório de localização guiado por imagens, desenvolvido para
proporcionar cirurgias minimamente invasivas. O sistema vincula os instrumentos manuais que
são rastreados por um sistema de marcadores passivos a um espaço virtual de imagens em
computador sobre um modelo 3D individual do osso do paciente, que são processadas por meio
da aquisição de múltiplos pontos de referência na superfície do osso. O sistema é indicado para
qualquer condição médica em que o uso de uma cirurgia estereotáxica possa ser adequada e na
qual uma referência a uma estrutura anatômica rígida como o crânio, um osso longo ou uma
vértebra possa ser identificada em relação a um modelo anatômico cm base em TC, Raios-X ou
RM. O sistema ajuda o cirurgião a navegar com precisão uma prótese de joelho até a posição
planejada em procedimento intraoperatório. O balanço ligamentar e as medições de alinhamento
ósseo são fornecidos pelo Knee 2.6.
Os procedimentos cirúrgicos ortopédicos incluem os seguintes exemplos, sem se limitar a eles:
• Artroplastia total do joelho
• Balanço ligamentar
• Intervalo de análise de movimento
• Rastreamento patelar
• Artroplastia parcial do joelho

Usuário a que se destina

Os usuários a quem se destina o Brainlab Knee são cirurgiões ortopédicos e profissionais da
área médica.

Local e condições de uso

Brainlab Knee 2.6 é um sistema de cirurgia guiado por imagens que é usado em salas
cirúrgicas. O sistema consiste de elementos que podem ser usados várias vezes, como o
software, sistema de rastreamento e plataforma informática e de elementos que são itens de uso
único, como as esferas marcadoras reflexivas para instrumentos. Os instrumentos e os itens
descartáveis de navegação devem estar estéreis durante o uso. A plataforma informática e o
sistema de rastreamento podem ser móveis, dependendo da especificação da plataforma.

População de pacientes

Pacientes que requerem uma artroplastia total do joelho. As contraindicações para determinadas
populações de pacientes são as seguintes:
• Pacientes que sofrem de osteoporose não devem ser tratados usando o procedimento de

navegação de joelho total baseado em implante, com a estrela de tíbia e fêmur. Nestes casos,
as estrelas de referência fixadas podem ficar soltas durante a navegação devido à densidade
óssea reduzida e a navegação é imprecisa ou totalmente impossível. Para esses pacientes, o
procedimento de verificação de alinhamento sem pinos é uma alternativa.

• Pacientes que sofrem de displasia ou outras deformações pélvicas não serão tratados usando
software de navegação do joelho. Nestes casos, não é possível registrar o centro de rotação
corretamente. Portanto, o resultado de registro/navegação pode ser impreciso ou a navegação
pode ser totalmente impossível.

Uso proposto
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• O resultado do registro para a posição do paciente é fortemente dependente de valores
estatístico da anatomia humana. Estes valores são válidos somente para adultos totalmente
formados, caso contrário o registro pode ser impreciso. Pacientes que não estejam em idade
adulta não devem ser tratados usando-se o Brainlab Knee.

Revisão de plausibilidade

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3.1 Precisão do sistema

Suporte da câmera

Medição de precisão Valor

Rastreamento 0,3 mm RMS (valor quadrático médio)

Valores de navegação +/-1° (ângulos), +/-1 mm (distâncias)

Uso proposto
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1.3.2 Efeitos colaterais potenciais

Incisões adicionais

Quando se usa a navegação do Brainlab Knee, são necessárias incisões de pele ou orifícios
ósseos adicionais na tíbia e no fêmur para fixar de forma segura estrelas de referência usando
parafusos ósseos.
Como alternativa, a estrela de referência do fêmur pode ser fixada diretamente dentro da ferida
para evitar uma incisão adicional.
Para o procedimento de verificação de alinhamento, as estrelas são fixadas ao bloco de corte
(tíbia e fêmur). Assim sendo, não são necessárias incisões e orifícios ósseos adicionais.

Tempo de sala de cirurgia aumentado

Quando se usam as técnicas de navegação atuais, é assinalado um aumento do tempo em sala
cirúrgica, principalmente pelo trabalho adicional de registro, p. ex., fixação de estrela de
referência.
Como o Brainlab Knee usa uma reconstrução indireta dos planos distal e anterior femoral e do
plano tibial proximal, o Brainlab Knee usa somente pontos de referência que estão acessíveis na
instalação de uma sala de cirurgia padrão, não existe necessidade de reposicionar o paciente.
Portanto, o tempo em sala cirúrgica adicional é reduzido, embora não possa ser totalmente
evitado.

Outros efeitos colaterais

Não são atualmente conhecidos outros efeitos colaterais.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos
Instrumental médico da Brainlab

Instrumental médico compatível da Brainlab

O software Knee 2.6 é compatível com
• Esferas marcadoras reflexivas descartáveis 
• Controle remoto Clip-On descartável 
• Estrela de referência, X-Press (Geometria Y e Geometria T) 
• Fixador ósseo de 1 Pino, X-Press (Tamanhos P, M ou G) 
• Fixador ósseo de 2 Pinos, X-Press 
• Ponteiro em ângulo 
• Modelo de bloco de corte 4 em 1 
• Adaptador de Bloco de Corte Femoral e Tibial (JMM com duas superfícies e DePuy PFC, LCS)

• Adaptador de bloco de corte femoral e tibial “Universal” 
• Adaptador de bloco de corte femoral e tibial “Universal” II 
• Adaptador de corte anterior (Zimmer NexGen e Biomet Alpina) 
• Adaptador de bloco de corte DePuy LCS 
• Adaptador de bloco de corte femoral ENDOPLUS 
• Adaptador de bloco de corte tibial ENDOPLUS 
• Bloco de corte CAS Universal e bloco de corte CAS Universal (Japão) 
• Estrela de rastreamento de patela 

OBSERVAÇÃO: para informações mais específicas, consultar o Manual do Usuário de
Instrumental de Quadril e Joelho.
 

Outros instrumentos da Brainlab

Outros instrumentos podem ser disponibilizados após a liberação deste manual. Entre em contato
com o suporte da Brainlab se tiver qualquer pergunta sobre compatibilidade do instrumento com
o software da Brainlab.

Utilize apenas instrumentos e peças sobressalentes especificados pela Brainlab com o
software Knee. A utilização de instrumentos e peças sobressalentes 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.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.4.1 Software médico da Brainlab

Software médico compatível da Brainlab

O software Knee 2.6 é compatível com:
• Patient Browser 2.1
• Patient Data Manager, composto de:

- Content Manager 1.0
- Interactive DICOM Viewer 1.0
- Patient Browser 3.0

Outros softwares da Brainlab

Se estiver executando versões de software diferentes das especificadas acima, entre em contato
com o suporte Brainlab a respeito da compatibilidade dos dispositivos Brainlab.

Apenas software médico especificado pela Brainlab pode ser instalado e utilizado com o
sistema.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.2 Dispositivos médicos de outros fabricantes

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes

Dispositivo Médico Fabricante

Implantes 
OBSERVAÇÃO: o software Knee 2.6 é compatível com implantes
especificados e conjuntos de ferramentas disponíveis dos fabrican-
tes listados. Para perguntas sobre compatibilidade, entre em conta-
to com o suporte da Brainlab.
 

OBSERVAÇÃO: para compatibilidade de implante, consulte as es-
pecificações do fabricante do implante. As informações fornecidas
no software têm valor apenas indicativo.
 

Biomet

DePuy

Exactech

Japan Medical Materials

Lima

Link

Mathys

Smith & Nephew

Wright

Zimmer

Interruptor de pedal steute

Dispositivo Médico Fabricante

Implantes 
OBSERVAÇÃO: o software Knee 2.6 é compatível com implantes
especificados e conjuntos de ferramentas disponíveis dos fabrican-
tes listados. Para perguntas sobre compatibilidade, entre em conta-
to com o suporte da Brainlab.
 

OBSERVAÇÃO: para compatibilidade de implante, consulte as es-
pecificações do fabricante do implante. As informações fornecidas
no software têm valor apenas indicativo.
 

Biomet

DePuy

Exactech

KYOCERA

Lima

Link

Smith & Nephew

Wright

Zimmer

Interruptor de pedal steute

Outros dispositivos não pertencentes à Brainlab

O uso de combinações de dispositivos médicos não autorizados pela Brainlab poderá
afetar de maneira adversa a segurança e/ou a eficácia dos dispositivos e colocar em risco
a segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.4.3 Software de outros fabricantes

Software compatível de outras empresas

O software Knee 2.6 é compatível com:
• Sistema operacional Windows XP
• Sistema operacional Windows 7

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre pacotes de serviço compatíveis, entre em contato
com o suporte Brainlab.
 

Software de outras empresas

Somente aplicativos de software de outras empresas especificados pela Brainlab podem
ser instalados e usados com o sistema.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Treinamento e documentação
Treinamento

Treinamento Brainlab

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

Suporte supervisionado

Antes de usar o sistema para procedimentos cirúrgicos nos quais a navegação auxiliada por
computador é considerada crucial, execute um número suficiente de procedimentos completos
com um representante da Brainlab presente para fornecer orientação quando necessário.

Responsabilidade

Este sistema apenas auxilia o cirurgião, e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade do cirurgião durante seu uso.

Treinamento e documentação
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1.5.1 Documentação

Leitura dos Manuais do Usuário

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

Manuais do usuário disponíveis

Manual do Usuário Índice

Manuais do Usuário de
Software

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

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

Manuais do Usuário de Ins-
trumental Instruções detalhadas sobre o manuseio do instrumental

Manual de limpeza, desin-
fecção e esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização do instrumen-
tal

Manuais do Usuário do Sis-
tema Informações abrangentes sobre a configuração do sistema

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 INTRODUÇÃO AO KNEE
2.1 Introdução
Visão geral

Informações gerais

O software Knee 2.6 é um sistema de planejamento e navegação operado por monitor
touchscreen projetado para uso intraoperatório durante cirurgias de joelho.

Somente utilize o software Knee 2.6 para os tratamentos de joelho descritos na seção
“Indicações de uso”. Não utilize o software para qualquer outro tipo de tratamento.

INTRODUÇÃO AO KNEE
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2.2 Interface do usuário
Tela principal

Informações gerais

As telas principais fornecem a interface para o planejamento e a navegação. As telas principais
tornam-se disponíveis após a conclusão do planejamento do procedimento. O software orienta o
usuário durante o fluxo de trabalho e exibe as telas principais em uma ordem predefinida.
A disponibilidade de telas principais específicas e a ordem em que elas aparecem variam em
função do fluxo de trabalho que você definir ao configurar seu procedimento.

Layout da tela

①

②

④

③

Figura 1 

Nº Componente Explicação

① Visualizações de ima-
gens

Dependendo da etapa atual, é possível exibir um modelo ósseo
da tíbia e do fêmur, os pontos de referência adquiridos no osso e
os implantes planejados.

② Exibição do status da
câmera

Fornece informações sobre a visibilidade de instrumentos e es-
trelas de referência para a câmera.

③ Barra de menu
Fornece:
• Acesso a diversas funções do software
• Botões de fluxo de trabalho

④ Painel de texto de
ajuda

Dependendo da etapa atual, fornece:
• Instruções sobre como executar a etapa.
• Valores relevantes para a etapa atual.

Interface do usuário
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2.2.1 Janelas de diálogo

Visão geral

As janelas de diálogo orientam o usuário através de um procedimento ou permitem-lhe fazer
seleções.

Layout da tela

①

③

②

Figura 2 

Nº Explicação

① Etapas de registro a serem executadas na janela de diálogo atual.

② Botão System (Sistema).

③ Botões utilizados para prosseguir pelo fluxo de trabalho.
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2.3 O Menu
Visão geral

Informações gerais

O Menu varia dependendo da versão e da licença do software. As seguintes licenças estão
disponíveis:
• Knee 2.6 software sem funcionalidade de pesquisa 
• Software Knee 2.6 com funcionalidade de pesquisa 

A funcionalidade de pesquisa está descrita no capítulo RECURSOS DA FUNCIONALIDADE DE
PESQUISA na página 229.

O Menu

O Menu contém as seguintes funcionalidades:

①

②

④

③

Figura 3 

Nº Componente Consulte

① Treatment Information Página 27

② System Página 28

③ Go To Página 29

④ Exit (Sair) Página 247

O Menu
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2.3.1 Treatment Information

Janela de diálogo Treatment Information (Informações de tratamento)

A janela de diálogo Treatment Information permite-lhe rever informações sobre o paciente e o
implante.

Figura 4 
As informações sobre o tratamento específicas do fabricante estão localizadas dentro da tela
Treatment Information, onde pode rever informações sobre o paciente, linha de produtos do
implante, instrumental e sistema de implante. 

O logotipo do fabricante é exibido na tela principal do software.

INTRODUÇÃO AO KNEE
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2.3.2 System

Botão System

O botão System Info (Informações sobre o sistema) abre a janela de diálogo System
exibindo informações sobre as versões de software e banco de dados. Fornece tam-
bém acesso aos Screenshots (Capturas de tela) e opções de Settings (configura-
ções). 
Todas as configurações mostrada abaixo são acessadas através do botão System In-
fo ou selecionando System no Menu.

Janela de diálogo System

Figura 5 

Opção Explicação Consulte

Information (In-
formações)

Fornece informações sobre a versão do software e os deta-
lhes para contato com a Brainlab.

Página
222

Screenshots Exibe todas as capturas de tela geradas durante o procedi-
mento.

Página
223

Settings Configura os sons do sistema, define o idioma do software e
torna as capturas de tela anônimas.

Página
225

O Menu
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2.3.3 Go To

Informações gerais

O menu Go to... (Ir para) permite-lhe navegar pelas etapas do fluxo de trabalho. O menu Go to...
é acessado através do Menu (consulte a página 26).
As funções que estão acessíveis a partir do menu Go to... dependem do plano do procedimento
e do progresso do fluxo de trabalho. Os botões e as abas para funções que não se encontram no
procedimento ou para os quais etapas de pré-requisito ainda não tenham sido realizadas estão
desativados.

Layout da tela

①

②

③

Figura 6 

Nº Componente

①

Botões para acessar funções de registro, planejamento e navegação, listados na ordem
em que as etapas são realizadas:

Uma seta laranja indica a etapa de navegação a partir da qual o menu Go To...
foi selecionado.
Um contorno laranja indica a função selecionada.
Uma marca de verificação verde indica que a etapa está concluída.
Em relação às funções que ainda não podem ser selecionadas o botão Accept
(Aceitar) permanece em cinza.

② Abas a partir das quais é possível acessar uma etapa específica.

③ Visualização do campo, mostrando uma imagem e uma descrição da função seleciona-
da.
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2.4 Menu Opções
Visão geral

Informações gerais

O menu Options (Opções) permite selecionar diferentes opções de exibição, bem como ativar
recursos/funções adicionais.

Menu Options

O menu Options contém os seguintes recursos para o software Knee:

①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 7 

Nº Componente Consulte

① Zoom Página 31

② Remote Control Página 31

③ Bone Model Off Página 31

④ ROM Analysis Página 31

⑤ Patella Tracking Página 32

⑥ Gap Measurement Página 32

Menu Opções
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2.4.1 Funções do menu Options

Zoom

Zoom permite aumentar ou reduzir o tamanho das visualizações de imagens. 

Pressione este botão para aumentar a visualização atual.

Pressione este botão para reduzir a visualização atual.

Remote Control

Para obter informações adicionais sobre a funcionalidade Remote Control (Controle remoto)
consulte Página 120.

Selecione a caixa de seleção Remote Control no menu Options para ativar/
desativar o Remote Control.

Bone Model Off

Bone Model (Modelo ósseo) permite ocultar/mostrar o modelo ósseo em 3D
nas visualizações de imagens. 
OBSERVAÇÃO: Bone Model está disponível somente para o software Knee
2.6 sem funcionalidade de pesquisa.
 

① ②

Figura 8 

Opções

Selecionar a caixa de seleção off (desligada) do Bone Model oculta o modelo 3D da visualiza-
ção ①. Somente os pontos adquiridos, os eixos e a posição definida do implante são exibidos.

Selecionar a caixa de seleção on (ligada) do Bone Model exibe o modelo 3D na tela ②.

ROM Analysis

ROM Analysis (Análise ROM) permite realizar uma análise cinética no intervalo de movimento e
registrar os valores (consulte a página 232).
OBSERVAÇÃO: ROM Analysis está disponível somente para o software Knee 2.6 com
funcionalidade de pesquisa.
 

Selecione ROM Analysis para abrir uma janela de diálogo para rastrear os valo-
res e fornecer os valores das curvas 1 e 2.
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Patella Tracking

Patella Tracking (Rastreamento patelar) permite rastrear o movimento da patela (consulte a
página 240).

OBSERVAÇÃO: Patella Tracking está disponível somente para o software Knee
2.6 com funcionalidade de pesquisa.
 

Gap Measurement

Gap Measurement (Medição de espaçamento) permite verificar o alinhamento da perna e a
situação do gap medial/lateral em qualquer ponto durante a cirurgia (consulte a página 152).

OBSERVAÇÃO: Gap Measurement está disponível somente para o software
Knee 2.6 sem funcionalidade de pesquisa.
 

Menu Opções
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2.5 Capturas de tela
Visão geral

Botão Screenshot (Captura de tela)

Screenshot permite fazer uma captura da tela atual.
As capturas de tela são automaticamente tornadas anônimas e salvas no ar-
quivo do procedimento e no relatório de terapia (consulte a página 251).
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2.6 Botões de fluxo de trabalho
Visão geral

Informações gerais

Os botões de fluxo de trabalho aparecem em janelas de diálogo e nas telas principais. Esses
botões permitem avançar ou retroceder em um fluxo de trabalho (por exemplo, um procedimento
de registro).

Botões de fluxo de trabalho comuns

A tabela a seguir descreve a função normal de botões de fluxo de trabalho comuns.

Botões

Conclui a ação da etapa atual e abre a próxima janela de diálogo ou a próxima
tela principal no fluxo de trabalho. 

Retorna à etapa anterior no fluxo de trabalho. 

Permite repetir uma etapa recém-executada. 

Confirma suas configurações e avisa-o sobre a próxima etapa. 

Permite selecionar outro perfil ou fazer modificações no seu perfil atual.

Sai da etapa atual sem salvar suas configurações. 

Sai de uma janela de diálogo e retorna à janela de diálogo ou à tela principal an-
terior. 

Permite armazenar determinados valores intraoperatórios. 

Restaura todos os valores iniciais que foram ajustados durante o planejamento. 

Confirma os valores/alterações definidos e que planeja para sair do software. 

Registra alinhamentos pré-operatórios e pós-operatórios da perna.

Confirma que terminou uma cirurgia navegada e que planeja sair do software.

OBSERVAÇÃO: outros botões com funcionalidades específicas são descritos na etapa
correspondente.
 

Botões de fluxo de trabalho
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Utilizando um interruptor de piso

Se estiver usando um interruptor de pedal para navegar pelo software, os botões que podem ser
controlados pelo interruptor de pedal estão realçados com uma borda colorida. A borda colorida
corresponde às três cores nos interruptores de pedal, conforme descrito na tabela seguinte:

① ② ③

Nº Pedal Na tela/janela de diálogo Função

① Esquerdo
(amarelo)

Qualquer janela de diálogo
com 3 botões principais Equivalente ao botão Back (Voltar).

Qualquer janela de diálogo
com mais do que 3 botões
principais, p. ex., telas de pla-
nejamento

Se realçado a vermelho, atualmente ati-
vado para controle com o interruptor de
pedal.

② Central (pre-
to)

Qualquer janela de diálogo
com 3 botões principais

Geralmente equivalente ao botão Reset
(Redefinir).

Qualquer janela de diálogo
com mais do que 3 botões
principais, p. ex., telas de pla-
nejamento

Alterna entre os botões.

③ Direito (azul)

Qualquer janela de diálogo
com 3 botões principais Equivalente ao botão Next (Avançar).

Qualquer janela de diálogo
com mais do que 3 botões
principais, p. ex., telas de pla-
nejamento

Se realçado a azul, atualmente ativado
para controle com o interruptor de pedal.

OBSERVAÇÃO: o interruptor de pedal funciona assim que o cabo é conectado ao sistema. Se o
interruptor não estiver funcionando, verifique a conexão do cabo. O software não fornece avisos
sobre falhas na conexão do interruptor de pedal, no entanto os botões controlados pelo
interruptor de pedal não aparecem realçados.
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2.7 Sistema de rastreamento
Exibições de status do rastreamento

Informações gerais

Para que o registro e a navegação sejam bem-sucedidos, é necessário que a câmera tenha uma
visão desobstruída do instrumental.
Uma exibição de status da câmera fornece feedback em tempo real sobre a visibilidade do
instrumental para a câmera. As imagens no monitor indicam a posição relativa dos instrumentos
que estão visíveis para ambas as lentes da câmera.
O monitor de status da câmera também funciona como um botão, para abrir uma janela em que é
possível verificar a visibilidade dos instrumentos (consulte a página 37).

Interpretando a exibição

Status Significado

Verde indica que todos os instrumentos necessários para a etapa atual estão vi-
síveis para a câmera.

Cinza indica um erro de comunicação da câmera.

Representa a estrela de referência do fêmur (geometria Y).
• Vermelho: não visível para a câmera.
• Verde: visível para a câmera.

Representa a estrela de referência da tíbia (geometria T).
• Vermelho: não visível para a câmera.
• Verde: visível para a câmera.

Representa instrumentos adicionais necessários para a etapa, p. ex., o ponteiro.
• Vermelho: não visível para a câmera.
• Verde: visível para a câmera.

OBSERVAÇÃO: se a câmera for desconectada durante o fluxo de trabalho, o software exibe uma
mensagem de erro especificando que a conexão com o sistema de rastreamento foi perdida.
 

Sistema de rastreamento
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2.7.1 Visibilidade de instrumentos

Informações gerais

Se um instrumento requerido ficar oculto para o campo de visão da câmera durante o
procedimento, uma janela será aberta indicando os instrumentos que estão visíveis/não visíveis
para a câmera.
A janela se fechará quando todos os instrumentos requeridos estiverem visíveis para a câmera.

Monitor de visibilidade

①

②
③

Figura 9 

Nº Explicação

① Esferas coloridas indicam os instrumentos visíveis (consulte a página 37).

② Instrumentos visíveis em verde.

③
Instrumento oculto em vermelho.
Se uma estrela de referência estiver oculta do campo de visão da câmera, ajuste a câ-
mera até que a estrela fique visível novamente.

Convenções de cores

A codificação de cores das esferas é específica para cada estrela de referência e instrumento.

Cor Ferramenta referenciada 

Magenta Geometria da esfera marcadora reflexiva da estrela de referência T.

Amarelo Geometria da esfera marcadora reflexiva da estrela de referência Y.

Verde Geometria da esfera marcadora do ponteiro.

Azul
Geometria da esfera marcadora das estrelas de rastreamento acopladas
a instrumentos de navegação adicionais (por exemplo, adaptadores de
bloco de corte).

Cinza As esferas marcadoras ficam visíveis para ambas as lentes da câmera,
mas não podem ser designadas para uma ferramenta específica.

Círculos cinzas A geometria da esfera marcadora é visível apenas para uma lente da câ-
mera e não pode ser interpretada.
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OBSERVAÇÃO: durante a navegação e a verificação de planos de ressecção, o software exibe
uma mensagem de aviso se os instrumentos requeridos não estiverem visíveis para a câmera.
 

O software detecta os instrumentos com base em geometrias de ferramentas predefinidas
fornecidas por estrelas de rastreamento reflexivas. Constelações ambíguas da esfera
marcadora podem fazer com que o sistema detecte a geometria de forma incorreta por um
curto período de tempo. 

Desativando o recurso de visibilidade

Opções

Para desativar esse recurso, de forma que a janela não apareça automatica-
mente, pressione Disable (Desativar).
O botão muda então para Enable (Ativar), permitindo que você reative o recur-
so.
OBSERVAÇÃO: se você desativar o recurso de visibilidade, mas depois desejar
abri-lo, pressione uma das exibições da visualização da câmera ou a exibição
de status da câmera.
 

Para fechar a janela manualmente, pressione Done (Concluído).

OBSERVAÇÃO: se você desativar o recurso, ele será desativado para o perfil que estiver sendo
utilizado. Na próxima vez em que você utilizar este perfil, o recurso permanecerá desativado.
Todavia, se você utilizar um perfil diferente, por padrão, o recurso aparecerá como ativado.
 

Sistema de rastreamento
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2.8 Controle remoto Clip-On
Visão geral

Informações gerais

O registro de pontos de referência também pode ser feito usando um Controle remoto Clip-On. 

Manipulação do ponteiro

A aquisição de pontos de registro pode ser feita usando um ponteiro normal ou um Controle
remoto Clip-On, mas a técnica é ligeiramente diferente.

Tipo de ponteiro Técnica 

Ponteiro Segure a ponta do ponteiro no osso e pivoteie o ponteiro ligeira-
mente em torno de sua ponta.

Controle remoto Clip-On

Segure a ponta do ponteiro no osso e pressione o botão de contro-
le.
OBSERVAÇÃO: o Controle remoto Clip-On reage quando o ativa-
dor é pressionado, não quando ele é liberado.
 

OBSERVAÇÃO: o software exibe texto diferente se for usado um ponteiro normal ou um
Controle remoto Clip-On.
 

Segure a ponta do ponteiro imóvel no ponto de referência desejado durante o registro com
o Controle remoto Clip-On para obter um registro preciso.
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3 PLANEJANDO O
PROCEDIMENTO

3.1 Começando
Janela de diálogo Welcome to knee (Bem-vindo ao Knee)

Opções da janela de diálogo Welcome to knee

A primeira janela de diálogo é exibida; ao abrir o software a janela de diálogo Welcome to knee é
exibida.

Figura 10 

Opções

Para abrir um perfil criado anteriormente, selecione o nome do perfil desejado e pressione Next.

Para criar um novo perfil, pressione Create a New Profile (Criar um novo perfil).

Para excluir um perfil, pressione Delete a Profile (Excluir um perfil).

Para configurar um plano de procedimento para uma única utilização, pressione One-Time Pro-
cedure (Procedimento de utilização única). Você será direcionado para selecionar implantes
(consulte a página 48).
OBSERVAÇÃO: o plano do procedimento não será salvo.
 

Para executar um fluxo de trabalho de verificação de alinhamento, pressione Alignment Verifi-
cation Procedure (Procedimento de verificação de alinhamento).
A janela de diálogo Procedure Overview (visão geral do procedimento) é exibida (consulte a
página 201).
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Opções

Para sair do programa, pressione Cancel (Cancelar).
A janela de diálogo Exit é exibida (consulte a página 248).

OBSERVAÇÃO: após selecionar um perfil e um procedimento, e a tela Procedure Overview ser
exibida, não é possível criar um novo perfil. Se desejar criar um novo perfil neste momento, você
precisará reiniciar o software.
 

Começando

42 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Knee Ver. 2.6



3.1.1 Criando e excluindo perfis

Informações gerais

O perfil que você configura atua como uma pasta para seus planos de procedimentos. Isso
permite definir e salvar as configurações utilizadas com frequência.
Depois de configurar um perfil, você poderá salvar até oito planos de procedimentos sob esse
perfil.
É necessário ter no mínimo um plano de procedimento para cada perfil. Informações sobre a
criação de planos de procedimentos são fornecidas posteriormente neste capítulo.

Como criar um novo perfil

Figura 11 

Etapas

1.

Na janela de diálogo Welcome to knee, pressione Create a New Profile.
A janela de diálogo Enter Profile Name (Introduzir nome do perfil) é exibida.
OBSERVAÇÃO: Para abrir um perfil criado anteriormente, selecione o nome do perfil de-
sejado e pressione Next. A tela Procedure Overview será exibida (consulte página
71).
 

2.
Utilize as teclas no teclado virtual para digitar o nome do perfil.
Para excluir um caractere inserido, utilize a tecla Delete (Excluir) no teclado.

3.
Pressione Next para confirmar o nome e retornar à janela de diálogo Welcome to knee.
O novo perfil é mostrado na lista Select your profile (Selecione seu perfil).

4. Na janela de diálogo Welcome to knee, selecione o perfil recém-criado (se ainda não
estiver selecionado) e pressione Next.

OBSERVAÇÃO: você pode definir até oito perfis. Depois de definidos oito perfis, o botão Create a
New Profile é desativado.
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Como excluir um perfil

Figura 12 

Etapas

1.
Na janela de diálogo Welcome to knee, pressione Delete a Profile.
A janela de diálogo Delete Profile (Excluir perfil) é exibida.

2. Selecione o perfil que deseja excluir.

3. Pressione Delete.

4. Repita as etapas 2 e 3 para todos os perfis que deseja excluir.

5. Pressione Close (Fechar) para sair da janela de diálogo e retornar à janela de diálogo
Welcome to knee.

OBSERVAÇÃO: é possível excluir todos os perfis, exceto o perfil ativo no momento.
 

Começando
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3.2 Planejamento de perfil
Visão geral

Informações gerais

As configurações do perfil definem os fluxos de trabalho e as preferências de registro. A definição
prévia de configurações para os procedimento utilizados com frequência ajudam a economizar
tempo.

Planejando o fluxo de trabalho

No processo de criação de um novo perfil, o software o orienta na execução das etapas, em um
fluxo de trabalho predefinido. Quando você conclui cada etapa do fluxo de trabalho, o software
abre automaticamente a janela de diálogo da próxima etapa.

Fluxo de trabalho

1. Criar um novo perfil (consulte a página 43).

2. Na janela de diálogo Enter Profile Name, utilize o teclado virtual para digitar o nome do
perfil e pressione Next.

3.

Na janela de diálogo Choose System Components (Escolher componentes do siste-
ma), selecione as linhas de produto de implante, os sistemas de implante e o instrumen-
tal necessários.
Quando a seleção do implante estiver concluída, pressione Next na janela de diálogo
Choose System Components.

4.

Na janela de diálogo Choose Surgical Technique (Escolher técnica cirúrgica), selecione
a sequência do fluxo de trabalho, a abordagem do planejamento e o método de registro.
OBSERVAÇÃO: essa janela de diálogo não será mostrada se você selecionou um fluxo
de trabalho de espaçamento balanceado na janela de diálogo Choose Surgical Techni-
que.
 

Pressione Next.

5.
Na janela de diálogo Choose Femoral Alignment (Escolher alinhamento femoral), sele-
cione a referência de rotação femoral e o alinhamento femoral AP.
Pressione Next.

6.

Na janela de diálogo Advanced Settings (Configurações avançadas), selecione as refe-
rências de navegação femoral que deseja exibir na tela; ajuste as configurações de res-
secção e os limites de navegação; ative as configurações de navegação avançadas,
conforme desejado.
Pressione Next. A janela de diálogo Welcome to knee é exibida.

7.

Na janela de diálogo Welcome to knee, é possível:
• Encerrar o software pressionando Cancel.
• Selecionar o perfil que acabou de definir e continuar com a janela de diálogo Procedu-

re Overview.
• Criar outro perfil ou
• Excluir um perfil.
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Outras opções

Opções

Em qualquer etapa do planejamento de perfil (p.ex., a janela de diálogo Choose System Com-
ponents) é possível retornar à janela de diálogo Welcome to knee, pressionando Cancel.
OBSERVAÇÃO: você pode sair do planejamento de perfil a qualquer momento.
 

Se estiver em qualquer etapa do planejamento de perfil, pode retornar à etapa anterior pressio-
nando Back.

Para sair do programa, pressione Cancel na janela de diálogo Welcome to knee.
A janela de diálogo Exit é exibida.
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3.2.1 Iniciando a configuração

Começando

Depois de ter selecionado o perfil e pressionado Next na janela de diálogo Welcome to knee, a
janela de diálogo Procedure Overview será exibida.

Como configurar um novo perfil

Figura 13 

Etapas

1.
Na janela de diálogo Welcome to knee, pressione Create a New Profile.
A janela de diálogo Enter Patient Name and ID (Digitar nome e ID do paciente) é exibi-
da.

2.
Utilize as teclas no teclado virtual para digitar o nome do paciente.
Para excluir um caractere inserido, utilize a tecla Delete no teclado.

3.

Pressione Next para confirmar o nome e prosseguir para a janela de diálogo Choose
System Components ou
Pressione Cancel para retornar à janela de diálogo Welcome to knee sem salvar o no-
me.

OBSERVAÇÃO: você pode definir até oito perfis. Depois de definidos oito nomes, o botão Create
a New Profile é desativado.
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3.2.2 Selecionando implantes

Informações gerais

Depois de definir um nome para o seu nome de perfil, é solicitado que escolha implantes. Nas
janelas de diálogo de seleção de implante, é possível selecionar todas as linhas de produtos de
implante, os sistemas de implante e o instrumental disponíveis, conforme especificado em sua
licença.
Dependendo do implante selecionado, várias opções de fluxo de trabalho estão disponíveis.

Assegurando uma seleção correta

Certifique-se de que o implante com o qual estiver trabalhando e o implante escolhido no
software sejam os mesmos. Caso contrário, a navegação não poderá ser realizada
adequadamente.

Janela de diálogo Choose System Components

Por padrão, quando você entra nessa janela de diálogo, o primeiro implante disponível no banco
de dados é mostrado. Se você criar dois ou mais perfis sucessivos, os componentes de implante
selecionados anteriormente serão mostrados.

Figura 14 

Opções

Se deseja selecionar a linha de produtos de implante e o conjunto de ferramentas, pressione
Product Line (Linha de produtos) ou Instrumentation (Instrumental) para abrir as abas que
contêm as linhas de produtos disponíveis e os conjuntos de ferramentas correspondentes (con-
sulte a página 49).

Para selecionar um sistema de implante, pressione o botão correspondente ao implante (femo-
ral ou tibial) que deseja ajustar.
A janela de diálogo relacionada ao componente femoral ou tibial é exibida (Choose Femoral
Component (Escolher componente femoral), Choose Tibial Tray (Escolher bandeja tibial) ou
Choose Tibial Insert (Escolher inserção tibial), consulte a página 50).
OBSERVAÇÃO: para algumas linhas de produtos de implante, a janela de diálogo Choose Tibi-
al Insert não fica disponível dado que a inserção apropriada é automaticamente selecionada
com a bandeja tibial.
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Como selecionar a linha de produto e o instrumental

Figura 15 

Etapas

1. Selecione a guia referente ao fabricante de implante desejado.

2. Selecione a linha de produto desejada na lista.

3. Selecione o instrumental desejado na lista.

4. Pressione Accept para confirmar suas configurações e retornar à janela de diálogo
Choose System Components.

OBSERVAÇÃO: também é possível acessar a seleção da linha de produtos e de instrumental,
pressionando o botão Instrumentation na janela de diálogo Choose System Components.
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Como selecionar componentes

Figura 16 

Etapas

1. Pressione o botão correspondente para selecionar o componente requerido.

2. Pressione Accept para confirmar e retornar à janela de diálogo Choose System Com-
ponents.

Sistemas de implante compatíveis

A janela de diálogo lista os sistemas de implante que são compatíveis, assim como os que são
incompatíveis, com outros sistemas de implante que estão selecionados no momento.
Se você selecionar um sistema de implante (um sistema femoral, por exemplo) que seja
incompatível com outros sistemas de implante selecionados (uma bandeja ou uma inserção tibial,
por exemplo), o software exibirá uma mensagem informando que um componente incompatível
foi selecionado.
O software poderá então alterar outros componentes quando você sair dessa janela de diálogo.
Nesse caso, uma mensagem será exibida na janela de diálogo Choose System Components,
informando o componente do implante que foi alterado.

Certifique-se de que os componentes do implante selecionados sejam compatíveis entre
si.

Próxima etapa

Etapa

Na janela de diálogo Choose System Components, pressione Next para prosseguir para a ja-
nela de diálogo Choose Surgical Technique.
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3.2.3 Definindo a técnica cirúrgica

Informações gerais

Na janela de diálogo Choose Surgical Technique você pode selecionar as configurações de
fluxo de trabalho para a navegação, o planejamento e o registro.
A disponibilidade de configurações varia em função:
• Do implante e do instrumental selecionados.
• De outras configurações selecionadas nessa janela de diálogo.

Configurações que não estão disponíveis aparecem na cor cinza.

Figura 17 

Opções de fluxo de trabalho

Fluxo de traba-
lho 

Exemplo de ordem de navegação

Tibia First (Tí-
bia primeiro) 

1. Ressecção tibial
2. Balanço de tecidos moles
3. Ressecções femorais distal e anterior
OBSERVAÇÃO: a ordem da ressecção femoral (primeiro distal ou primeiro an-
terior) depende do instrumental selecionado.
 

Femur first
(Fêmur primei-
ro) 

1. Ressecções femorais distal e anterior
2. Ressecção tibial
OBSERVAÇÃO: a ordem da ressecção femoral (primeiro distal ou primeiro an-
terior) depende do instrumental selecionado.
 

Tibia First Hy-
brid (Tíbia hí-
brida primeiro)

Os fluxos de trabalho híbridos permitem executar o balanço de tecidos moles
após a conclusão das ressecções femorais tibial e distal. O software pode, en-
tão, mostrar uma situação mais realista do ligamento.
1. Ressecção tibial
2. Ressecção femoral distal
3. Balanço de tecidos moles
4. Ressecção femoral anterior
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Fluxo de traba-
lho 

Exemplo de ordem de navegação

Femur First
Hybrid (Fêmur
híbrido primei-
ro) 

Este fluxo de trabalho híbrido é o mesmo descrito para Tibia First Hybrid; en-
tretanto, nesse caso, a ressecção femoral distal é executada antes da ressec-
ção tibial.
1. Ressecção femoral distal
2. Ressecção tibial
3. Balanço de tecidos moles
4. Ressecção femoral anterior

Opções de abordagem de planejamento

Abordagem de planeja-
mento 

Explicação

Gap Balanced (Espaça-
mento balanceado) 

(Fluxo de trabalho da Tí-
bia primeiro)

O software ativa um método de planejamento automático para o im-
plante femoral, com base nas informações adquiridas durante o ba-
lanço de tecidos moles.
Com base na ressecção tibial verificada e na tensão colateral medial
e lateral do ligamento, o software calcula:
• A rotação do implante femoral.
• O tamanho e a posição do implante femoral.

Gap Balanced 
(Fluxo de trabalho fêmur

primeiro)

Esta técnica é a mesma usada no fluxo de trabalho Tibia First descri-
to acima. A principal diferença é que a rotação, o tamanho e a posi-
ção do implante femoral são baseados na ressecção tibial planejada
(em vez da verificada).
A técnica de Gap Balanced Femur First é adequada para pacientes
cuja deformidade no joelho não é muito grave. Nesses casos, uma
liberação ligamentar pode ser realizada a qualquer momento durante
a cirurgia (antes da ressecção tibial, por exemplo) e os gaps armaze-
nados são utilizados para calcular o tamanho e a posição do implan-
te.

Measured Resection
(Ressecção medida) 

O planejamento do implante femoral é baseado nos pontos adquiri-
dos no osso durante o registro (em vez de ser baseado nas informa-
ções de balanço ligamentar).

OBSERVAÇÃO: consulte a página 148 para obter informações adicionais sobre as técnicas de
balanço de tecidos moles.
 

Opções de registro

Registro Explicação

Standard O fêmur é registrado primeiro, seguido imediatamente pelo registro tibial.

Split 

O fluxo de trabalho de registro é dividido em duas partes.
• Primeiro o eixo mecânico femoral e a tíbia são registrados. Em seguida,

o planejamento do implante tibial e a navegação são realizados.
• Depois da ressecção tibial, o registro femoral é realizado. Em seguida, o

planejamento do implante femoral e a navegação são realizados.

Express 
Registration

O registro Express não suporta o cálculo de um modelo de superfície ós-
sea transmutada. Toda a aquisição de pontos de referência para a gera-
ção do modelo é ignorada e, portanto, o registro é executado mais rapida-
mente. Os pontos de referência adquirido servem para calcular o planeja-
mento e a navegação no implante são os mesmos do registro Standard e
Split.
O registro Express fica disponível nos registros Standard e Split.
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Selecionando configurações de técnica cirúrgica

Etapas

1.
Pressione o botão correspondente para selecionar o fluxo de trabalho de navegação, a
abordagem de planejamento e o método de registro requeridos.
Suas seleções são destacadas em laranja.

2.

Pressione Next para confirmar suas configurações.
• Se você selecionou Measured Resection, a janela de diálogo Choose Femoral

Alignment será exibida.
• Se você selecionou Gap Balanced, a janela de diálogo Advanced Settings será exi-

bida.
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3.2.4 Definindo configurações de alinhamento femoral

Informações gerais

Na janela de diálogo Choose Femoral Alignment é possível definir a referência para o
alinhamento e a rotação do implante femoral. 
A disponibilidade de configurações varia em função do implante selecionado. Configurações que
não estão disponíveis aparecem na cor cinza.
OBSERVAÇÃO: essa janela de diálogo não será exibida se você selecionou um planejamento
Gap Balanced na janela de diálogo Choose Surgical Techniques (Escolher técnicas
cirúrgicas).
 

Figura 18 

Referências de rotação femoral

Esta configuração permite escolher a referência femoral para o alinhamento de rotação interna ou
externa do implante femoral.

Configuração Explicação

Epicondylar Line (Li-
nha epicondilar) 

O software define o alinhamento rotacional do implante femoral de
acordo com o eixo epicondilar.
OBSERVAÇÃO: a posição inicial do implante é neutra em relação ao
eixo epicondilar.
 

Posterior Condyles
(Côndilos posteriores) 

O software define o alinhamento rotacional do implante femoral de
acordo com o eixo posterior.
OBSERVAÇÃO: a posição inicial do implante é 3° em relação ao eixo
condilar posterior.
 

Whiteside Line (Linha
de Whiteside) 

O software define o alinhamento rotacional do implante femoral em
90° em relação à linha de Whiteside.

Opções de alinhamento femoral

Esta configuração permite escolher entre alinhar o implante femoral em relação ao córtex femoral
anterior ou aos côndilos posteriores.
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Configuração Explicação

Anterior 

O software utiliza o ponto do córtex anterior como ponto de referên-
cia para o posicionamento anterior do implante.
Se você mudar o tamanho do implante durante o planejamento, a po-
sição do implante no fêmur permanecerá alinhada em relação ao
córtex anterior.

Posterior 

O software utiliza o ponto médio do eixo condilar posterior como refe-
rência para o posicionamento posterior do implante.
Se você mudar o tamanho do implante durante o planejamento, a po-
sição do implante no fêmur permanecerá alinhada com o ponto pos-
terior.

Selecionando configurações de alinhamento

Etapas

1.
Pressione o botão correspondente para selecionar a referência de rotação femoral e o
alinhamento femoral AP requeridos.
Suas seleções são destacadas em laranja.

2. Pressione Next para confirmar suas configurações e prosseguir para a janela de diálogo
Advanced Settings.
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3.2.5 Definindo configurações avançadas

Informações gerais

Na janela de diálogo Advanced Settings, você pode:
• Selecionar as referências de navegação femoral a serem exibidas.
• Definir configurações de ressecção individuais.
• Definir limites de navegação.
• Decidir se deseja navegar o adaptador do bloco de corte em relação aos planos de ressecção

planejados ou aos pontos de referência no osso.
• Ativar as configurações de navegação avançadas.

A disponibilidade de configurações varia em função do implante selecionado e das configurações
selecionadas anteriormente. Configurações que não estão disponíveis aparecem na cor cinza.

Como selecionar configurações avançadas

Figura 19 

Etapas

1.

Pressione o botão correspondente para selecionar as configurações requeridas. Suas
seleções são destacadas em laranja.
Detalhes completos sobre as configurações disponíveis na janela de diálogo Advanced
Settings são fornecidos nas seções indicadas a seguir:
• Definindo referências e ativando funções (consulte a página 57)
• Definindo configurações de ressecção individuais (consulte a página 58)
• Definindo limites de navegação (consulte a página 60)

2.
Depois de concluir todas as configurações necessárias, conforme descrito nas páginas a
seguir, pressione Next.
A janela de diálogo Welcome to knee é exibida.
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3.2.6 Definindo referências e ativando funções

Informações gerais

Na seção Rotation References (Referências de rotação) da janela de diálogo, selecione os
eixos a serem exibidos na tela durante a navegação: 
• Linha epicondilar
• Côndilos posteriores
• Linha de Whiteside

Pelo padrão, todas as referência são pré-selecionadas.
OBSERVAÇÃO: a referência da rotação femoral selecionada na janela de diálogo Advanced
Settings é selecionada por padrão nessa janela de diálogo e é mostrada em cinza.
 

Opções de navegação

Em Navigate to... (Navegar para), pode selecionar navegar a ressecção para ressecções
planejadas ou para referências ósseas. 

Configuração Explicação

Planned Resection
(Ressecção planejada) 

O software calcula e exibe a distância entre o plano de ressecção
planejado pelo software e o plano real do instrumento.
Quando os dois planos estão alinhados, um valor de 0 mm ou 0° é
exibido, indicando que a posição planejada (nível de ressecção, ân-
gulo varo/valgo, ângulo de flexão/extensão, etc.) foi alcançada.

Bone References (Refe-
rências ósseas) 

Os valores exibidos na tela de navegação indicam a posição atual do
plano do bloco de corte em relação aos pontos de referência corres-
pondentes no osso.

OBSERVAÇÃO: se você está navegando implantes Universais, a opção Bone References é
automaticamente selecionada e a opção Planned Resection é desativada.
 

Ativando funcionalidades adicionais

Dependendo de sua seleção, em Enable... pode ser possível incluir etapas adicionais no fluxo de
trabalho.

Configuração Explicação

Femoral Bow (Curvatu-
ra femoral) 

Uma etapa é incluída no processo de registro femoral, permitindo a
calibração da curvatura anterior do fêmur (a diferença entre o eixo
mecânico e o eixo anatômico). A flexão do implante femoral é, dessa
forma, alinhada à curvatura femoral.
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3.2.7 Definindo configurações de ressecção individuais

Informações gerais

A opção Individual Resection Settings (Configurações de ressecção individuais) permite
configurar valores específicos para: 
• Nível de ressecção tibial
• Inclinação posterior tibial
• Nível de ressecção femoral (apenas para fluxos de trabalho de ressecção medidos)

OBSERVAÇÃO: a opção Individual Resection Settings não está disponível se você estiver
navegando implantes Universais.
 

Como abrir a janela de diálogo Individual Resection Settings

Figura 20 

Etapa

Na janela de diálogo Advanced Settings, pressione Individual Resection Settings.
A janela de diálogo Individual Resection Settings é exibida.

Como ativar configurações de ressecção individuais

Por padrão, as configurações de ressecção individuais são desativadas quando você entra nessa
janela de diálogo.

Etapa

Para ativar as configurações de ressecção individuais, pressione Enable.

OBSERVAÇÃO: quando as configurações estiverem ativadas você poderá desativá-las a
qualquer momento, pressionando o botão Disable. Quando as configurações são desativadas, o
software aplica as definições de configurações padrão do fabricante do implante.
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Como definir configurações de ressecção individuais

O planejamento e a ressecção do implante são baseados nas configurações aqui definidas.

Etapas

1.
Configure o nível desejado para a ressecção tibial, utilizando os botões -/+ correspon-
dentes para diminuir ou aumentar o nível em incrementos de 0,5 mm.
OBSERVAÇÃO: é possível configurar valores em um intervalo de 2 mm a 15 mm.
 

2.

Selecione uma das opções a seguir como a referência para a ressecção tibial:
• High Plateau (Platô alto) define a referência para ressecção da tíbia em relação ao la-

do mais alto (menos afetado) do platô da tíbia. 
• Low Plateau (Platô baixo) define a referência para ressecção da tíbia em relação ao

lado mais baixo (mais afetado) do platô da tíbia. 
OBSERVAÇÃO: detalhes adicionais sobre o cálculo da ressecção tibial são fornecidos
na página 155.
 

3.
Configure o ângulo desejado para a inclinação tibial posterior, utilizando os botões - / +
correspondentes para aumentar ou diminuir o ângulo em incrementos de 0,5°. 
OBSERVAÇÃO: é possível configurar valores no intervalo de 0° a 15°.
 

4.

Configure o nível desejado para a ressecção tibial, utilizando os botões - / + correspon-
dentes para diminuir ou aumentar o nível em incrementos de 0,5 mm. 
As configurações de ressecção femoral distal não estão disponíveis para fluxos de traba-
lho Espaçamento balanceado.
OBSERVAÇÃO: é possível configurar valores em um intervalo de 2 mm a 15 mm.
 

5. Se não tiver feito isso, ative as configurações individuais, pressionando o botão Enable.

6.

Para confirmar as configurações definidas e retornar à janela de diálogo Advanced Set-
tings, pressione Accept.
O planejamento e a ressecção do implante serão baseados nas configurações aqui defi-
nidas.

Opções adicionais

• Pressione Reset para definir todos os valores novamente para as configurações padrão, que
estavam ativas quando você entrou pela primeira vez nessa janela de diálogo.

• Pressione Cancel para retornar à janela de diálogo Advanced Settings sem aplicar suas
configurações.
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3.2.8 Definindo limites de navegação

Informações gerais

As opções de Navigation Thresholds (Limites de navegação) permitem definir determinados
limites para a navegação tibial e femoral, para que seja possível navegar um valor especificado
para a posição planejada, dentro de uma variação para maior/para menor desse valor. 
Durante a navegação, o software indica se o instrumento navegado está dentro do limite definido
para cada grau de liberdade (nível de ressecção, ângulo varo/valgo etc.).
OBSERVAÇÃO: a opção Navigation Thresholds não está disponível para navegação de
implantes Universais.
 

Abrindo a janela de diálogo Navigation Thresholds

Figura 21 

Etapa

Na janela de diálogo Advanced Settings, pressione Navigation Thresholds.
A janela de diálogo Navigation Thresholds é exibida.

Como definir limites de navegação

Etapas

1.

Na seção Acceptable Tibial Ranges (Intervalos tibiais aceitáveis) da janela de diálogo,
utilize os botões -/+ correspondentes para aumentar ou diminuir os limites de navegação
em incrementos de 0,5 mm ou 0,5° para: 
• Ângulo varo/valgo
• Nível de ressecção tibial
• Ângulo de inclinação tibial

OBSERVAÇÃO: é possível definir limites em um intervalo de 0 a +/-3.
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Etapas

2.

Na seção Acceptable Femoral Ranges (Intervalos femorais aceitáveis) da janela de di-
álogo, utilize os botões -/+ correspondentes para aumentar ou diminuir os limites de na-
vegação em incrementos de 0,5 mm ou 0,5° para: 
• Ressecção femoral distal
• Ângulo de flexão/extensão
• Ângulo varo/valgo
• Deslocamento anterior/posterior
• Ângulo de rotação interno/externo

OBSERVAÇÃO: é possível definir limites em um intervalo de 0 a +/-3.
 

3. Para confirmar os limites de navegação definidos e retornar à janela de diálogo Advan-
ced Settings, pressione Accept.

OBSERVAÇÃO: os limites de navegação padrão são 0° e 0 mm. Se você não ajustar esses
valores a partir das configurações padrão, os medidores de navegação nas telas de navegação
serão mostrados como desativados.
 

Opções adicionais

• Pressione Reset para definir todos os valores novamente para as configurações padrão que
estavam ativas quando você entrou pela primeira vez nessa janela de diálogo (+/- 0° ou +/- 0
mm).

• Pressione Cancel para retornar à janela de diálogo Advanced Settings sem aplicar suas
configurações.
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3.2.9 Concluindo o planejamento de perfil

Planejamento de perfil concluído

Opções

Para usar o perfil planejado agora, selecione o nome do perfil e pressione Next.
Na tela Procedure Overview exibida você pode rever suas configurações para o perfil selecio-
nado.

Para usar o perfil planejado em outro momento, você pode encerrar o software agora.
OBSERVAÇÃO: antes de encerrar o software, recomendamos primeiro que você acesse a tela
Procedure Overview e reveja suas configurações.
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3.2.10 Modificando um perfil e salvando as alterações

Informações gerais

É possível modificar permanentemente um perfil antes de se iniciar o registro, ou mesmo usar as
alterações somente na sessão atual.
Se você salvar as modificações, o conteúdo do perfil será atualizado.

Como alterar um plano de procedimento

Os perfis podem ser modificados na tela Procedure Overview.

Figura 22 

Etapas

1. Na janela de diálogo Procedure Overview, pressione Modify (Modificar) para abrir a ja-
nela de diálogo Modify Profile Selection (Modificar seleção de perfis).

2. Pressione Modify current Profile (Modificar perfil atual) para abrir a janela de diálogo
Choose System Components.

3. Prossiga passando pelas janelas de diálogo subsequentes e faça as alterações requeri-
das.

OBSERVAÇÃO: sempre será possível selecionar-se um perfil diferente para realizar o registro,
pressionando-se a opção Select Other Profile (Selecionar outro perfil), consulte a página 71.
Detalhes são fornecidos na seção Mudando para outro perfil no INICIALIZAÇÃO do capítulo.
 

Limitações

Após a conclusão do registro femoral (procedimento de registro padrão) ou do registro do eixo
mecânico femoral e do registro tibial (procedimento de registro split), ocorre uma limitação nas
configurações do procedimento que podem ser modificadas, conforme mostrado na tabela a
seguir:

Janela de diálogo Profi-
ling

Configurações modificáveis

Implant Selection (Sele-
ção de implante) Sistemas de implante
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Janela de diálogo Profi-
ling

Configurações modificáveis

Choose Surgical
Technique

Nenhuma modificação possível

Choose Femoral
Alignment

• Referência de rotação femoral.
OBSERVAÇÃO: se não tiver sido registrada, a linha de Whiteside
não poderá ser definida como uma referência.
 

• Alinhamento anterior/posterior.
OBSERVAÇÃO: se um fluxo de trabalho Espaçamento balanceado
tiver sido selecionado, somente o alinhamento anterior será possível,
e a janela de diálogo Choose Femoral Alignment não estará dispo-
nível.
 

Advanced Settings

• Referências de exibição.
OBSERVAÇÃO: se não tiver sido registrada, a linha de Whiteside
não poderá ser exibida.
 

• Navegação para ressecções planejadas/referências ósseas.

OBSERVAÇÃO: se você pressionar Modify na janela de diálogo Procedure Overview depois de
realizar o registro pela primeira vez, o software exibirá uma janela de diálogo informando que
pode ser necessário repetir etapas ou concluir novas etapas quando ocorrerem alterações nas
configurações do procedimento.
 

Modificações disponíveis

Durante todo o procedimento, é possível:
• Modificar as linhas de produtos de implante selecionadas ou o componente do implante,

pressionando Product Line ou Instrumentation na janela de diálogo Choose System
Components (consulte a página 48).

• Modificar as configurações de fluxo de trabalho pressionando o botão de fluxo de trabalho
pretendido na janela de diálogo Choose Surgical Technique (consulte a página 53).

OBSERVAÇÃO: você só pode modificar configurações de implantes e fluxos de trabalho dentro
dos limites de outras configurações selecionadas.
 

Salvando alterações

Se você fizer alterações em um perfil depois de pressionar Modify, a janela de diálogo Save
Changes (Salvar alterações) será exibida.

Planejamento de perfil
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Figura 23 

Opções

Para salvar permanentemente as alterações ao perfil atual, pressione Yes (Sim).
Pressione Accept para confirmar as alterações. O software abre a tela Procedure Overview,
mostrando as novas configurações.

Para salvar suas alterações apenas para a sessão atual, pressione No (Não).
Pressione Accept para confirmar as alterações da sessão atual. O software abre a tela Proce-
dure Overview, mostrando as novas configurações.

Para retornar às configurações originais do perfil sem aplicar nenhuma alteração, pressione
Cancel.
A tela Procedure Overview é exibida.
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4 INICIALIZAÇÃO
4.1 Configuração do sistema na sala de cirurgia
Configuração da Sala de Cirurgia

Quando executar essas etapas

As etapas apresentadas aqui são preparatórias para a cirurgia. Não é necessário executar essas
etapas ao utilizar o software para configurar seu perfil.

Antes de iniciar

O procedimento de configuração varia dependendo da plataforma que você pretende utilizar.
Independentemente da plataforma usada:
• A câmera e o monitor não devem restringir o trabalho do cirurgião.
• A câmera deve ter uma visualização desobstruída das estrelas de referência durante todos os

procedimentos de registro e navegação.

Configuração da sala cirúrgica

Figura 24 
Para tratamentos totais de joelho, é possível posicionar a câmera na extremidade da mesa de
cirurgia na frente do(s) cirurgião(ões) ou do(a) enfermeiro(a) de preparação, ou próxima ao
paciente.

Segurança da RM

Os sistemas de navegação não são seguras para RM.
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4.1.1 Configurações gerais de hardware

Como configurar a câmera

Etapas

1.
Ajuste a câmera na posição necessária. 
Para fornecer uma visualização otimizada, a câmera deve estar a uma distância de apro-
ximadamente 2 m (6,5 pés) do campo cirúrgico.

2.

Ajuste a câmera para que as lentes tenham uma visualização desobstruída de todas as
estrelas de referência no campo cirúrgico.
Posteriormente, é possível utilizar o software para verificar se a câmera pode detectar to-
das as estrelas.

As lentes da câmera devem ter uma visão desobstruída das esferas marcadoras nas
estrelas de referência do paciente e dos instrumentos ativos em todas as vezes durante o
registro e a navegação.

A câmera tem uma fase de aquecimento de 2-10 minutos depois de ser conectada ao
sistema. Será exibida uma mensagem. Não use a câmera durante esse período de tempo, a
navegação poderia ser menos precisa.

Como posicionar o dispositivo de pedal

Etapas

1. Posicione o dispositivo de pedal sob a mesa de cirurgia, em um local conveniente e
acessível ao cirurgião.

2. Assegure que a conexão do cabo entre o pedal e o sistema esteja segura e não interfira
no movimento ou no posicionamento de outros dispositivos cirúrgicos.

Próximas etapas

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

Configuração do sistema na sala de cirurgia
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4.2 Inicializando o software
Inicializando o software e selecionando um perfil

Abrindo o software

Etapa

Pressione o ícone Knee na tela que aparece assim que o sistema tiver inicializado.

Inserindo a mídia de armazenamento

Dependendo do sistema, os dados do paciente podem ser armazenados em:
• CD 
• Unidade flash USB 

Etapas

1. Insira a mídia de armazenamento selecionada para os dados do paciente.

2. Certifique-se de que a mídia de armazenamento seja corretamente identificada (nome do
paciente, ID do paciente etc.) e não esteja protegida contra gravação.

3.
O software salva um relatório de terapia com todas as informações de planejamento e
capturas de tela na mídia de armazenamento disponível no encerramento do sistema
(consulte a página 251).

Manipulação de unidades flash USB

Se estiver utilizando uma unidade flash USB, não a remova durante o procedimento, a
menos seja solicitado a fazê-lo pelo software. Caso contrário, os dados podem ser
perdidos ou a unidade poderá ser danificada.

Requisitos de memória

Se o sistema tiver menos de 100 MB de memória onde os dados do paciente e as capturas de
tela são armazenados, uma mensagem de aviso é exibida informando que o sistema está
rodando com pouco espaço em disco e a quantidade de espaço restante é exibida. Você pode
optar por continuar o procedimento ou fazer o arquivamento dos arquivos do paciente. 
Se o sistema tinha de 1-2 MB de memória e uma captura de tela fosse realizada, você seria
solicitado a encerrar o sistema.

Janela de diálogo Welcome to knee

Depois de abrir o software e carregar os dados de seus pacientes, é exibida a janela de diálogo
Welcome to knee, consulte a página 41.
Para outras opções além de criar e excluir perfis, consulte a tabela a seguir:

Opções

One - Time Procedure (Procedimento único) abre a janela de diálogo Choose System Com-
ponents onde você pode selecionar os componentes e mudar produtos de instrumental para
um novo paciente.
A janela de diálogo Choose Surgical Technique é exibida, nela você pode adicionar dados de
paciente e executar o fluxo de trabalho pretendido.
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Opções

O Alignment Verification Procedure abre a janela de diálogo Procedure Overview direta-
mente. Após verificar as configurações é possível iniciar diretamente a verificação do alinha-
mento, ou pode-se ajustar as configurações de perfil, pressionando a opção Modify.

Para sair do programa, pressione Cancel. A janela de diálogo Close Application (Fechar apli-
cativo) é exibida (consulte a página 247).

Inicializando o software
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4.2.1 Revisando o procedimento

Tela de visão geral do procedimento

A tela Procedure Overview é exibida quando você seleciona o perfil na janela de diálogo
Welcome to knee. 
Esta janela de diálogo exibe os implantes e as diversas configurações que foram definidas para o
procedimento.

Figura 25 

Opções para prosseguir

Opções

Para continuar com o perfil selecionado, pressione Next.
O software solicita que você digite o nome do paciente (consulte a página 75).

Para modificar o perfil, pressione Modify (consulte a página 63).

Mudando para outro perfil

É possível mudar de um planejamento de perfil para outro a qualquer momento antes do início do
registro.
Siga essas etapas se tiver aberto um planejamento de perfil mas desejar utilizar outro:

Etapas

1. Na janela de diálogo Procedure Overview, pressione Modify para abrir a janela de diá-
logo Modify Profile Selection.

2.
Pressione Select Other Profile.
A janela de diálogo Welcome to knee é exibida.

3.
Selecione o perfil requerido e pressione Next.
O software carrega o perfil selecionado e retorna à tela Procedure Overview.

OBSERVAÇÃO: após concluir o registro femoral (procedimento de registro padrão) ou o registro
do eixo mecânico femoral e o registro tibial (procedimento de registro Split) não será possível
selecionar outro perfil. Nesse exemplo, o botão Select Other Profile está desativado.
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4.3 Preparação para registro e navegação
Visão geral

Antes de iniciar

Certifique-se de estar familiarizado com o manuseio correto dos instrumentos e
acessórios necessários da Brainlab.

Etapas iniciais

Depois de pressionar Next na janela Procedure Overview, você deverá executar estas ações:
• Digitar as informações do paciente.
• Selecionar o lado a ser tratado.
• Verificar a configuração da câmera.

OBSERVAÇÃO: nesse ponto, você deve acoplar as estrelas de referência à tíbia e ao fêmur, se
ainda não tiver feito isso ainda.
 

Preparação para registro e navegação
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4.3.1 Acoplando estrelas de referência

Geometria da estrela de referência

Para ativar o registro e a navegação, você deve acoplar estrelas de referência ao fêmur e à tíbia
da perna a ser operada.
O software identifica o osso pela geometria da estrela de referência acoplada:

Geometria Osso rastreado

Estrela de referência Y Fêmur

Estrela de referência T Tíbia

Certifique-se de acoplar a estrela de referência geométrica Y ao fêmur e a estrela de
referência geométrica T à tíbia. Considere o movimento da perna durante o procedimento
ao acoplar as estrelas de referência ao osso.

Como posicionar estrelas de referência

Etapas

1.
Certifique-se de que as estrelas de referência femoral e tibial estejam posicionadas lado
a lado a partir da perspectiva da câmera, para que nenhuma bloqueie a visualização da
câmera da outra.

2. Ajuste a câmera para assegurar a visibilidade da estrela de referência em todos os mo-
mentos durante o procedimento.

3. Certifique-se que as geometrias de estrela de referência não se sobreponham (consulte
a página 77).

Posicione a câmera de modo que as estrelas de referência dentro do campo cirúrgico
sejam vistas pela câmera. Assegure que as estrelas de referência sejam visíveis tanto em
flexão quanto em extensão. A estrela de referência deve ficar visível para a câmera durante
todo o tempo; caso contrário, o rastreamento não será possível.

Assegurando espaço suficiente para a cirurgia

Deve existir espaço suficiente disponível para permitir a incisão e o balanço ligamentar sem
movimentar as estrelas de referência.

Para evitar o contato entre as estrelas de referência e os instrumentos cirúrgicos, leve em
consideração o tamanho do implante, dos blocos de corte e dos instrumentos cirúrgicos
ao posicionar as estrelas de referência.

Antes de acoplar as estrelas de referência ao osso, assegure que sua posição não obstrua
o trabalho do cirurgião.

Como garantir um acoplamento seguro

Antes de efetuar o registro do paciente, aperte firmemente os parafusos das estrelas de
referência.

Não ajuste nenhum parafuso da estrela de referência após a conclusão do registro do
paciente.
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Artefatos de reflexos

Artefatos causados por reflexos de infravermelho podem causar imprecisões. Certifique-se
de que fontes de luz ou itens que sejam altamente reflexivos não afetem o campo de visão
da câmera. 

Visibilidade da esfera marcadora

Você deve apertar firmemente as esferas marcadoras nos instrumentos e nas estrelas de
referência.

Use somente esferas marcadoras limpas, secas e novas para garantir a precisão durante a
navegação. Esferas marcadoras devem ser utilizadas uma única vez.

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

Movimento da estrelas de referência

Se uma estrela de referência mudar de posição em relação ao osso, ou a estrela ficar instável,
verifique sua precisão e acople-a novamente, se necessário.
Se a precisão diminuir ou se uma estrela de referência tiver que ser acoplada novamente,
registre outra vez o paciente antes de prosseguir com a navegação.

Não mova a estrela de referência em relação à anatomia do paciente durante o
procedimento. Qualquer movimento pode afetar todo o sistema de coordenadas de
medição, causando a exibição incorreta do instrumento e lesões ao paciente.

Preparação para registro e navegação
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4.3.2 Digitando informações do paciente e selecionando o lado do tratamento

Informações gerais

Depois de concluir o planejamento do procedimento, é solicitado que digite o nome do paciente e
o lado do tratamento.

Como digitar as informações do paciente

A janela de diálogo Enter Patient Name and ID será exibida se o software Knee for iniciado a
partir do Patient Browser.

Figura 26 

Etapas

1.
Digite o nome do paciente utilizando o teclado virtual.
OBSERVAÇÃO: se desejar que o nome do paciente não seja exibido, pode deixar este
campo vazio.
 

2. Toque o campo ID para ativá-lo.

3.
Digite um ID para o paciente.
OBSERVAÇÃO: se desejar que o ID do paciente não seja exibido, pode deixar este cam-
po vazio.
 

4. Pressione Next para confirmar as informações e prosseguir para a janela de diálogo Se-
lect Treatment Side (Selecionar lado do tratamento). 
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Como selecionar o lado do tratamento

Figura 27 

Etapas

1. Selecione Right (Direito) ou Left (Esquerdo).

2. Pressione Next para continuar para a Camera Setup (Configuração da câmera).

Preparação para registro e navegação
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4.3.3 Configuração da câmera

Informações gerais

Todas as etapas de registro e navegação exigem que a câmera tenha uma linha de visão
desobstruída das estrelas de referência e do instrumento ativo. Portanto, se ainda não tiver
acoplado as estrelas de referência, faça isso antes de configurar a câmera.

Visão geral

Figura 28 

Etapas

1.
Verifique se o nome do paciente, o ID e o lado do tratamento estão corretos.
OBSERVAÇÃO: se o lado do tratamento não estiver correto, pressione a opção Modify
para selecionar o lado correto do tratamento.
 

2.

Ajuste o ângulo da câmera e a distância para que todas as estrelas de referência apare-
çam no centro do cone azul.
Se a estrela de referência não estiver visível para a câmera, uma janela será exibida in-
dicando quais instrumentos estão visíveis/não visíveis para a câmera (consulte a página
37).

3. Pressione Next para prosseguir para o registro do paciente.
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5 VISÃO GERAL DO
REGISTRO

5.1 Informações gerais sobre o registro
Histórico

Sobre o registro

Durante o registro, você utiliza um ponteiro para adquirir (registrar) pontos de referência e
superfícies ósseas no fêmur e na tíbia do paciente.
O software utiliza os pontos registrados para:
• Criar um modelo 3D montado do osso do paciente.
• Planejar e calcular automaticamente o tamanho do implante, a posição do implante e os níveis

de ressecção.
OBSERVAÇÃO: se você selecionou Express Registration (Registro Expresso), não é criado um
modelo ósseo 3D montado. Em vez disso, o software exibirá modelos tibial e femoral
dimensionados, que são mostrados desabilitados nas visualizações de imagem.
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5.1.1 Antes de iniciar o registro

Posicionamento do paciente

Antes de efetuar o registro, posicione o paciente na mesa de cirurgia na posição supino,
seguindo o procedimento padrão, e coloque a capa estéril. 

Assegurando boa precisão do registro

Assegure que:
• As estrelas de referência de geometria Y e geometria T estejam visíveis para a câmera o

tempo todo, tanto em flexão quanto em extensão.
• O nome correto do paciente seja mostrado na tela.
• A orientação especificada (esquerda, direita, medial, lateral) corresponda exatamente à

posição do paciente e ao lado pretendido do tratamento.

Removendo osteófitos

Depois de fazer a incisão, remova todos os osteófitos antes de efetuar o registro. 

Informações gerais sobre o registro
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5.2 Técnicas de registro
Visão geral

Informações gerais

Durante o registro, o software solicita que você adquira pontos no osso utilizando os seguintes
métodos:
• Pivoteamento.
• Aquisição de ponto de referência (aquisição de pontos de referência únicos).
• Aquisição de um eixo.
• Aquisição de superfície (aquisição de múltiplos pontos de referência).

Você adquire pontos de referência únicos, múltiplos pontos e direções com o ponteiro. A
aquisição de um ponto significa que o software percebeu a posição da ponta do ponteiro em
relação à posição do fêmur e da tíbia fornecida pelas estrelas de referência.
OBSERVAÇÃO: a aquisição de pontos de referência, a aquisição de um eixo e a aquisição de
superfícies podem ser executadas por um Ponteiro em ângulo ou por um Ponteiro em ângulo
com o Controle remoto Clip-On descartável acoplado (denominado Controle remoto Clip-On).
 

Uso correto do ponteiro

Durante o registro e a navegação, use apenas o Ponteiro em Ângulo.

Para evitar registros imprecisos, certifique-se de que o ponteiro não esteja torto ou
danificado. A utilização de ponteiros tortos ou de instrumentos danificados pode gerar
imprecisão extrema durante o registro e a navegação do paciente, causando graves lesões
ao paciente.

Assegurando o registro preciso

Adquira pontos de referência únicos e direções da forma mais precisa possível. Se esses
pontos forem adquiridos de forma incorreta, ocorrerá imprecisão no plano
automaticamente calculado e, como consequência, nos níveis de ressecção calculados.

Se a ponta do ponteiro for movida para longe do osso durante o registro da superfície,
essas áreas serão adquiridas no ar, reduzindo a precisão do registro. Sempre mantenha a
ponta do ponteiro sobre o osso durante a aquisição.

Para garantir a correção durante o registro de múltiplos pontos, a área adquirida deve ser
a maior possível.
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5.2.1 Técnicas de registro disponíveis

Exemplos de técnicas

Janelas de diálogo de registro Técnica

Pivotamento:
• Girar o fêmur de forma circular até que uma quantida-

de suficiente de pontos tenha sido adquirida.
• O software utiliza o pivotamento para determinar o

centro de rotação da cabeça femoral, o que, então, de-
fine o ponto inicial do eixo mecânico.

Registro de ponto de referência:
• Com ponteiro: Segure a ponta do ponteiro na estrutura

óssea especificada (ou na área de tecido mole que co-
bre a estrutura óssea) e pivoteie o ponteiro ligeiramen-
te em torno de sua ponta.

• Com Controle remoto Clip-On: Segure a ponta do
ponteiro no osso e pressione o botão de controle. O
LED infravermelho é ativado e pode ser rastreado pela
câmera no sistema de navegação.

Uma seta na tela indica onde registrar o ponto.

Aquisição de um eixo:
• Com ponteiro: Segure o ponteiro no alinhamento ne-

cessário ao longo do eixo indicado. Uma barra de pro-
gresso indica o status da aquisição. Segure o ponteiro
absolutamente imóvel.

• Com Controle remoto Clip-On: Segure o ponteiro no
alinhamento necessário ao longo do eixo indicado.
Pressione o botão de controle para executar o registro.
Segure o ponteiro absolutamente imóvel e pressione o
botão de controle para executar o registro.

O software exibe mensagens correspondentes na janela
de diálogo se a estrela de referência ou o ponteiro não
estiverem visíveis para a câmera, ou se o ponteiro esti-
ver muito longe do osso.

Registro da superfície:
• Com ponteiro: Segure a ponta do ponteiro no osso e

pivoteie o ponteiro ligeiramente em torno de sua ponta.
Adquira os pontos restantes deslizando o ponteiro so-
bre o osso.

• Com Controle remoto Clip-On: Segure a ponta do
ponteiro no osso e pressione o botão de controle para
começar o registro. Adquira os pontos restantes desli-
zando o ponteiro sobre o osso. Você pode pressionar
novamente o botão de controle para fazer uma pausa
no registro.

O software utiliza esses pontos para calcular os níveis de
ressecção e o modelo ósseo 3D.
A região no osso em que os pontos são adquiridos é
destacada em verde. Uma barra de progresso indica o
status da aquisição.

Técnicas de registro
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5.3 Janelas de diálogo de registro e verificações de
plausibilidade

Janelas de diálogo de registro

Informações gerais

As etapas de registro necessárias para o fluxo de trabalho definido são listadas nos diálogos de
registro.
O software o conduz pelas etapas de registro em uma ordem predefinida. Depois de concluir uma
etapa, o software continua automaticamente na próxima etapa. Quando você conclui todas as
etapas listadas em uma janela de diálogo, o próxima janela de diálogo de registro é exibida.

Layout da tela

①

②

④

⑤

③

Figura 29 

Nº Explicação

①

Etapas de registro listadas na ordem em que elas são executadas.
• O texto grande em negrito com uma seta laranja indica a etapa atual no fluxo de traba-

lho.
• Texto em branco e marcas de verificação verdes indicam etapas que já foram executa-

das.
• O texto cinza indica as etapas que ainda não foram executadas.

② Exibição de visualização da câmera indicando a visibilidade de estrelas de referência ou
instrumentos.

③

Indica a quantidade de diálogos de registro para o osso que está sendo registrado. A
quantidade de janelas de diálogo exibidas depende de várias configurações seleciona-
das durante o planejamento do procedimento (como, por exemplo, se você tiver selecio-
nado o registro padrão ou Split).

④ A imagem indica a área óssea a ser registrada.

⑤ Instruções sobre como registrar o ponto atual.

VISÃO GERAL DO REGISTRO
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Opções de registro

Opções

Para retornar às etapas de registro anteriores que você já concluiu, pressione Back.

Para repetir o registro de uma etapa que você acabou de concluir (registro de superfície), pres-
sione Try Again (Tentar novamente).

Para ignorar uma etapa de registro que você já executou e prosseguir para a próxima etapa,
pressione Next.
OBSERVAÇÃO: esse botão não é ativado se as etapas de registro atual e subsequentes não
forem concluídas.
 

Para sair do registro sem salvar qualquer ponto armazenado, pressione Cancel.
Dependendo do osso que está sendo registrado, o software exibe a tela principal Verify Femo-
ral Model (Verificar modelo femoral) ou Verify Tibial Model (Verificar modelo tibial).
OBSERVAÇÃO: se você estiver executando o Express Registration, o software exibirá a tela
principal Verify Femoral Landmarks (Verificar pontos de referência femoral) ou a tela principal
Verify Tibial Landmarks (Verificar pontos de referência tibial).
 

Janelas de diálogo de registro e verificações de plausibilidade
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5.3.1 Verificações de plausibilidade

Informações gerais

Durante o registro, o software oferece uma verificação de plausibilidade que verifica se os pontos
de registro foram corretamente adquiridos.
O software exibe a janela de diálogo Plausibility Check Failed (Falha na verificação de
plausibilidade) se:
• Um ponto for registrado no lado incorreto (medial ou lateral).
• O lado do tratamento definido durante a inicialização não for o mesmo que está sendo

registrado.

Exemplo

A informação exibida varia, dependendo do ponto adquirido incorretamente durante o registro
que gerou a janela de diálogo.

Figura 30 

Como repetir etapas

Etapas

1.

• Se você selecionou o lado de tratamento incorreto, selecione Modify para abrir a jane-
la de diálogo Treatment Side (Lado do tratamento). Selecione o lado do tratamento
correto e pressione Next.

• Se você adquiriu pontos incorretos, pressione Close. O software retorna à etapa de re-
gistro que foi executada de forma incorreta.

2. Repita as etapas requeridas.

VISÃO GERAL DO REGISTRO
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5.4 Procedimentos de registro
Visão geral

Informações gerais

Você pode escolher o tipo de registro que deseja executar. O software solicita a seleção do fluxo
de trabalho de registro na janela de diálogo Choose Surgical Technique durante o planejamento
do procedimento, consulte a página 51.

Tipos de procedimentos

Registro Explicação

Standard
Durante o registro padrão, o registro femoral é executado primeiro, segui-
do pelo registro tibial. Após a conclusão do registro, o procedimento de na-
vegação pode ser iniciado.

Split

Esse fluxo de trabalho divide o procedimento de registro em duas partes.
Primeiro o eixo mecânico femoral e a tíbia são registrados. Em seguida, o
planejamento do implante tibial e a navegação são realizados.
Após a realização da ressecção da tíbia, o registro femoral é executado,
seguido pelo planejamento e ressecção do implante femoral.

Procedimentos de registro

86 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Knee Ver. 2.6



5.4.1 Registro Express

Informações gerais

Nos fluxos de trabalho Standard e Split você pode selecionar um método de registro mais curto,
pressionando Express Registration na janela de diálogo Choose Surgical Technique (consulte
a página 51).
Com esta opção:
• Os pontos de superfície não são adquiridos no córtex anterior (tíbia e fêmur), e
• Menos pontos são adquiridos nos platôs tibiais e nos côndilos femorais.

Modelo ósseo exibido

A aparência do modelo ósseo nas telas de navegação varia dependendo se o registro Express
foi selecionado:

① ②

Figura 31 

Nº Explicação

① Com registro padrão, o software gera um modelo ósseo 3D do fêmur e da tíbia nos pon-
tos registrados.

②
Com o registro Express o software gera um modelo ósseo dimensionado, com opções
indisponíveis (esmaecidas). Os pontos registrados são utilizados como uma base para o
posicionamento e a navegação do implante.
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5.5 Repetição do registro
Executando uma repetição de registro

Informações gerais

Se a posição da estrela de referência for alterada em procedimento intraoperatório, você poderá
efetuar um novo registro do osso.
Depois de executar o registro inicial do fêmur e/ou da tíbia, você poderá repetir o fluxo de
trabalho de registro a qualquer momento no fluxo de trabalho.

Como acessar a repetição de registro

Etapas

1. Selecione GOTO no Menu.

2. Na janela de diálogo Go to..., pressione o botão Femoral Model (Modelo femoral) ou
Tibial Model (Modelo tibial) e pressione Accept.

3.

Na tela Femoral Model ou Tibial Model, pressione Register again (Registrar novamen-
te).
• Se você estiver repetindo um registro do fêmur, o software retornará ao registro do

centro da cabeça femoral.
• Se você estiver repetindo um registro da tíbia, o software retornará ao registro dos ma-

léolos tibiais.

Executando uma repetição de registro

Ao efetuar um novo registro do fêmur ou da tíbia, você pode decidir se:
• Cada etapa do registro deve ser repetida conforme solicitado pelo software, ou
• Determinadas etapas devem ser ignoradas, pressionando o botão Next na janela de diálogo

de registro relevante. Esse botão é automaticamente ativado após a primeira execução de
uma etapa de registro.

Repetição do registro
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6 ETAPAS DE REGISTRO
PADRÃO

6.1 Fluxos de trabalho de registro
Fluxo de trabalho de registro padrão

Sobre este capítulo

Este capítulo fornece instruções sobre como registrar o fêmur e a tíbia. A ordem das etapas varia
dependendo do fluxo de trabalho de registro selecionado (registro Standard ou Split).
OBSERVAÇÃO: a aparência dos diálogos de registro varia dependendo do procedimento de
registro selecionado.
 

Registro femoral

Fluxo de trabalho Janela de diálogo

1. Centro da cabeça femoral Femoral Head Center (Centro
da cabeça femoral)

2. Ponto do eixo mecânico femoral

Femoral Landmark Registra-
tion (Registro de ponto de refe-
rência femoral) (pontos de refe-
rência únicos)

3. Ponto epicondilar medial

4. Ponto epicondilar lateral

5. Ponto do córtex anterior

6. Linha de Whiteside (se estiver ativada na janela de diá-
logo Choose Femoral Alignment)

7. Côndilo medial
Femoral Surface Registration
(múltiplos pontos de referência)8. Côndilo lateral

9. Córtex femoral anterior

10. Registro de curvatura femoral (se Femoral Bow tiver
sido ativado na janela de diálogo Advanced Settings) Femoral Bow Registration

11. Verificar modelo femoral

Registro tibial

Fluxo de trabalho Janela de diálogo

1. Ponto maleolar medial Tibial Malleoli Registration
(Registro de maléolos tibiais)
(pontos de referência únicos)2. Ponto maleolar lateral
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Fluxo de trabalho Janela de diálogo

3. Ponto do eixo mecânico tibial

Tibial Landmark Registration
(Registro de ponto de referên-
cia tibial) (pontos de referência
únicos)

4. Ponto de contorno tibial medial

5. Ponto de contorno tibial lateral

6. Ponto de contorno tibial anterior

7. Direção tibial AP

8. Platô tibial medial

Tibial Surface Registration
(múltiplos pontos de referência)

9. Platô tibial lateral

10. Córtex tibial anterior (não exigido para o registro Ex-
press)

11. Verificar modelo tibial

Fluxos de trabalho de registro
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6.1.1 Fluxo de trabalho de registro Split

Eixo mecânico femoral e registro tibial

Fluxo de trabalho Janela de diálogo

1. Centro da cabeça femoral Femoral Head Center

2. Ponto do eixo mecânico femoral Femoral Landmark Registra-
tion (pontos de referência úni-
cos)3. Linha de Whiteside

4. Ponto maleolar medial Tibial Malleoli Registration
(pontos de referência únicos)5. Ponto maleolar lateral

6. Ponto do eixo mecânico tibial

Tibial Landmark Registration
(pontos de referência únicos)

7. Ponto de contorno tibial medial

8. Ponto de contorno tibial lateral

9. Ponto de contorno tibial anterior

10. Direção tibial AP

11. Platô tibial medial

Tibial Surface Registration
(múltiplos pontos de referência)

12. Platô tibial lateral

13. Córtex tibial anterior (não exigido para o registro Ex-
press)

14. Verificar o modelo tibial

Planejamento e ressecção tibial

Fluxo de trabalho Consulte

1. Alinhamento inicial da perna em flexão e extensão. Página 139

2. Planejamento de implante tibial (exceto quando forem selecionados im-
plantes Universais). Página 157

3. Ressecção tibial. Página 159

4. Verificação da ressecção tibial. Página 161

Com o registro Split, um modelo ósseo do fêmur não é exibido nas telas de planejamento e de
navegação tibial, como mostrado no exemplo a seguir:
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Figura 32 

Registro femoral

Etapas Janela de diálogo

1. Ponto epicondilar medial Femoral Landmark Registra-
tion (pontos de referência úni-
cos)

2. Ponto epicondilar lateral

3. Ponto do córtex anterior

4. Côndilo medial

Femoral Surface Registration
(múltiplos pontos de referência)

5. Côndilo lateral

6. Córtex femoral anterior (não exigido para o registro Ex-
press)

7. Registro de curvatura femoral Femoral Bow Registration

8. Verificar modelo femoral

Fluxos de trabalho de registro
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6.2 Usando ponteiros no registro
Visão geral

Informações gerais

O registro é um processo pelo qual você faz corresponder a posição virtual e a representação 3D
do osso de um paciente no software com a posição real da anatomia do paciente.
Isto permite ao software fornecer informações de navegação durante a cirurgia.

Registro de ponteiro padrão

No registro de ponteiro padrão, você pivota um ponteiro calibrado para adquirir (registrar) pontos
de referência específicos no osso do paciente.

Etapa

Segure a ponta do ponteiro no ponto de referência indicado e pivoteie o ponteiro ligeiramente
em torno de sua ponta.
• Se a ponta se mover durante o pivoteamento, o ponto não é adquirido.
• Quando um ponto é adquirido, o software indica o ponto seguinte a adquirir ou abre a próxima

etapa.

Registro usando o Controle remoto Clip-on

O Controle remoto Clip-On permite o registro ativo de paciente em combinação com um
ponteiro calibrado. Para obter mais informações sobre as funções de controle de software,
consulte a página 227.

Etapas

1. Segure a ponta do ponteiro no ponto de referência indicado.

2.

Pressione o botão de controle ①.
• Se a ponta se mover enquanto pressiona o botão, o ponto não é adquirido.
• Quando um ponto é adquirido, o software indica o ponto seguinte a adquirir ou abre a

próxima etapa.
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6.3 Registro femoral
Femoral Head Center

Informações gerais

O cálculo do centro da cabeça femoral é a primeira etapa do registro. Essa etapa define o:
• Ponto proximal do eixo mecânico femoral.
• O ponto inicial do eixo de sustentação do peso (linha de Mikulicz). 

Figura 33 

Durante o cálculo

Certifique-se de que a estrela de referência femoral esteja visível para a câmera conforme a
perna esteja sendo girada.

Para garantir a precisão da medição, evite movimentar demais o quadril durante o
pivotamento, e não mude a posição da câmera.

Como calcular o centro da cabeça femoral

Etapa

Gire o fêmur de uma forma circular. Inicie com círculos menores e aumente gradualmente para
círculos maiores.
OBSERVAÇÃO: a barra de progresso indica o status do registro. Quando a etapa for concluída,
o software exibirá o valor da precisão na janela de diálogo (se estiver entre 3,0 e 5,0 mm).
 

Próximas etapas

Precisão do cálculo da
cabeça femoral

Próxima etapa

2,9 mm ou melhor O software automaticamente prossegue com a aquisição do eixo
mecânico femoral.

Registro femoral
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Precisão do cálculo da
cabeça femoral

Próxima etapa

Ruim (pior que 5,0 mm)

A etapa de pivoteamento é automaticamente reiniciada.
Se a precisão continuar ruim após três tentativas, o software exibirá
uma mensagem solicitando que você certifique-se de que as estre-
las de referência estejam corretamente acopladas ao osso.
Pressione Try Again para repetir o cálculo do centro da cabeça fe-
moral.

OBSERVAÇÃO: uma precisão de 5 mm corresponde a um desvio de aproximadamente 0,7° com
um comprimento de fêmur de 40 cm.
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6.3.1 Eixo mecânico femoral

Informações gerais

O ponto do eixo mecânico femoral determina a extremidade distal do eixo mecânico femoral (em
que a broca intramedular ou o alargador é normalmente inserido durante procedimentos não
navegados).
O software utiliza o ponto do eixo mecânico para determinar o alinhamento varo/valgo e a flexão/
extensão dos planos de ressecção femoral. Esse procedimento, por sua vez, afeta o alinhamento
geral da perna.
Portanto, é importante adquirir o ponto do eixo mecânico com a maior precisão possível.

Como registrar o eixo mecânico femoral

Figura 34 

Opções

A partir desta tela, você pode ativar o Clip-On Remote Control (configuração padrão) ou pivo-
tar pressionando Clip-On Remote Control.
• Se o Clip-On Remote Control estiver marcado por uma marca de verificação, o Clip-On Re-

mote Control está ativado para registro.
• Se o Clip-On Remote Control não estiver marcado por uma marca de verificação, o pivotea-

mento está ativado para registro.
OBSERVAÇÃO: o Clip-On Remote Control ou o pivoteamento também podem ser definidos
em Settings > Options da janela de diálogo System (consulte Mudando a configuração de
Controle remoto Clip-On/Pivoteamento à página 227).
 

OBSERVAÇÃO: para obter mais informações sobre os ponteiros de registro, consulte a página
93.
 

Registro femoral
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6.3.2 Epicôndilos medial e lateral

Informações gerais

Os pontos definidos nos epicôndilos medial e lateral:
• Definem o eixo epicondilar, a primeira de três referências para o alinhamento rotacional do

implante femoral.
• Determinam o tamanho inicial do implante femoral.

Como registrar os epicôndilos

Figura 35 

Etapas

1. Segure a ponta do ponteiro no ponto mais medial do osso e adquira o epicôndilo medial.

2. Quando solicitado pelo software, utilize o mesmo método para adquirir o epicôndilo late-
ral.

ETAPAS DE REGISTRO PADRÃO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Knee Ver. 2.6 97



6.3.3 Ponto do córtex anterior femoral

Informações gerais

O ponto do córtex anterior femoral fornece:
• A referência para o alinhamento anterior do implante. O ponto deve ser adquirido no ponto de

saída do plano de referência anterior.
• Um dos pontos de referência utilizados para determinar o tamanho do implante femoral.

Como registrar o ponto do córtex anterior femoral

Figura 36 

Etapa

Segure a ponta do ponteiro no córtex anterior próximo ao ponto mais proximal em relação ao
local do implante e adquira o ponto do córtex anterior femoral.

Certifique-se de adquirir o ponto, com a maior precisão possível, no ponto de saída
pretendido do córtex anterior. A aquisição incorreta poderá resultar no entalhe do implante
durante o planejamento inicial do implante.

Registro femoral

98 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Knee Ver. 2.6



6.3.4 Linha de Whiteside

Informações gerais

A linha de Whiteside (eixo ântero-posterior) é uma das três referências possíveis para cálculo do
alinhamento rotacional do implante femoral. 
É importante que a linha de Whiteside seja adquirida precisamente, pois até mesmo pequenos
desvios podem fazer com que esse eixo gire.
OBSERVAÇÃO: se você tiver cancelado a seleção Whiteside Line na janela de diálogo
Advanced Settings durante o planejamento do procedimento, o software não solicitará a
execução desta etapa.
 

Como registrar a linha de Whiteside

Figura 37 

Etapa

Segure o ponteiro imóvel na direção AP.
O ponteiro deve estar paralelo à linha da parte mais profunda da ranhura troclear em relação ao
centro do fossa intercondilar.
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6.3.5 Côndilos femorais medial e lateral

Informações gerais

O software utiliza os pontos que você adquire nos côndilos medial e lateral para calcular os
pontos mais distais e posteriores nos côndilos.
Os pontos mais distais e posteriores nos côndilos femorais são utilizados para:
• Dimensionar o implante femoral.
• Calcular o nível de ressecção da ressecção distal.
• Definir o eixo condilar posterior, um dos três eixos de referência possíveis para o alinhamento

rotacional do fêmur.
OBSERVAÇÃO: é importante definir os pontos dos côndilos cuidadosamente, e adquirir pontos
suficientes nas áreas distal e posterior.
 

Como registrar os côndilos

Figura 38 

Etapas

1. Segure a ponta do ponteiro no côndilo.

2.

Deslize a ponta do ponteiro sobre o côndilo, certificando-se de incluir a área inteira, es-
pecialmente a superfície posterior.
• Para registro Standard, 80 pontos são adquiridos em cada côndilo.
• Para registro Express, 25 pontos são adquiridos em cada côndilo.

Pontos de côndilo insuficientes

O software exibe uma mensagem se:
• Pontos insuficientes forem adquiridos no fêmur distal.
• Não foram adquiridos pontos posteriores suficientes que sejam mais proximais do que o ponto

do eixo mecânico. Neste caso, o software pode não estar apto a calcular o eixo posterior
corretamente. Portanto, o tamanho e a rotação do implante femoral podem estar incorretos.

Registro femoral
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Figura 39 

Etapa

Pressione Close para sair dessa janela de diálogo. O software retorna à etapa de aquisição de
côndilo relevante.
OBSERVAÇÃO: se você continuar sem registrar novamente o côndilo, prossiga com cuidado.
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6.3.6 Córtex anterior femoral

Informações gerais

O software utiliza os pontos de córtex anterior femoral para calcular o modelo ósseo
tridimensional do fêmur.

Como registrar o córtex anterior

Figura 40 

Etapas

1. Segure a ponta do ponteiro no córtex anterior.

2.

Deslize a ponta do ponteiro ao longo da estrutura óssea, certificando-se de incluir a área
mais ampla no córtex. 60 pontos são adquiridos no córtex anterior.
OBSERVAÇÃO: 15 pontos são adquiridos no córtex anterior durante o Express Regis-
tration.
 

Registro femoral
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6.3.7 Calculando a curvatura femoral

Informações gerais

O cálculo da curvatura femoral é uma função opcional que permite ao software calibrar a
curvatura anterior do fêmur (a diferença entre o eixo mecânico e o eixo anatômico).
Com base nessa etapa, a orientação de flexão/extensão do implante femoral pode ser ajustada
em relação ao eixo anatômico. Isso permite que o cirurgião obtenha um melhor alcance de
movimento no joelho. O posicionamento anterior do implante em relação ao ponto de ressecção
anterior também pode ser melhorado dessa forma.
OBSERVAÇÃO: o software somente solicitará a execução desta etapa se você tiver selecionado
Femoral Bow na janela de diálogo Advanced Settings durante o planejamento do
procedimento. Esta etapa não está disponível para Express Registration, consulte a página 87.
 

Como calcular a curvatura femoral

Figura 41 

Etapas

1.
Coloque o adaptador de bloco de corte no córtex anterior.
O software reconhece a geometria do adaptador de bloco de corte.

2.
Mantenha o adaptador de bloco de corte imóvel por dois segundos.
O software calcula o alinhamento anterior do fêmur. O implante femoral será girado com
o mesmo ângulo para garantir o alinhamento anterior preciso do implante.

Ângulo de flexão calculado

O software calcula e exibe o ângulo de flexão:
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Figura 42 
• Se um ângulo negativo for medido, o ângulo de flexão será configurado como 0° e o software

utilizará o eixo mecânico como a referência para o posicionamento do implante femoral.
• Se um ângulo maior do que 10° for medido, o software utilizará um ângulo de flexão/extensão

de 10° como referência para o posicionamento do implante femoral.

Próximas etapas

Opções

Para aplicar o ângulo calculado e prosseguir com a próxima etapa, pressione Next.

Para repetir uma medição da curvatura femoral, pressione Try Again.

Registro femoral
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6.3.8 Verificando o modelo ósseo femoral e definindo um ponto de precisão

Informações gerais

Depois do registro do fêmur, o software calcula o modelo 3D do fêmur e a posição do implante
femoral com base nos pontos de registro adquiridos.
Na tela Verify Femoral Model (tela Verify Femoral Landmarks no caso do registro Express), é
possível:
• Verificar a precisão do modelo tridimensional.
• Definir um ponto de verificação de precisão no fêmur, que poderá ser utilizado para verificar a

precisão a qualquer momento durante o procedimento.
OBSERVAÇÃO: se tiver selecionado Express Registration durante o planejamento do
procedimento, não é gerado um modelo tridimensional montado. Em vez disso, um modelo ósseo
dimensionado, desabilitado, será exibido nas visualizações de imagem.
 

Tela Verify Femoral Model

Figura 43 
• Pequenas esferas vermelho escuro representam múltiplos pontos de referência registrados no

osso.
• Grandes esferas vermelho claro representam pontos de referência únicos registrados no osso.

Posicionamento de implantes

A posição do implante é baseada nos pontos adquiridos, e não no modelo. Use o modelo
apenas para orientação e não para posicionamento do implante.

Como verificar o modelo

Etapas

1. Segure o ponteiro no osso.

ETAPAS DE REGISTRO PADRÃO
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Etapas

2.
Verifique se a área mostrada na tela corresponde corretamente à área real no osso.
OBSERVAÇÃO: o software exibe o desvio da ponta do ponteiro no osso real até à posi-
ção no modelo ósseo.
 

OBSERVAÇÃO: se você estiver executando o Express Registration, o desvio não será exibido.
Nesse caso, recomendamos que você defina um ponto de verificação de precisão.
 

Como definir um ponto de verificação de precisão

Etapa

Selecione o ponto de referência desejado no fêmur com o ponteiro. O software exibe o ponto de
verificação no modelo ósseo como uma grande esfera na cor vermelho escuro.
OBSERVAÇÃO: para verificar a precisão a qualquer momento durante o procedimento, segure
o ponteiro no ponto indicado no osso e compare o desvio com o ponto de verificação exibido na
tela Verify Femoral Model.
 

OBSERVAÇÃO: certifique-se de definir um ponto no osso que não será submetido à ressecção
durante a cirurgia. Recomendamos marcar o ponto no osso antes de defini-lo, para facilitar a
localização do ponto posteriormente.
 

Excluindo pontos de verificação de precisão

É possível definir apenas um ponto de verificação de precisão. Você pode excluir o ponto de
verificação de precisão a qualquer momento pressionando o botão Clear check point (Excluir
ponto de verificação) para definir um novo ponto.

Próximas etapas

Opções

Para rever a configuração da câmera e as configurações do paciente, pressione Back para abrir
a tela Camera Setup.
OBSERVAÇÃO: se estiver executando o registro Split, pressione Back para abrir a tela Verify
Tibial Resection (Verificar ressecção tibial).
 

Para repetir o registro do fêmur, pressione Register again.
O software retorna ao cálculo do centro da cabeça femoral.

Para continuar com a próxima etapa, pressione Next.
OBSERVAÇÃO: se você tiver definido um ponto de verificação de precisão, também é possível
prosseguir com a próxima etapa pivotando o ponteiro no osso.
 

Registro femoral
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6.4 Registro tibial
Maléolos tibiais

Informações gerais

O software utiliza os pontos adquiridos nos maléolos medial e lateral para calcular:
• O ponto médio dos talos como o ponto da extremidade distal do eixo mecânico tibial.
• O ponto extremo do eixo de rolamento de peso.

Um tecido mole mais grosso ou uma camada de cobertura em torno do tornozelo pode
causar variações no resultado.

Como registrar maléolos

Figura 44 

Etapas

1. Segure a ponta do ponteiro na estrutura maleolar proeminente e adquira o maléolo medi-
al.

2. Quando solicitado pelo software, utilize o mesmo método para adquirir o maléolo lateral.

Cálculo do ponto do talo médio

O software calcula o ponto médio a uma distância de:
• 46% do ponto do maléolo medial, e
• 54% do ponto do maléolo lateral.

ETAPAS DE REGISTRO PADRÃO
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6.4.1 Eixo mecânico tibial

Informações gerais

O eixo mecânico serve como base para todos os cálculos adicionais (varo/valgo, inclinação
posterior tibial etc.).
Para conseguir um bom resultado de planejamento, adquira o ponto do eixo mecânico com a
maior precisão possível.

Como registrar o eixo mecânico tibial

Figura 45 

Etapa

Segure a ponta do ponteiro no começo do ligamento cruzado anterior na parte anterior da emi-
nência intercondilar e adquira o eixo mecânico tibial.

OBSERVAÇÃO: certifique-se de adquirir o ponto que define o eixo mecânico e não a eminência.
 

Registro tibial
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6.4.2 Contornos tibiais

Informações gerais

Os contornos medial, lateral e anterior fornecem ao software uma definição completa do contorno
tibial, que é relevante para dimensionamento e posicionamento do implante tibial.
O software utiliza a distância medial/lateral para localizar o tamanho do implante correspondente.
O implante tibial é alinhado ao ponto anterior adquirido na tíbia.

Como registrar os contornos

Figura 46 
Adquira os seguintes pontos no nível de ressecção estimado:

Etapas

1. Segure a ponta do ponteiro no ponto mais medial do platô tibial e adquira o ponto.

2. Quando solicitado pelo software, utilize o mesmo método para adquirir o ponto lateral do
platô tibial.

3. Utilize o mesmo método para adquirir o ponto mais anterior do platô tibial.

ETAPAS DE REGISTRO PADRÃO
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6.4.3 Registrando a direção tibial AP

Informações gerais

O software utiliza a direção AP da tíbia para determinar a direção da inclinação posterior e o
alinhamento rotacional neutro (0°) do plano de ressecção tibial.

Assegurando a aquisição correta

Ao definir a direção tibial AP, mantenha os seguintes aspectos em mente:
• Defina a direção AP exatamente paralela à direção anterior/posterior.
• Utilize o 1/3 medial do tubérculo tibial, o ponto do eixo mecânico tibial e o ligamento cruzado

posterior como orientação.

Qualquer rotação interna ou externa causará imprecisão no planejamento e na navegação.

Como registrar a direção tibial AP

Figura 47 

Etapa

Segure o ponteiro imóvel no tubérculo intercondilar, entre os ligamentos cruzados anterior e
posterior.

Registro tibial
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6.4.4 Platôs tibiais

Informações gerais

O software utiliza os pontos de platô medial e lateral para:
• Calcular o nível de ressecção tibial.
• Aprimorar a precisão do modelo ósseo 3D.
• Para registro Standard, 45 pontos são adquiridos em cada platô.
• Para registro Express, 5 pontos são adquiridos em cada platô.

Como registrar o platô tibial

Figura 48 

Etapas

1. Adquira o ponto inicial na porção medial, com o ponteiro no ponto mais baixo do platô
medial.

2. Adquira os pontos restantes na lateral medial, deslizando a ponta do ponteiro pela estru-
tura óssea.

3. Quando solicitado pelo software, utilize o método descrito nas etapas 1 e 2 para registrar
o platô lateral.

OBSERVAÇÃO: o software utiliza o ponto mais profundo em um raio de 6 mm em torno do ponto
inicial nas partes lateral e medial para calcular o nível de ressecção tibial.
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6.4.5 Córtex tibial anterior

Informações gerais

O software utiliza os pontos definidos no córtex anterior tibial para aumentar a precisão do
modelo ósseo 3D da tíbia.
OBSERVAÇÃO: esta etapa não é realizada caso tenha selecionado Express Registration.
 

O córtex tibial anterior

Figura 49 

Etapas

1. Adquira o ponto inicial com o ponteiro no córtex anterior.

2.
Adquira os pontos restantes deslizando a ponta do ponteiro pela estrutura óssea.
75 pontos são adquiridos no córtex anterior.

Registro tibial
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6.4.6 Verificando o modelo ósseo tibial e definindo um ponto de precisão

Informações gerais

Depois do registro da tíbia, o software calcula o modelo tridimensional da tíbia e a posição do
implante tibial com base nos pontos de registro adquiridos.
Na tela Verify Tibial Model (tela Verify Tibial Landmarks no caso do Express Registration),
você pode:
• Verificar a precisão do modelo 3D.
• Definir um ponto de verificação de precisão na tíbia, que poderá ser utilizado para verificação

da precisão a qualquer momento durante o procedimento.
OBSERVAÇÃO: se tiver selecionado Express Registration durante o planejamento do
procedimento, não é gerado um modelo tridimensional montado. Em vez disso, um modelo ósseo
dimensionado, desabilitado, será exibido nas visualizações de imagem.
 

Tela Verify Tibial Model

Figura 50 
• Pequenas esferas azul escuro representam múltiplos pontos de referência registrados no

osso.
• Grandes esferas azul claro representam pontos de referência únicos registrados no osso.

Posicionamento de implantes

A posição do implante é baseada nos pontos adquiridos, e não no modelo. Use o modelo
apenas para orientação e não para posicionamento do implante.

Como verificar o modelo

Etapas

1. Segure o ponteiro no osso.

ETAPAS DE REGISTRO PADRÃO
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Etapas

2.
Verifique se a área mostrada na tela corresponde corretamente à área real no osso.
OBSERVAÇÃO: o software exibe o desvio da ponta do ponteiro no osso real até à posi-
ção no modelo ósseo.
 

OBSERVAÇÃO: se você estiver executando o Express Registration, o desvio não será exibido.
Nesse caso, recomendamos que você defina um ponto de verificação de precisão conforme
descrito a seguir.
 

Como definir um ponto de verificação de precisão

Etapa

Selecione o ponto de referência desejado na tíbia com o ponteiro. O software exibe o ponto de
verificação no modelo ósseo como uma grande esfera na cor vermelho escuro.
OBSERVAÇÃO: para verificar a precisão a qualquer momento durante o procedimento, segure
o ponteiro no ponto indicado no osso e compare o desvio com o ponto de verificação exibido na
tela Verify Tibial Model.
 

OBSERVAÇÃO: certifique-se de definir um ponto no osso que não será submetido à ressecção
durante a cirurgia. Recomendamos marcar o ponto no osso antes de defini-lo, para facilitar a
localização do ponto posteriormente.
 

Excluindo pontos de verificação de precisão

É possível definir apenas um ponto de verificação de precisão. Você pode excluir o ponto de
verificação de precisão a qualquer momento pressionando o botão Clear check point para
definir um novo ponto.

Próximas etapas

Opções

Para repetir o registro do eixo mecânico femoral (incluindo o cálculo do centro da cabeça femo-
ral e o registro do ponto do eixo mecânico femoral), pressione Re-Register Fem. Axis (Regis-
trar novamente eixo fem.) (disponível somente para registro split).
OBSERVAÇÃO: esse botão fica inativo após a execução de um registro femoral completo.
 

Se deseja retornar à verificação do modelo femoral, pressione Back para abrir a tela Verify Fe-
moral Model.
OBSERVAÇÃO: se estiver executando o registro Split, pressione Back para abrir a tela Camera
Setup.
 

Para repetir o registro da tíbia, pressione Register again.
O software retorna ao registro dos maléolos tibiais.

Para continuar com a próxima etapa, pressione Next.
OBSERVAÇÃO: se você tiver definido um ponto de verificação de precisão, também é possível
prosseguir com a próxima etapa pivotando o ponteiro no osso.
 

Registro tibial
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7 VISÃO GERAL DA
NAVEGAÇÃO

7.1 Rastreamento intraoperatório e verificações de
precisão

Rastreamento de paciente e instrumental

Movimento da estrela de referência

Não mova uma estrela de referência em relação à anatomia do paciente durante o
procedimento. Qualquer movimento pode afetar todo o sistema de coordenadas de
medição, causando a exibição incorreta do instrumento lesões ao paciente.
Se uma estrela de referência mudar de posição em relação ao osso, ou se a estrela ficar instável,
verifique sua precisão e acople-a novamente, se necessário.
Se a precisão diminuir ou se uma estrela de referência tiver que ser acoplada novamente,
registre outra vez o paciente antes de prosseguir com a navegação.

Manipulando esferas marcadoras

Se você substituir uma esfera marcadora em uma estrela de referência, verifique a
precisão do registro antes de executar qualquer procedimento navegado subsequente.

Adaptadores de instrumental

Adaptadores de instrumental com esferas marcadoras são acoplados ao instrumental cirúrgico
para permitir que o software possa navegar os instrumentos.
Desse modo, os instrumentos podem ser rastreados na tela touchscreen.

Não use um adaptador de mesma geometria em mais de um instrumental ao mesmo
tempo. Caso contrário, o sistema não poderá identificar o instrumento.

Se a câmera não puder detectar a geometria de um instrumento, verifique as esferas
marcadoras, para assegurar que estejam limpas e não estejam danificadas. Verifique as
estrelas para garantir que não estejam tortas.
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7.1.1 Verificando a precisão da navegação

Quando verificar a precisão

Você pode verificar a precisão da navegação a qualquer momento durante o procedimento. Em
particular, recomendamos que você verifique a precisão antes de cada etapa de navegação
(como, por exemplo, nas telas de planejamento femoral e tibial) para verificar a posição do bloco
de corte.

Opções de verificação da precisão

Para verificar a precisão da navegação, você pode:
• Manter o ponteiro no osso nos pontos de verificação de precisão que você definiu nas telas

Verify Femoral Model e Verify Tibial Model, verificando se a área mostrada na tela
corresponde corretamente à área real no osso, ou

• Deslizar o ponteiro ao longo do osso para verificar se a área mostrada na tela corresponde
corretamente à área real no osso.

Rastreamento intraoperatório e verificações de precisão
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7.2 Configurações de navegação
Navegando para ressecções planejadas/referências ósseas

Informações gerais

É possível definir como o software exibirá os diversos valores na tela durante a navegação.
As seguintes opções são possíveis:
• Planned Resection: Execute a navegação em relação ao planos de ressecção planejados no

osso.
• Bone References: Execute a navegação em relação aos pontos de referência no osso.

É possível definir essas configurações na janela de diálogo Advanced Settings ao criar o
planejamento do procedimento (consulte a página 57).
OBSERVAÇÃO: se você está navegando implantes Universais, a opção Bone References é
automaticamente selecionada e a opção Planned Resection é desativada.
 

Referências de navegação óssea

Se você selecionar Bone References, o software exibirá a posição atual do plano do bloco de
corte em relação aos pontos de referência correspondentes no osso.
Os pontos de referência, que são adquiridos no osso durante o registro e são utilizados como
referências de navegação, são mostrados nessa tabela:

Osso Ponto de referência Referência

Tíbia

Pontos mais profundos nos platôs tibi-
ais alto e baixo. Plano de ressecção tibial.

Eixo mecânico tibial. Inclinação tibial e varo/valgo.

Direção tibial AP. Rotação do implante tibial.

Fêmur

Ponto mais distal no côndilo femoral. Plano de ressecção femoral distal.

Ponto anterior no córtex femoral. Plano de ressecção femoral anterior.

A configuração da rotação (linha de
Whiteside, eixo epicondilar ou eixo
condilar posterior) que você selecionou
na janela de diálogo Advanced Set-
tings.

Rotação interna/externa do implante femo-
ral.

Eixo mecânico femoral. Varo/valgo e flexão/extensão femoral.

Ajustando configurações

É possível ajustar as configurações de navegação a qualquer momento durante o procedimento,
pressionando Modify na tela Procedure Overview.
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7.3 Blocos de corte e implantes
Usando o bloco de corte e colocando implantes

Uso correto

Insira o adaptador de bloco de corte no slot correto do bloco de corte (alguns fabricantes
oferecem blocos de corte com mais de um slot). Execute a ressecção através do mesmo
slot no qual o adaptador do bloco de corte foi inserido durante a navegação.

A fixação do bloco de corte no osso pode mudar a sua posição. Por essa razão, use o
adaptador de bloco de corte ou o ponteiro para verificar a posição do bloco de corte após
você fixá-lo no osso.

Durante a fixação do bloco de corte no osso, verifique continuamente se o plano real
corresponde ao plano planejado.

Remova o adaptador do bloco de corte antes de executar a ressecção.

Posicionamento correto do implante

Assegure que o implante seja compatível com os requisitos e que esteja corretamente
posicionado. 

Blocos de corte e implantes
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7.4 Acessando as etapas da navegação
Utilizando o botão GOTO

Informações gerais

Depois de concluir o registro do paciente e ter pressionado Next na tela Verify Tibial Model, o
software abre a primeira tela do fluxo de trabalho de navegação selecionado.
O software automaticamente continua passando por cada etapa do fluxo de trabalho em uma
ordem predefinida. A ordem das etapas de navegação depende:
• Do implante selecionado.
• De várias configurações que você selecionou durante o planejamento do perfil.

OBSERVAÇÃO: Knee 2.6 oferece maior flexibilidade de fluxo de trabalho. Por exemplo, você
pode executar primeiro a ressecção tibial, mesmo se um fluxo de trabalho femur first estiver
selecionado.
 

Selecionando etapas

Você também pode acessar as etapas de navegação. Pressione GOTO no Menu para abrir a
janela de diálogo Go to...

Figura 51 
Na janela de diálogo Go to..., é possível:
• Rever a ordem das etapas para o fluxo de trabalho selecionado.
• Selecionar uma etapa específica de um determinado fluxo de trabalho.

OBSERVAÇÃO: dependendo do status atual do procedimento, algumas etapas podem não estar
acessíveis. Para obter informações adicionais sobre a janela de diálogo Go to..., consulte a
página 29.
 

Verificando planos de ressecção

Observe que você deve verificar cada plano onde a ressecção já foi executada (plano tibial,
planos femoral anterior e distal) depois da navegação para poder continuar com o procedimento.
O status de Go To para as etapas de ressecção somente é mostrado em verde depois da
verificação ter sido concluída.
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7.4.1 Recurso de controle remoto

Informações gerais

O software possui um recurso de Controle remoto que o conduz automaticamente para a próxima
etapa em seu fluxo de trabalho predefinido. Quando você usa a funcionalidade Remote Control,
não é necessário pressionar os botões Next ou Back durante as etapas de navegação.

Indicador de controle remoto

A função Remote Control é representada pelo indicador ① nas telas de navegação.

①

Figura 52 

Botão Explicação

Cinza: O Remote Control foi ativado no menu Options. Nenhum instrumento de
navegação é atualmente detectado pelo software.

Laranja: O instrumento de navegação foi detectado pelo software.

Verde: Quando o software tem os dados necessários para prosseguir. O usuário é
ligado à etapa seguinte.

Como o controle remoto funciona

O software ativa a função de Remote Control quando você segura o instrumento de navegação
(por exemplo, um adaptador de bloco de corte ou modelo de bloco de corte), necessário para a
etapa a ser executada, na posição relevante no osso. O software reconhece o instrumento de
navegação e sua posição no osso, e abre a tela de navegação relevante (se a etapa estiver
disponível no momento).

Acessando as etapas da navegação
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Exemplo de fluxo de trabalho usando controle remoto

A tabela a seguir fornece um exemplo de utilização do recurso de Remote Control durante a
ressecção e a verificação.

Etapas

1.
Depois do planejamento femoral distal, segure o adaptador do bloco de corte no fêmur
distal.
A tela Distal Femoral Resection (Ressecção femoral distal) se abre.

2.
Navegue no adaptador do bloco de corte até a posição necessária. (Consulte o capítu-
lo PLANEJAMENTO E NAVEGAÇÃO FEMORAL, consulte a página 167.)
Execute a ressecção femoral distal de acordo com o procedimento cirúrgico padrão.

3.
Mantenha o adaptador de bloco de corte sobre o osso com a ressecção.
A tela Verify Distal Femoral Resection (Verificar ressecção femoral distal) se abre.

4. Verifique o fêmur com a ressecção.

OBSERVAÇÃO: também é possível ir para etapas que estão disponíveis posteriormente no fluxo
de trabalho, tão logo a etapa desejada esteja acessível. Quando você mantém o instrumento de
navegação na posição correspondente no osso, o software exibe brevemente cada tela de
navegação subsequente no fluxo de trabalho até que a tela desejada seja atingida. Da mesma
forma, você pode retornar às etapas anteriores no fluxo de trabalho.
 

Retornando às etapas anteriores

Além de utilizar o recurso de Remote Control para prosseguir avançando no fluxo de trabalho,
também é possível retornar às etapas de ressecção e verificação já executadas.
Por exemplo, se você estiver em uma tela de ressecção ou verificação femoral, é possível
retornar à tela de verificação tibial mantendo o adaptador de bloco de corte na tíbia.

Etapas não disponíveis

Não é possível utilizar o Remote Control para ir para uma etapa que ainda não está disponível
no fluxo de trabalho. Nesse caso, o software exibe uma mensagem informando qual etapa deve
ser executada primeiro.
Pressionando Close na mensagem de informações, você pode prosseguir para a primeira etapa
necessária.
OBSERVAÇÃO: o Remote Control é automaticamente desativado nas telas de verificação de
ressecção até que a verificação seja executada.
 

Ativar e desativar o Controle remoto

Exibição Explicação

O Remote Control pode ser ativado/desativado através do menu Options. O íco-
ne somente será exibido quando a função estiver ativada.
OBSERVAÇÃO: se a função Remote Control estiver ativada, essa configuração
será salva no perfil.
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7.5 Telas de navegação
Visão geral

Informações gerais

Durante a navegação, várias informações são exibidas na tela de navegação dependendo:
• Da etapa que está sendo executada.
• Se você está navegando usando implantes que estão integrados no banco de dados do

software ou não (configurações de implante Universal Brainlab).
OBSERVAÇÃO: o sistema solicita a seleção de implantes para navegação na janela de diálogo
Implant Selection durante o planejamento do procedimento.
 

Layout da tela

②

③

①

Figura 53 

Nº Explicação

① O plano azul representa a posição real do bloco de corte.

②
Se você está navegando para ressecções planejadas e tiver definido limites de navega-
ção ao planejar o procedimento, medidores coloridos indicam se a navegação está den-
tro do seu limite definido (consulte a página 124).

③

Dependendo da configuração de navegação selecionada, os valores indicam o seguinte:
• Se você está navegando para o plano, os valores indicam o desvio entre o plano do

bloco de corte atual (azul) e o plano planejado (amarelo).
• Se você está navegando para referência, os valores indicam a posição atual do plano

do bloco de corte em relação aos pontos de referência correspondentes no osso.

Telas de navegação
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Exibição do ponteiro

Para verificar ressecções femorais e tibiais planejadas, movimente o ponteiro ao longo da
superfície do osso. O sistema exibe a distância da ponta do ponteiro de contato até o plano de
ressecção planejado.
OBSERVAÇÃO: isto se aplica para todas as telas de planejamento e navegação para fêmur e
tíbia.
 

Layout da tela Universal

②

①

Figura 54 

Nº Explicação

① O plano azul representa a posição real do bloco de corte.

② Os valores indicam o desvio do plano real para os pontos de referência correspondentes
no osso (consulte a página 117).

OBSERVAÇÃO: após a conclusão da ressecção e da verificação, os planos de ressecção
verificados são indicados por planos amarelos no osso, em telas subsequentes de alinhamento
da perna e de balanço de tecidos moles.
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7.5.1 Usando os limites de navegação

Informações gerais

Se os limites de navegação tiverem sido definidos na janela de diálogo Navigation Thresholds
durante o planejamento do procedimento (consulte a página 60), os medidores de navegação na
tela indicam se o instrumento navegado está atualmente dentro do limite definido.
OBSERVAÇÃO: os limites de navegação não estarão disponíveis se você estiver navegando
implantes Universais ou se tiver selecionado a navegação para Bone References na janela de
diálogo Advanced Settings.
 

Medidores de navegação

Veja a seguir exemplos de medidores indicando limites de navegação para rotação interna/
externa, deslocamento anterior/posterior e ângulo de flexão/extensão para o fêmur.

① ② ③

Figura 55 

Nº Explicação

① Se o instrumento navegado está fora do limite definido, o medidor fica vermelho.

② Se o instrumento navegado está fora do limite definido, o medidor fica verde.

③

Agulha que se move com o movimento correspondente do instrumento navegado.
• Quando a agulha está na área sombreada, o instrumento está atualmente dentro do

limite definido.
• Quando a agulha está na área branca, o instrumento está atualmente fora do limite de-

finido.

Limites não definidos

Se você não tiver definido limites de navegação na janela de diálogo Advanced Settings, os
medidores de navegação serão mostrados desativados na tela e não haverá áreas sombreadas
atrás da agulha. Apenas os valores irão se ajustar de acordo com o movimento do instrumento
navegado.

Figura 56 

Telas de navegação
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8 FLUXOS DE TRABALHO DE
NAVEGAÇÃO

8.1 Fluxos de trabalho Tibia First
Visão geral

Informações gerais

Esta seção descreve os fluxos de trabalho de navegação nos quais as etapas de planejamento e
navegação tibial são executadas primeiro.
Há uma variedade de opções de fluxo de trabalho disponíveis no fluxo de trabalho Tibia First. O
fluxo de trabalho de navegação é definido de acordo com:
• O implante e o conjunto de ferramentas selecionados, e
• As configurações que você selecionou durante o planejamento do procedimento na janela de

diálogo Choose Surgical Technique.

Configurações da técnica cirúrgica

①

②

③

Figura 57 

Nº Explicação

①
Fluxo de trabalho da navegação:
• Tibia First
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Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Knee Ver. 2.6 125



Nº Explicação

②
Métodos de planejamento disponíveis (consulte a página 52):
• Gap Balanced
• Measured Resection

③

Métodos de registro disponíveis (consulte a página 52):
• Standard
• Split
• Express

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade dos fluxos de trabalho depende do implante e do conjunto de
ferramentas selecionados e de outras configurações que são selecionadas na janela de diálogo
Choose Surgical Technique. Configurações que não estão disponíveis aparecem desativadas.
 

Ordem de navegação: Distal Cut First (Corte distal primeiro)

Esta tabela descreve uma sequência de fluxo de trabalho padrão Tíbia primeiro com base em um
conjunto de ferramentas Primeiro corte distal.

Fluxo de trabalho Registro Stan-
dard

Registro Split Consulte

Registro femoral 1 6 Página 94

Registro tibial 2 1 Página 107

Alinhamento inicial da perna 3 2 Página
139

Planejamento tibial 4 3 Página
155

Ressecção tibial 5 4 Página
159

Verificação da ressecção tibial 6 5 Página
161

Balanço de tecidos moles 7 7 Página
148

Planejamento do implante femoral 8 8 Página
167

Ressecção femoral distal 9 9 Página
181

Verificação da ressecção femoral dis-
tal 10 10 Página

183

Ressecção femoral anterior 11 11 Página
185

Verificação da ressecção femoral an-
terior 12 12 Página

187

Alinhamento final da perna 13 13 Página
142

Ordem de navegação: Anterior Cut First (Corte anterior primeiro)

Esta tabela descreve uma sequência de fluxo de trabalho padrão Tíbia primeiro com base em um
conjunto de ferramentas Primeiro corte anterior.

Fluxos de trabalho Tibia First
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Fluxo de trabalho Registro Stan-
dard

Registro Split Consulte

Registro femoral 1 6 Página 94

Registro tibial 2 1 Página 107

Alinhamento inicial da perna 3 2 Página
139

Planejamento tibial 4 3 Página
155

Ressecção tibial 5 4 Página
159

Verificação da ressecção tibial 6 5 Página
161

Balanço de tecidos moles 7 7 Página
148

Planejamento do implante femoral 8 8 Página
167

Ressecção femoral anterior 9 9 Página
185

Verificação da ressecção femoral ante-
rior 10 10 Página

187

Ressecção femoral distal 11 11 Página
190

Verificação da ressecção femoral distal 12 12 Página
192

Alinhamento final da perna 13 13 Página
142

Variações de planejamento no fluxo de trabalho

As etapas de planejamento variam dependendo da abordagem de planejamento selecionada
(Espaçamento balanceado ou Ressecção medida). Todavia, essa variação não afeta a ordem das
etapas de navegação mostradas acima.
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8.2 Fluxos de trabalho Femur First
Visão geral

Informações gerais

Esta seção descreve os fluxos de trabalho de navegação nos quais as etapas de planejamento e
navegação femoral são executadas primeiro.
Há uma variedade de opções de fluxo de trabalho disponíveis no fluxo de trabalho Femur First. O
fluxo de trabalho de navegação é definido de acordo com:
• O implante e o conjunto de ferramentas selecionados, e
• As configurações que você selecionou durante o planejamento do procedimento na janela de

diálogo Choose Surgical Technique.

Configurações da técnica cirúrgica

①

②

③

Figura 58 

Nº Explicação

①
Fluxo de trabalho da navegação:
• Femur first

②
Métodos de planejamento disponíveis (consulte a página 52):
• Gap Balanced
• Measured Resection

③

Métodos de registro disponíveis (consulte a página 52):
• Standard
• Split
• Express

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade dos fluxos de trabalho depende do implante e do conjunto de
ferramentas selecionados e de outras configurações que são selecionadas na janela de diálogo
Choose Surgical Technique. Configurações que não estão disponíveis aparecem desativadas.
 

Ordem de navegação: Ressecção medida

Esta tabela descreve um fluxo de trabalho fêmur primeiro dependendo se um conjunto de
ferramentas Anterior Cut First ou Distal Cut First foi selecionado:

Fluxos de trabalho Femur First
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Fluxo de trabalho Distal Cut First Anterior Cut First Consulte

Registro femoral 1 1 Página 94

Registro tibial 2 2 Página 107

Alinhamento inicial da perna 3 3 Página
139

Planejamento femoral 4 4 Página
167

Ressecção femoral distal 5 7 Página
181

Verificação da ressecção femoral distal 6 8 Página
183

Ressecção femoral anterior 7 5 Página
185

Verificação da ressecção femoral anterior 8 6 Página
187

Planejamento tibial 9 9 Página
155

Ressecção tibial 10 10 Página
159

Verificação da ressecção tibial 11 11 Página
161

Alinhamento final da perna 12 12 Página
142

Ordem de navegação: Gap Balanced

Esta tabela descreve um fluxo de trabalho fêmur primeiro dependendo se um conjunto de
ferramentas Anterior Cut First ou Distal Cut First foi selecionado:

Fluxo de trabalho Distal Cut First Anterior Cut First Consulte

Registro femoral 1 1 Página 94

Registro tibial 2 2 Página 107

Alinhamento inicial da perna 3 3 Página
139

Planejamento tibial 4 4 Página
157

Balanço ligamentar 5 5 Página
148

Planejamento femoral 6 6 Página
167

Ressecção femoral distal 7 9 Página
181

Verificação da ressecção femoral distal 8 10 Página
183

Ressecção femoral anterior 9 7 Página
185

Verificação da ressecção femoral anterior 10 8 Página
187

Ressecção tibial 11 11 Página
159
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Fluxo de trabalho Distal Cut First Anterior Cut First Consulte

Verificação da ressecção tibial 12 12 Página
161

Alinhamento final da perna 13 13 Página
142

Fluxos de trabalho Femur First
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8.3 Fluxos de trabalho Híbridos
Visão geral

Informações gerais

Em fluxos de trabalho híbridos, o balanço de tecidos moles é executado após a realização da
ressecção distal do fêmur. A vantagem desse fluxo de trabalho é que uma situação mais realista
do ligamento pode ser alcançada por meio da realização do balanço de tecidos moles em uma
fase posterior do procedimento.
Há uma variedade de opções de fluxo de trabalho disponíveis no fluxo de trabalho híbrido. O
fluxo de trabalho de navegação é definido de acordo com as configurações que você selecionou
durante o planejamento do procedimento na janela de diálogo Choose Surgical Technique.

Configurações da técnica cirúrgica

①

②

③

Figura 59 

Nº Explicação

①
Fluxos de trabalho híbridos disponíveis (consulte a página 51):
• Tibia First Hybrid
• Fem. First Hybrid

②
Métodos de planejamento disponíveis (consulte a página 52):
• Gap Balanced
• Measured Resection

③

Métodos de registro disponíveis (consulte a página 52):
• Standard
• Split
• Express

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade dos fluxos de trabalho depende do implante e do conjunto de
ferramentas selecionados e de outras configurações que são selecionadas na janela de diálogo
Choose Surgical Technique. Configurações que não estão disponíveis aparecem desativadas.
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Ordem de navegação: Tibia First Hybrid

Fluxo de trabalho Registro
Standard

Registro Split Consulte

Registro femoral 1 6 Página 94

Registro tibial 2 1 Página 107

Alinhamento inicial da perna 3 2 Página
139

Planejamento tibial 4 3 Página
155

Ressecção tibial 5 4 Página
159

Verificação da ressecção tibial 6 5 Página
161

Planejamento femoral distal 7 7 Página
175

Ressecção femoral distal 8 8 Página
181

Verificação da ressecção femoral distal 9 9 Página
183

Balanço de tecidos moles 10 10 Página
148

Planejamento femoral anterior 11 11 Página
177

Ressecção femoral anterior 12 12 Página
185

Verificação da ressecção femoral anteri-
or 13 13 Página

187

Alinhamento final da perna 14 14 Página
142

Ordem de navegação: Femur First Hybrid

Fluxo de trabalho Registro padrão Consulte

Registro femoral 1 Página 94

Registro tibial 2 Página 107

Alinhamento inicial da perna 3 Página
139

Planejamento femoral distal 4 Página
175

Ressecção femoral distal 5 Página
181

Verificação da ressecção femoral distal 6 Página
183

Planejamento tibial 7 Página
155

Ressecção tibial 8 Página
159

Fluxos de trabalho Híbridos
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Fluxo de trabalho Registro padrão Consulte

Verificação da ressecção tibial 9 Página
161

Balanço de tecidos moles 10 Página
148

Planejamento femoral anterior 11 Página
177

Ressecção femoral anterior 12 Página
185

Verificação da ressecção femoral anterior 13 Página
187

Alinhamento final da perna 14 Página
139

Variações de planejamento

As etapas de planejamento variam dependendo da abordagem de planejamento selecionada
(Espaçamento balanceado ou Ressecção medida). Todavia, essa variação não afeta a ordem das
etapas de navegação mostradas acima.
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8.4 Fluxos de trabalho universais
Visão geral

Informações gerais

Esta seção descreve todos os fluxos de trabalho de navegação Universal. É possível utilizar os
fluxos de trabalho universais se você estiver trabalhando com um implante que não esteja
integrado no banco de dados.
Os fluxos de trabalho universais são ativados quando você seleciona Brainlab Universal na
janela de diálogo Implant Selection.
Há uma variedade de opções de fluxo de trabalho disponíveis nos fluxos de trabalho universais.
O fluxo de trabalho de navegação é definido de acordo com:
• O conjunto de ferramentas Universal selecionado, e
• As configurações que você selecionou durante o planejamento do procedimento na janela de

diálogo Choose Surgical Technique.

Configurações da técnica cirúrgica

③

①

②

Figura 60 

Nº Explicação

①

Fluxos de trabalho de navegação disponíveis (consulte a página 51):
• Tibia First
• Femur first
• Tibia First Hybrid
• Femur First Hybrid

OBSERVAÇÃO: Os fluxos de trabalho híbridos apenas estão disponíveis para conjuntos
de ferramentas Distal Cut First.
 

② O planejamento de implantes não está disponível para configurações de implantes Uni-
versais. Pelo padrão, Measured Resection (consulte a página 52) está ativado.

③

Métodos de registro disponíveis (consulte a página 52):
• Standard
• Split
• Express

Fluxos de trabalho universais
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OBSERVAÇÃO: a disponibilidade dos fluxos de trabalho depende do implante e do conjunto de
ferramentas selecionados e de outras configurações que são selecionadas na janela de diálogo
Choose Surgical Technique. Configurações que não estão disponíveis aparecem desativadas.
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8.4.1 Ordem de navegação: Fluxos de trabalho Tibia First

Informações gerais

As tabelas nesta seção descrevem os fluxos de trabalho que estão disponíveis para:
• Fluxos de trabalho Tibia First (padrão)
• Fluxos de trabalho Tibia First Hybrid

Fluxo de trabalho padrão Tibia First: Distal Cut First

Esta tabela mostra a ordem na qual as etapas são executadas para fluxos de trabalho Tibia First
padrão com um conjunto de ferramentas Distal Cut First (DCF):

Fluxo de trabalho Registro Standard Registro Split Consulte

Registro femoral 1 5 Página 94

Registro tibial 2 1 Página 107

Alinhamento inicial da perna 3 2 Página
139

Ressecção tibial 4 3 Página
163

Verificação da ressecção tibial 5 4 Página
165

Balanço de tecidos moles 6 6 Página
148

Ressecção femoral distal 7 7 Página
190

Verificação da ressecção femo-
ral distal 8 8 Página

192

Ressecção femoral anterior 9 9 Página
193

Verificação da ressecção femo-
ral anterior 10 10 Página

195

Alinhamento final da perna 11 11 Página
142

Fluxo de trabalho padrão Tibia First: Anterior Cut First

Esta tabela mostra a ordem na qual as etapas são executadas para fluxos de trabalho Tibia First
padrão com um conjunto de ferramentas Anterior Cut First (ACF):

Fluxo de trabalho Registro Standard Registro Split Consulte

Registro femoral 1 5 Página 94

Registro tibial 2 1 Página 107

Alinhamento inicial da perna 3 2 Página
139

Ressecção tibial 4 3 Página
163

Verificação da ressecção tibial 5 4 Página
165

Balanço de tecidos moles 6 6 Página
148

Fluxos de trabalho universais
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Fluxo de trabalho Registro Standard Registro Split Consulte

Ressecção femoral anterior 7 7 Página
193

Verificação da ressecção femo-
ral anterior 8 8 Página

195

Ressecção femoral distal 9 9 Página
190

Verificação da ressecção femo-
ral distal 10 10 Página

192

Alinhamento final da perna 11 11 Página
142

Fluxo de trabalho híbrido Tibia First

Fluxo de trabalho Registro Standard Registro Split Consulte

Registro femoral 1 5 Página 94

Registro tibial 2 1 Página 107

Alinhamento inicial da perna 3 2 Página
139

Ressecção tibial 4 3 Página
163

Verificação da ressecção tibial 5 4 Página
165

Ressecção femoral distal 6 6 Página
190

Verificação da ressecção femo-
ral distal 7 7 Página

192

Balanço de tecidos moles 8 8 Página
148

Ressecção femoral anterior 7 9 Página
193

Verificação da ressecção femo-
ral anterior 9 10 Página

195

Alinhamento final da perna 10 11 Página
142
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8.4.2 Ordem de navegação: Fluxos de trabalho Femur First

Visão geral

A tabela nesta seção descreve os fluxos de trabalho que estão disponíveis para:
• Fluxos de trabalho Femur First (padrão)
• Fluxos de trabalho Femur First Hybrid

Fluxos de trabalho disponíveis

Fluxo de trabalho Femur First:
Distal Cut
First

Femur First:
Anterior Cut
First

Femur First:
Híbrido

Consulte

Registro femoral 1 1 1 Página 94

Registro tibial 2 2 2 Página 107

Alinhamento inicial da perna 3 3 3 Página
139

Ressecção femoral distal 4 6 4 Página
190

Verificação da ressecção femo-
ral distal 5 7 5 Página

192

Ressecção femoral anterior 6 4 9 Página
193

Verificação da ressecção femo-
ral anterior 7 5 10 Página

195

Ressecção tibial 9 9 6 Página
159

Verificação da ressecção tibial 10 10 7 Página
161

Balanço de tecidos moles 8 8 8 Página
148

Alinhamento final da perna 11 11 11 Página
142

OBSERVAÇÃO: o balanço de tecidos moles não é parte dos fluxos de trabalho Femur First:
Distal Cut First ou Femur First: Anterior Cut First quando a configuração do Gap Balanced
não é selecionada durante a configuração do perfil.
 

Fluxos de trabalho universais
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9 FUNÇÕES DE
ALINHAMENTO DA PERNA

9.1 Alinhamento inicial e final da perna
Alinhamento inicial da perna

Informações gerais

A tela Initial Leg Alignment (Alinhamento inicial da perna) é aberta depois de você registrar a
tíbia e verificar o modelo ósseo da tíbia.
Com o alinhamento inicial da perna, é possível rever a situação pré-operatória do alinhamento da
perna. Opcionalmente, também é possível armazenar os valores de alinhamento da perna em
flexão e extensão, com o objetivo de:
• Salvar os valores no relatório de terapia.
• Comparar esses valores com os valores pós-operatórios armazenados durante o alinhamento

final da perna.
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Layout da tela Initial Leg Alignment

①

③

②
①

⑤

④

Figura 61 
• Se estiver movendo a perna de estendida para flexionada, a tela de alinhamento da perna em

flexão é mostrada quando o ângulo de flexão é superior a 46°.
• Se estiver movendo a perna de flexionada para estendida, a tela de alinhamento da perna em

extensão é mostrada quando o ângulo de extensão é inferior a 44°.

Explicação da tela

Nº Descrição

①
• Ângulo varo/valgo atual (exibido quando a perna está estendida).
• Valor de rotação interna/externa (exibido quando a perna está flexionada).

② Linha de Mikulicz (eixo mecânico) da perna representado por uma linha verde.

③ Eixos mecânicos da tíbia e do fêmur representados por linhas laranjas.

Alinhamento inicial e final da perna
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Nº Descrição

④

O intervalo de movimento (ROM) exibe o seguinte:
• Ângulo varo/valgo.
• Ângulos de flexão/extensão do menor ao maior valor. Para o valor de rotação interna/

externa, é usada a referência de rotação.

⑤ Ângulo atual de flexão/extensão.

Como executar o alinhamento da perna

Etapas

1. Levar a perna até a extensão total e pressionar Record (Gravar) para começar a gravar
o ROM pré-operatório.

2.
Mova a perna ao longo do intervalo de movimento.
O software rastreia o movimento da perna no ROM e exibe o ROM gravado (indicado por
pontos coloridos).

3. Pressione Stop (Parar) para parar a gravação do ROM pré-operatório.

Como executar o alinhamento da perna com Registro Split

Etapas

1. Coloque a perna completamente estendida.

2. Pressione Store (Armazenar) para armazenar os ângulos pré-operatórios em varo/valgo
(até 15°) e os de extensão.

3. Flexione a perna.

4. Pressione Store para armazenar o ângulo pré-operatório de flexão (até 15°).

Próxima etapa

Etapa

Pressione Next na tela Initial Leg Alignment para continuar para a próxima etapa no fluxo de
trabalho.
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9.1.1 Alinhamento final da perna

Visão geral

Após a conclusão de todas as etapas de planejamento, ressecção e verificação, é possível
utilizar a etapa de Final Leg Alignment (Alinhamento final da perna) para rever a situação final
da perna. Você pode armazenar os ângulos finais varo/valgo e de flexão/extensão para: 
• Salvar os valores no relatório de terapia e
• Utilizar os valores para comparação com os valores pré-operatórios que você armazenou

durante o alinhamento inicial da perna.

Verificando planos submetidos a nova ressecção

Se efetuar uma nova ressecção na tíbia ou no fêmur, você deverá verificar o plano em que
a nova ressecção foi realizada. Caso contrário, o alinhamento do implante mostrado nas
telas de alinhamento final pode estar incorreto.

Alinhamento inicial e final da perna
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Telas do alinhamento final da perna sem análise cinemática

①

②

③

⑤

④

Figura 62 
• Se estiver movendo a perna de estendida para flexionada, a tela de alinhamento da perna em

flexão é mostrada quando o ângulo de flexão é superior a 46°.
• Se estiver movendo a perna de flexionada para estendida, a tela de alinhamento da perna em

extensão é mostrada quando o ângulo de extensão é inferior a 44°.

Explicação da tela

Nº Descrição

①
Ângulo varo/valgo atual (exibido quando a perna está estendida).
Valor de rotação interna/externa (exibido quando a perna está flexionada).

② Os gaps medial e lateral são exibidos.
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Nº Descrição

③

O intervalo de movimento (ROM) exibe o seguinte:
• Ângulo varo/valgo.
• Ângulos de flexão/extensão do menor ao maior valor. Para o valor de rotação interna/

externa, é usada a referência de rotação.

④
Esta parte exibe o seguinte:
• Ângulo varo/valgo pré-operatório (em extensão).
• Ângulo pré-operatório de flexão/extensão.

⑤
Visualização sagital com ângulo de flexão/extensão atual.
OBSERVAÇÃO: disponível somente com o fluxo de trabalho Universal.
 

Telas de alinhamento final da perna

A visualização superior direita exibe uma visualização axial da tíbia. Aqui são exibidas
informações adicionais sobre a posição do implante tibial em relação ao implante femoral. Esta
visualização é mostrada tanto em flexão quanto em extensão. 

Alinhamento inicial e final da perna
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①

④
③
②

Figura 63 

Explicação da tela

Nº Descrição

① A linha azul representa a direção tibial AP.

② Direção femoral AP em relação à direção tibial AP.

③ A linha vermelha representa a direção femoral AP.

④

As esferas vermelhas no implante tibial representam os pontos de contato do implante
femoral planejado projetados sobre o implante tibial. Quando você move a perna em fle-
xão e extensão, os pontos de contato são exibidos na tela.
Record grava um traçado dos pontos de contato em amarelo.

FUNÇÕES DE ALINHAMENTO DA PERNA
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Como executar o alinhamento da perna

Etapas

1. Levar a perna até a extensão total e pressionar Record para começar a gravar o ROM
pré-operatório e, se a análise cinemática estiver ativada, os pontos de contato.

2.
Mova a perna ao longo do intervalo de movimento.
O software rastreia o movimento da perna no ROM e exibe o ROM pós-operatório grava-
do (indicado por pontos coloridos).

3. Pressione Stop para parar a gravação do ROM pós-operatório.

Como navegar na bandeja tibial (opcional)

Adicionalmente, se você tiver selecionado Kinematic Analysis (Análise cinemática) na janela de
diálogo Advanced Settings, você pode navegar a bandeja tibial para efetuar a correspondência
com a direção tibial AP planejada da bandeja. A navegação é executada utilizando o ponteiro. 
OBSERVAÇÃO: esta opção está disponível se você estiver usando o software Knee 2.6 com ou
sem funcionalidade de pesquisa, mas não para fluxos de trabalho universias. 
 

①
②

Figura 64 

Etapas

1.

Segure o ponteiro ao longo do eixo AP da bandeja da tíbia a ① para ativar a navegação
da bandeja tibial.
O valor nessa visualização indica o desvio entre o eixo AP do ponteiro e a direção tibial
AP planejada (indicada pela linha amarela ②).

2. Utilize o ponteiro para navegar a bandeja tibial até que a posição real corresponda à po-
sição planejada (o eixo do ponteiro corresponda à linha amarela).

Alinhamento inicial e final da perna
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Próxima etapa

Etapa

Pressione Finish (Terminar) para abrir a janela de diálogo Close Application. Agora é possível
encerrar o software (consulte a página 247).

FUNÇÕES DE ALINHAMENTO DA PERNA
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9.2 Balanço de tecidos moles
Sobre o balanço de tecidos moles

Visão geral

Durante o balanço de tecidos moles é possível verificar a situação do espaçamento medial/
lateral. O software exibe a abertura do espaçamento medial/lateral em milímetros.
Quando você aplica um estresse varo/valgo à junta, o software exibe o resultado correspondente
no eixo da perna, o ângulo entre os planos de ressecção femoral e tibial e os gaps de flexão/
extensão.
Ao executar uma liberação ligamentar de acordo com o procedimento cirúrgico padrão, uma
tensão de alinhamento igual pode ser alcançada nos lados medial e lateral.

Fluxos de trabalho

A funcionalidade de balanço de tecidos moles varia em função da abordagem de planejamento
selecionada na janela de diálogo Choose Surgical Technique.

Fluxo de trabalho Técnica

Gap Balanced
(Fluxo de trabalho da
Tíbia primeiro)

O software ativa um método de planejamento automático para o im-
plante femoral, com base nas informações adquiridas durante o balan-
ço de tecidos moles.
Com base na ressecção tibial verificada e na tensão ligamentar cola-
teral medial e lateral, o software:
• Calcula a rotação de implante femoral.
• Calcula o tamanho e a posição do implante femoral.

Com este método, você deve armazenar o alinhamento e os gaps em
extensão (gaps medial/lateral e ângulo varo/valgo) e flexão (gaps me-
dial/lateral e rotação interna/externa) durante o balanço de tecidos
moles.
OBSERVAÇÃO: se você está executando um fluxo de trabalho Gap
Balanced Hybrid, o armazenamento do espaçamento de extensão é
opcional.
 

Gap Balanced
(Fluxo de trabalho fê-
mur primeiro)

Esta técnica é a mesma usada no fluxo de trabalho Tibia First descrito
acima. A única diferença é que a rotação, o tamanho e a posição do
implante femoral são baseados na ressecção tibial planejada (em vez
da verificada).

Measured Resection

O planejamento do implante femoral é baseado nos pontos adquiridos
no osso durante o registro (em vez de ser baseado nas informações
do balanço de tecidos moles).
Durante o balanço de tecidos moles, opcionalmente é possível arma-
zenar os gaps medial/lateral, a rotação interna/externa e o ângulo va-
ro/valgo. Os gaps armazenados são exibidos nas telas de planeja-
mento femoral subsequentes.

OBSERVAÇÃO: os fluxos de trabalho de espaçamento balanceado não estão disponíveis para
configurações de implante Universal.
 

Verificação cruzada de ligamento

Se houver um grande desvio entre os gaps de extensão e flexão que você armazenar durante o
balanço de tecidos moles, o software exibirá uma mensagem informando que os gaps
armazenados não podem ser acomodados pela espessura da menor ou da maior inserção.

Balanço de tecidos moles
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9.2.1 Executando o balanço de tecidos moles

Layout da tela do balanço de tecidos moles

⑥ ①

②

⑤

③

④

Figura 65 
• Se estiver movendo a perna de estendida para flexionada, a tela de alinhamento da perna em

flexão é mostrada quando o ângulo de flexão é superior a 46°.
• Se estiver movendo a perna de flexionada para estendida, a tela de alinhamento da perna em

extensão é mostrada quando o ângulo de extensão é inferior a 44°.

Explicação da tela

Nº Descrição

①
Vistas frontal e sagital do alinhamento da perna atual com a tíbia mostrada com ressec-
ção. Se a ressecção distal femoral tiver sido executada, o fêmur distal também será mos-
trado com ressecção (somente para fluxos de trabalho Híbrido).

② Ângulo atual de flexão/extensão.

③

É possível ativar ou desativar o botão Gap Info (Informações de espaçamento) para
mostrar ou ocultar os espaçamentos medial e lateral na visualização à esquerda.
OBSERVAÇÃO: depois de você ativar as Gap Info, a configuração é armazenada no
seu perfil. Quando o perfil é aberto, a configuração Gap Info está ativada.
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Nº Descrição

④

Os planos amarelos indicam os planos de ressecção planejados ou verificados no osso,
dependendo do status atual do fluxo de trabalho.
Se estiver trabalhando com implantes Universais, os planos amarelos sempre indicam
planos verificados.

⑤ Os gaps medial e lateral são exibidos de acordo com o alinhamento atual da perna.

⑥

Em extensão, o software exibe o ângulo varo/valgo atual.
Em flexão, o software exibe a rotação interna/externa do fêmur em relação às referênci-
as de rotação selecionadas para exibição na janela de diálogo Advanced Settings.
A referência para o alinhamento e a rotação do implante femoral (selecionada na janela
de diálogo Choose Femoral Alignment) é mostrada no meio.

Como executar o balanço de tecidos moles

Etapas

1. Coloque a perna em extensão clínica total.

2.

Abra a articulação do joelho, aplicando uma força adequada na perna até que o LCM e o
LCL pareçam clinicamente esticados. Aqui você deve utilizar um afastador ou os blocos
espaçadores correspondentes.
Para obter uma leitura de espaçamento de extensão significativa, é importante abrir a ar-
ticulação do joelho em extensão até que as estruturas LCM e LCL fiquem esticadas.
Se necessário, execute uma liberação ligamentar para atingir o alinhamento neutro da
perna.

3.

Se desejar armazenar os espaçamentos medial/lateral e o ângulo varo/valgo em exten-
são (requerido para procedimentos Gap Balanced), pressione Store.
OBSERVAÇÃO: se você está executando um fluxo de trabalho Gap Balanced Hybrid, o
armazenamento do espaçamento de extensão é opcional.
 

4. Flexione a perna (90° ou com o plano femoral posterior paralelo ao plano de ressecção
da tíbia).

5. Aplique o estresse adequado, primeiro ao ligamento medial e depois ao ligamento late-
ral, para abrir a articulação do joelho adequadamente.

6. Se desejar armazenar os gaps medial/lateral e o ângulo de rotação interno/externo em
flexão (requerido para procedimentos Gap Balanced), pressione Store.

Balanço de tecidos moles com implantes LCS

Se estiver trabalhando com implantes DePuy LCS, pode ser necessário, em alguns casos,
hiperestender a junta do joelho para o procedimento de extensão para atingir um nível paralelo
de ressecção tibial e femoral distal.
A hiperextensão pode colocar estresse máximo nas partes dorsais da cápsula da junta e nos
ligamentos, influenciando assim os valores de tensão para os ligamentos laterais. Essa influência
deve ser levada em consideração ao realizar um alinhamento de junta fisiológico pós-operatório.

Próximas etapas

Etapa

Pressione Next. O software agora calcula o plano automático para o implante femoral e abre a
tela de planejamento femoral.

Balanço de tecidos moles

150 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Knee Ver. 2.6



Procedimento Próximas etapas

Gap Balanced

O software:
• Calcula o tamanho e a posição do implante femoral de acor-

do com os valores de espaçamento de flexão e extensão ar-
mazenados, e

• Atualiza a rotação do implante femoral com base no ângulo
de rotação interno/externo armazenado, para que fique para-
lelo à tíbia

Procedimento Gap Balanced
no fluxo de trabalho Hybrid

O software:
• Calcula o tamanho do implante femoral de acordo com o va-

lor de espaçamento de flexão armazenado e
• Atualiza a rotação do implante femoral com base no ângulo

de rotação interno/externo armazenado, para que fique para-
lelo à tíbia

Measured Resection O software calcula a posição inicial do implante femoral de
acordo com os pontos adquiridos no osso durante o registro.

FUNÇÕES DE ALINHAMENTO DA PERNA
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9.3 Medição de espaçamento
Sobre a medição de espaçamento

Visão geral

A Gap Measurement está disponível se estiver utilizando o software Knee 2.6 sem
funcionalidade de pesquisa. Essa função permite verificar a situação do ligamento e do
espaçamento medial/lateral em qualquer ponto durante a cirurgia, incluindo os gaps máximos em
flexão e extensão. 
Quando você aplica um estresse varo/valgo à junta, o software exibe o resultado correspondente
no eixo da perna, o ângulo entre os planos de ressecção femoral e tibial e os gaps de flexão/
extensão.
A Gap Measurement está disponível depois da conclusão do registro do paciente.

Como ativar a medição de espaçamento

Etapa

Pressione o botão Gap Measurement no menu Options.

Medição de espaçamento
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9.3.1 Executando a medição de espaçamento

Layout da tela Gap Measurement

②

④

①

③
⑤

⑥

Figura 66 
• Se estiver movendo a perna de estendida para flexionada, a tela de alinhamento da perna em

flexão é mostrada quando o ângulo de flexão é superior a 46°.
• Se estiver movendo a perna de flexionada para estendida, a tela de alinhamento da perna em

extensão é mostrada quando o ângulo de extensão é inferior a 44°.

Layout da tela

Nº Descrição

①

Vistas frontal e sagital do alinhamento atual da perna. A exibição depende do status atu-
al do fluxo de trabalho.
• As ressecções tibial e femoral são indicadas por planos amarelos.
• Se todas as ressecções forem verificadas, os implantes femoral e tibial são mostrados

no modelo ósseo.
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Nº Descrição

② Gaps medial e lateral com base no alinhamento de perna atual.

③ As setas exibem dinamicamente os gaps medial e lateral de acordo com o alinhamento
de perna atual.

④

• Em extensão, o software exibe o ângulo varo/valgo atual.
• Em flexão, o software exibe a rotação interna/externa atual do fêmur em relação às re-

ferências de rotação selecionadas na janela de diálogo Femoral Alignment (Alinha-
mento femoral).

⑤ O ângulo atual de flexão/extensão.

⑥ Gaps medial e lateral máximos.

Executando a medição de espaçamento

Etapas

1. Coloque a perna em extensão clínica total.

2.

Abra a articulação do joelho, aplicando uma força adequada na perna até que o LCM e o
LCL pareçam clinicamente esticados. Aqui você deve utilizar um afastador ou os blocos
espaçadores correspondentes.
Para obter uma leitura de espaçamento de extensão significativa, é importante abrir a ar-
ticulação do joelho em extensão até que as estruturas LCM e LCL fiquem esticadas.
O software armazena e exibe os valores máximos de espaçamento em extensão.
OBSERVAÇÃO: se necessário, execute uma liberação ligamentar para atingir o alinha-
mento neutro da perna.
 

3. Flexione a perna (90° ou com o plano femoral posterior paralelo ao plano de ressecção
da tíbia).

4.
Aplique o estresse adequado, primeiro ao ligamento medial e depois ao ligamento late-
ral, para abrir a articulação do joelho adequadamente.
O software armazena e exibe os valores máximos de espaçamento em flexão.

Como redefinir valores máximos

Etapas

1. Pressione Reset para repor os gaps medial e lateral máximos.

2. Prossiga com a Gap Measurement em flexão e extensão, conforme descrito acima.

Como concluir a medição de espaçamento

Etapa

Pressione Close para retornar à tela principal em que você ativou a função Gap Measurement.

Medição de espaçamento
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10 PLANEJAMENTO E
NAVEGAÇÃO TIBIAL

10.1 Planejamento tibial
Introdução

Visão geral

O software automaticamente calcula o tamanho e a posição iniciais do implante tibial com base
nos pontos adquiridos durante o registro e nas especificações do fabricante. O software exibe os
pontos adquiridos no modelo ósseo para que seja possível verificar a posição do implante
utilizando esses pontos como referência.

Visão geral do plano automático

Implante Fatores que influenciam na posição inicial

Tamanho O software calcula o tamanho do implante de acordo com a distância entre os
pontos adquiridos nos contornos tibiais medial e lateral.

Alinhamento O software posiciona o implante entre os pontos de contorno tibiais medial e la-
teral e o alinha com o ponto adquirido no contorno anterior.

Varo/
valgo

O alinhamento do implante varo/valgo padrão é perpendicular ao eixo mecânico.

Inclinação O software calcula a inclinação posterior de acordo com o procedimento cirúrgi-
co recomendado pelo fabricante do implante, em relação ao eixo mecânico.

Rotação axial O software utilize a direção AP adquirida na tíbia como a referência para o ali-
nhamento de rotação axial do implante.

Ressecção
O software calcula a altura inicial da ressecção tibial com base nos pontos mais
profundos em um raio de 6 mm em torno do ponto inicial adquirido no platô tibi-
al.

Verificação cruzada da tíbia

O software possui uma função integrada de verificação cruzada da tíbia, que verifica se o nível de
ressecção não se desvia demasiado, com base no ponto mais profundo registrado nos platôs
tibiais medial e lateral.

Nível de ressecção Mensagem informativa

A ressecção calculada no platô tibial medial
ou lateral é insuficiente (menos de 2 mm da
ressecção planejada).

O software exibe a mensagem:
• Nenhuma ressecção no platô lateral, ou
• Nenhuma ressecção no platô medial

PLANEJAMENTO E NAVEGAÇÃO TIBIAL
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Nível de ressecção Mensagem informativa

A ressecção calculada no platô tibial medial
ou lateral é excessiva (mais de 15 mm da
ressecção planejada).

O software exibe a mensagem:
• Ressecção maior que o recomendado no platô

lateral, ou
• Ressecção maior que o recomendado no platô

medial

OBSERVAÇÃO: o software também exibe informações de aviso correspondentes se a inclinação
tibial calculada estiver fora do intervalo (+/-5° a partir da configuração padrão do fabricante).
 

Fluxos de trabalho universais

O planejamento não é executado se você tiver selecionado implantes Universais da Brainlab.

Planejamento tibial
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10.1.1 Planejamento tibial

Visão geral

Na tela Tibial Planning, é possível revisar a posição do implante com base no plano automático.
Se necessário, você poderá ajustar:
• O tamanho do implante
• O ângulo varo/valgo do implante
• A inclinação anterior/posterior do implante
• O nível de ressecção tibial

Layout da tela

①

③

⑤
④

②

Figura 67 

Explicação da tela

Nº Descrição

① Visualizações axial e sagital do modelo ósseo tibial.

②

Os valores mostram:
• O tamanho do implante tibial
• O nível de ressecção tibial: Observe que tanto as ressecções medial quanto lateral são

exibidas (distâncias até o ponto mais distal nos platôs tibiais medial e lateral)
• O ângulo varo/valgo
• O ângulo de inclinação anterior/posterior

Se o tamanho e a posição dos implantes forem ajustados, os valores correspondentes
nessa visualização serão atualizados adequadamente.

③ Plano de ressecção planejado (indicado em amarelo).

④
Pontos registrados nos contornos medial, lateral e anterior (esferas azuis).
As esferas azuis pequenas representam as superfícies ósseas adquiridas durante o re-
gistro.

⑤ Eixo mecânico tibial (indicado em laranja).

PLANEJAMENTO E NAVEGAÇÃO TIBIAL
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Opções de ajuste do implante

Opções

Para ajustar o tamanho do implante, pressione os botões Tibia Size (Tamanho
da tíbia). 
OBSERVAÇÃO: se estiver executando primeiro um fluxo de trabalho do fêmur,
o tamanho do implante tibial poderá ser ajustado apenas dentro dos limites de
compatibilidade do implante femoral.
 

Para ajustar o nível de ressecção tibial, pressione os botões de Ressection
(Ressecção). 

Para ajustar o ângulo varo/valgo padrão, pressione os botões Varus/Valgus. 

Para ajustar a inclinação anterior/posterior do implante, pressione os botões de
inclinação na exibição sagital. 

OBSERVAÇÃO: os valores são atualizados de acordo com seus ajustes.
 

Compatibilidade dos implantes tibial e femoral

Com o fluxo de trabalho Femur First, não é possível aumentar o tamanho do implante tibial além
do limite de compatibilidade do implante femoral selecionado atualmente. Se você selecionar um
implante tibial que não é compatível com o implante femoral, um sinal acústico será emitido pelo
software.

Próximas etapas

Opções

Se tiver feito alterações e desejar restaurar as configurações anteriores, pressione Reset.

Para continuar para a próxima etapa, pressione Next.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

OBSERVAÇÃO: se tiver feito alterações e prosseguir com o procedimento, pressionando Next ou
Back, você poderá retornar a esta tela posteriormente no procedimento e restaurar os valores
para o plano anteriormente confirmado pressionando Reset.
 

Planejamento tibial
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10.2 Navegação tibial
Ressecção tibial

Visão geral

A função Tibial Resection permite navegar o bloco de corte até o plano de ressecção planejado
na tíbia. 

Tela Tibial Resection

Figura 68 

Como navegar o plano de ressecção tibial

Etapas

1.

Insira o adaptador de bloco de corte no primeiro slot do bloco de corte.
O software reconhece a geometria do adaptador do bloco de corte e exibe um plano azul
indicando a posição atual do instrumento.
Os valores indicam o ângulo varo/valgo, a direção proximal/distal (nível de ressecção) e
o ângulo de inclinação anterior/posterior do bloco de corte.
• Navegar para Planned Resection: Os valores indicam a distância entre o plano de

ressecção planejado e a posição real do instrumento navegado. O objetivo é alinhar os
planos para que o valor seja de 0 mm ou 0°.

• Navegar para Bone References: Os valores indicam o desvio da posição real do ins-
trumento navegado em relação aos pontos de referência correspondentes e o eixo me-
cânico tibial no osso.

2. Se você tiver definido limites de navegação, os medidores de navegação indicam se vo-
cê está navegando dentro dos limites definidos para cada grau de liberdade.

3. Efetue a correspondência entre a posição atual (plano azul) e a posição planejada (plano
amarelo), com a maior precisão possível.

4. Fixe o bloco de corte na tíbia e execute a ressecção tibial de acordo com o procedimento
cirúrgico padrão.
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OBSERVAÇÃO: é possível ajustar as configurações, navegando até Planned Resection ou
Bone References na janela de diálogo Advanced Settings (consulte a página 56).
 

Etapa

Pressionar Next ligará você à tela de verificação tibial.

Navegação tibial
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10.2.1 Verificação da ressecção tibial

Visão geral

Depois da ressecção tibial, você deve verificar o plano tibial com a ressecção realizada.

Como verificar o plano de ressecção tibial

Figura 69 

Etapa

Coloque o adaptador do bloco de corte no plano com a ressecção realizada e mantenha-o imó-
vel durante dois segundos.
O software calcula o plano com a ressecção realizada e exibe os desvios entre os planos de
ressecção planejado e verificado.
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Resultados da verificação tibial

③
②
①

Figura 70 

Nº Descrição

① Posição planejada do plano de ressecção.

② Posição real da ressecção verificada.

③

Desvios do plano planejado para o plano real. Se você estiver baseando-se em referên-
cias ósseas, esses valores indicam o desvio em relação aos pontos de referência corres-
pondentes no osso.
• Valores sombreados em verde indicam que o desvio está dentro do limite de navega-

ção definido.
• Valores sombreados em vermelho indicam que o desvio está fora do limite de navega-

ção definido.
• Valores sombreados em cinza indicam que um limite de navegação não está definido.

Próximas etapas

Opções

Para continuar para a próxima etapa no fluxo de trabalho, pressione Next. A tíbia em que a res-
secção foi realizada é mostrada nas etapas subsequentes e o planejamento femoral é baseado
na ressecção tibial verificada.

Para repetir a verificação do plano de ressecção tibial, pressione Try Again.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

Navegação tibial
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10.3 Navegação tibial: Fluxos de trabalho universais
Ressecção tibial

Visão geral

A função Tibial Resection permite navegar o bloco de corte até o plano de ressecção desejado
na tíbia. 

Tela Tibial Resection

Figura 71 

Como navegar o plano de ressecção tibial

Etapas

1.

Insira o adaptador de bloco de corte no primeiro slot do bloco de corte.
O software reconhece a geometria do adaptador do bloco de corte e exibe um plano azul
indicando a posição atual do instrumento.
Os valores indicam:
• A posição do bloco de corte em relação aos pontos mais profundos nos platôs tibiais

medial e lateral.
• O ângulo varo/valgo em relação ao eixo mecânico.
• A inclinação tibial em relação ao eixo mecânico.

2. Navegue o bloco de corte até a posição desejada.

3. Fixe o bloco de corte na tíbia e execute a ressecção tibial de acordo com o procedimento
cirúrgico padrão.

OBSERVAÇÃO: todas as etapas de navegação Universal são navegadas para referências
ósseas. Os detalhes nessa configuração de navegação são fornecidos na página 117.
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Próxima etapa

Pressionar Next ligará você à tela de verificação tibial.

Navegação tibial: Fluxos de trabalho universais
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10.3.1 Verificação da ressecção tibial

Visão geral

Depois da ressecção tibial, você deve verificar o plano tibial com a ressecção realizada.

Como verificar o plano de ressecção tibial

Figura 72 

Etapa

Coloque o adaptador do bloco de corte no plano com a ressecção realizada e mantenha-o imó-
vel durante dois segundos.
O software calcula o plano em que a ressecção foi realizada e exibe os valores verificados na
tela.

Resultados da verificação tibial

Os valores verificados ① são mostrados na tela de verificação a seguir:
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a

①

Figura 73 

Próximas etapas

Opções

Para continuar para a próxima etapa no fluxo de trabalho, pressione Next.

Para repetir a verificação do plano de ressecção tibial, pressione Try Again.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

Navegação tibial: Fluxos de trabalho universais
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11 PLANEJAMENTO E
NAVEGAÇÃO FEMORAL

11.1 Planejamento femoral
Introdução

Visão geral

O software calcula automaticamente o tamanho e a posição inicial do implante femoral com base
nos pontos adquiridos durante o registro e nas especificações do fabricante.
O software exibe os pontos adquiridos no modelo ósseo para que seja possível verificar a
posição do implante utilizando esses pontos como referência.

Visão geral do plano automático

Implante Fatores que influenciam na posição inicial

Tamanho
A linha epicondilar fornece o limite para o tamanho medial/lateral.
O tamanho do implante femoral é calculado a partir da distância entre os pontos
mais posteriores nos côndilos femorais e o ponto do córtex anterior.

Alinhamento

Depende da configuração selecionada na janela de diálogo Alignment Settings
(Configurações de alinhamento):
• Anterior: O córtex anterior é o ponto de referência para a posição anterior do

implante. Se você mudar o tamanho do implante durante o planejamento, a
posição do implante no fêmur permanecerá alinhada em relação ao córtex an-
terior.

• Posterior: O ponto médio do eixo condilar posterior é a referência para a po-
sição posterior do implante. Se você mudar o tamanho do implante durante o
planejamento, a posição do implante no fêmur permanecerá alinhada com o
ponto posterior.

Rotação do
implante

O alinhamento da rotação interna/externa depende da configuração selecionada
na janela de diálogo Alignment Settings.
• Epicondylar Line: A rotação inicial é neutra para o eixo epicondilar.
• Posterior Condyles: A rotação inicial é neutra para o eixo condilar posterior.
• Whiteside Line: A rotação inicial é neutra para o linha de Whiteside.

Alinhamento
varo/valgo

Para atingir um alinhamento varo/valgo de 0°, o software calcula o alinhamento
varo/valgo perpendicular ao eixo mecânico femoral.

Alinhamento
flexão/exten-
são

Para atingir uma flexão/extensão de 0°, o software posiciona o implante parale-
lamente ao eixo mecânico na direção AP.

Nível de res-
secção

O software utiliza o ponto mais distal fora dos pontos adquiridos nos côndilos fe-
morais como referência para o nível de ressecção femoral distal.
A altura da ressecção padrão é a espessura distal do implante femoral, que está
armazenada no banco de dados de implantes.
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Verificação cruzada do fêmur

O software possui uma função integrada de verificação cruzada do fêmur que verifica se os níveis
de ressecção distal e anterior/posterior são adequados.
O software exibirá uma mensagem de que há uma ressecção crítica no côndilo medial ou lateral
se:
• A ressecção calculada nos côndilos mais e menos proeminentes (distal e proximal) for

insuficiente (ressecção planejada com menos de 2 mm).
• A ressecção calculada nos côndilos mais e menos proeminentes (distal e proximal) for muito

alta (ressecção planejada com mais de 15 mm).

Opções de planejamento femoral

O planejamento femoral varia dependendo da sequência do fluxo de trabalho e da abordagem do
planejamento, selecionadas na janela de diálogo Choose Surgical Technique.
As seguintes variações de planejamento são possíveis:

Método de planejamento Descrição

Measured Resection
Este é o método de planejamento padrão. A posição inicial do
implante é baseada nos fatores descritos na página anterior.
Consulte a seção Visão geral do plano automático .

Gap Balanced

Oferece um método de planejamento automático para o im-
plante femoral.
Com base nos gaps e na posição de alinhamento da perna ar-
mazenada durante o balanço de tecidos moles, o software cal-
cula a posição do implante a fim de atingir gaps iguais e esta-
bilidade ligamentar.

Planejamento em fluxos de tra-
balho híbridos

O planejamento femoral em fluxos de trabalhos híbridos difere
dos fluxos de trabalho padrão no aspecto de que o planeja-
mento e a navegação femoral distal são separados do plane-
jamento e da navegação femoral anterior pelo balanço de teci-
dos moles.
Dentro de fluxos de trabalho híbridos, também é possível exe-
cutar a ressecção medida e o planejamento do espaçamento
balanceado.
Com o planejamento do espaçamento balanceado em fluxos
de trabalho híbridos, o software calcula a rotação do implante
femoral, com base na situação do ligamento. O software tam-
bém utiliza o espaçamento de flexão para atingir gaps iguais e
a estabilidade ligamentar.

Fluxos de trabalho universais

O planejamento não é executado se você tiver selecionado implantes Universais da Brainlab.

Planejamento femoral
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11.1.1 Planejamento femoral: Etapa Um

Visão geral

Na primeira tela de planejamento femoral, é possível revisar a posição do implante com base no
plano automático.
Se necessário, você poderá ajustar:
• O nível de ressecção distal femoral
• A posição anterior/posterior do implante
• O ângulo de flexão/extensão do implante
• O tamanho do implante

Layout da tela do primeiro planejamento femoral

④

⑤

⑦

⑥

⑧
①
②

③

⑩

⑨

Figura 74 

Explicação da tela

Nº Descrição

① Visualização do modelo ósseo femoral.

② Planos de ressecção anterior/posterior e distal planejados (indicados em amarelo).

③ Superfícies adquiridas durante o registro (pequenas esferas vermelhas).

④ Pontos adquiridos no córtex femoral anterior (esfera laranja).

⑤ Ponto mais posterior registrado nos côndilos femorais (esfera laranja).

⑥ Nível de ressecção distal, deslocamento anterior/posterior, ressecção posterior e ângulo
de flexão/extensão com base no plano automático

⑦
Gaps de flexão e extensão armazenados (se armazenados durante o balanço ligamen-
tar).
Se você ajustar a posição do implante femoral, os gaps também serão atualizados.

⑧ Os pontos mais distais adquiridos nos côndilos femorais (esferas laranjas).
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Nº Descrição

⑨ Tamanho do implante femoral.

⑩
• Deslocamento de linha de junção
• O tamanho da inserção tibial é mostrado se o espaçamento de extensão tiver sido ar-

mazenado durante o balanço de tecidos moles

Opções de ajuste do implante

Opções

Para ajustar o tamanho do implante femoral, pressione os botões -/+.
O software seleciona automaticamente uma bandeja tibial compatível e exibe
o valor ajustado.

Para ajustar o nível de ressecção distal, pressione as setas de ressecção dis-
tal. O deslocamento da linha de junção proximal/distal é atualizado adequada-
mente.

Para ajustar a posição dos planos de ressecção anterior/posterior, pressione
as setas de deslocamento anterior/posterior na visualização sagital. O deslo-
camento anterior/posterior e o deslocamento da linha de junção são atualiza-
dos adequadamente.

Para ajustar o ângulo de flexão/extensão do implante, pressione as setas de
flexão/extensão.

Próximas etapas

Opções

Se tiver feito alterações e desejar restaurar as configurações anteriores, pressione Reset.

Para continuar para a próxima etapa, pressione Next. O software abre a etapa dois do planeja-
mento femoral.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

OBSERVAÇÃO: se tiver feito alterações e prosseguir com o procedimento, pressionando Next ou
Back, você poderá retornar a esta tela posteriormente no procedimento e restaurar os valores
para o plano anteriormente confirmado pressionando Reset.
 

Planejamento femoral
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11.1.2 Planejamento femoral: Etapa Dois

Visão geral

Depois de confirmar a posição do implante na primeira etapa do planejamento femoral, a
segunda tela do planejamento femoral será exibida. Nessa etapa, é possível pode revisar a
posição do implante com base na etapa de planejamento femoral anterior.
Se necessário, você poderá ajustar:
• A rotação interna/externa do implante
• O ângulo varo/valgo do implante

Layout da tela do segundo planejamento femoral

①

⑥

③

②

⑤

④

Figura 75 

Explicação da tela

Nº Descrição

① Visualização do modelo ósseo femoral em flexão e extensão.

②
O ângulo de rotação interno/externo em relação às referências de rotação femoral op-
cionais selecionadas e a Whiteside Line são exibidas na janela de diálogo Alignment
Settings.

③
Eixo epicondilar e Whiteside Line.
(indicada em verde)

O software exibe apenas as referências de
rotação selecionadas para exibição na jane-
la de diálogo Alignment Settings.
A referência para a rotação do implante fe-
moral (selecionada na janela de diálogo Fe-
moral Alignment) é mostrada no meio.

④ Eixo condilar posterior (indicado em ver-
de).

⑤ O ângulo de rotação interno/externo do fêmur em relação à tíbia (se a ressecção tibial
tiver sido verificada).

⑥ Ângulo varo/valgo tibial (se a ressecção da tíbia tiver sido realizada e verificada).
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Informações exibidas com base no balanço de tecidos moles

Um modelo ósseo tibial contornado será exibido na tela Femoral Planning (Planejamento
femoral) se você:
• Tiver selecionado a abordagem de planejamento Gap Balanced na janela de diálogo Choose

Surgical Technique, ou
• Tiver selecionado a abordagem de planejamento Measured Resection na janela de diálogo

Choose Surgical Technique e tiver armazenado o espaçamento de flexão e/ou extensão no
balanço de tecidos moles.

Armazenamento do espaçamento

Se você tiver armazenado o espaçamento de flexão, o software exibirá:
• O modelo tibial à direita da tela.
• O ângulo de rotação interno/externo do fêmur em relação à tíbia.

Se você tiver armazenado o espaçamento de extensão, o software exibirá:
• O modelo tibial com implante à esquerda da tela.
• O tamanho da inserção tibial.

Opções de ajuste do implante

Opções

Para ajustar a rotação interna/externa do implante em relação à tíbia, pressione
as setas de rotação.
Os valores de rotação relativos às referências de rotação femoral são atualiza-
dos.

Para ajustar o ângulo varo/valgo do implante, pressione as setas de ajuste de
ângulo varo/valgo.

Próximas etapas

Opções

Se tiver feito alterações e desejar restaurar as configurações anteriores, pressione Reset.

Para continuar para a próxima etapa, pressione Next.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

OBSERVAÇÃO: se tiver feito alterações e prosseguir com o procedimento, pressionando Next ou
Back, você poderá retornar a esta tela posteriormente no procedimento e restaurar os valores
para o plano anteriormente confirmado pressionando Reset.
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11.1.3 Planejamento femoral para fluxos de trabalho em espaçamento balanceado

Visão geral

Se você tiver selecionado um fluxo de trabalho Gap Balanced na janela de diálogo Choose
Surgical Technique Settings (Escolher configurações da técnica cirúrgica), o software
implementará um método de planejamento automático para o implante femoral com base nos
espaçamentos de flexão e extensão armazenados na etapa de balanço de tecidos moles.
Com base no balanço de tecidos moles, o software:
• Atualiza a rotação do implante femoral com base no ângulo de rotação interno/externo

armazenado, para que fique paralelo à tíbia.
• Calcula o tamanho e a posição do implante femoral de acordo com os valores de

espaçamentos de flexão e extensão armazenados.
O objetivo é atingir gaps iguais e estabilidade ligamentar com base nos gaps e na posição de
alinhamento da perna armazenada durante o balanço de tecidos moles.

Quando é possível realizar o planejamento femoral?

Se você estiver executando um fluxo de trabalho de Espaçamento balanceado, o software
apresentará as etapas de planejamento femoral assim que você:
• Executar e verificar a ressecção tibial.
• Executado o balanço de tecidos moles.

Layout da tela de planejamento femoral

①

②

③

④
Figura 76 

Explicação da tela

Nº Descrição

① Nível de ressecção distal, deslocamento anterior/posterior, ressecção posterior e ângulo
de flexão/extensão com base no plano automático

② Gaps de flexão e extensão armazenados no resultado de otimização inicial. Se você
ajustar a posição do implante femoral, os gaps serão atualizados adequadamente.
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Nº Descrição

③ Tamanhos de implantes femorais e tibiais.

④
• Tamanho da inserção tibial com base no espaçamento de extensão armazenado.
• Deslocamento de linha de junção.

OBSERVAÇÃO: para obter detalhes completos sobre a exibição da tela, consulte a seção
Planejamento femoral: Etapa Um .
 

Opções de ajuste do implante

Opções

Para ajustar o tamanho do implante femoral, pressione os botões -/+.
O software seleciona automaticamente uma bandeja tibial compatível e exibe o
valor ajustado.

Para ajustar o nível de ressecção distal, pressione as setas de ressecção distal.
O valor do deslocamento da linha de junção proximal/distal é atualizado adequa-
damente.

Para ajustar a posição dos planos de ressecção anterior/posterior, pressione as
setas de deslocamento anterior/posterior.

Para ajustar o ângulo de flexão/extensão do implante, pressione as setas de fle-
xão/extensão.

Recalculando a ressecção

Etapa

Para recalcular o nível de ressecção distal femoral com base nas alterações
feitas no tamanho do implante, pressione Optimize Gaps (Otimizar espaça-
mentos).

OBSERVAÇÃO: o tamanho do implante femoral, o deslocamento AP e o ângulo de flexão/
extensão não são afetados pelo recálculo.
 

Próximas etapas

Opções

Se tiver feito alterações e desejar restaurar as configurações anteriores, pressione Reset.

Para continuar para a próxima etapa, pressione Next. O software abre a etapa dois do planeja-
mento femoral.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

OBSERVAÇÃO: se tiver feito alterações e prosseguir com o procedimento, pressionando Next ou
Back, você poderá retornar a esta tela posteriormente no procedimento e restaurar os valores
para o plano anteriormente confirmado pressionando Reset.
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11.2 Planejamento femoral em fluxos de trabalho
híbridos

Planejamento femoral distal

Visão geral

Na tela Distal Femoral Planning (Planejamento femoral distal) é possível analisar a posição do
implante com base no plano automático. 
Se necessário, você poderá ajustar:
• O nível de ressecção distal femoral
• A posição varo/valgo do implante
• O ângulo de flexão/extensão do implante
• O tamanho do implante

Layout da tela do planejamento femoral distal

①

⑥

f

⑦

④

⑤

③

②

Figura 77 

Explicação da tela

Nº Descrição

① Visualizações sagital e frontal do modelo ósseo femoral e do implante.

② Os pontos mais distais adquiridos nos côndilos femorais (esferas laranjas).
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Nº Descrição

③

Os valores mostram:
• O nível de ressecção distal.
• O ângulo de flexão/extensão.
• O ângulo varo/valgo. Se a ressecção da tíbia tiver sido realizada e verificada, o ângulo

varo/valgo tibial será exibido.
• Valores de ressecção posterior.

Se você ajustar a posição dos implantes, os valores correspondentes nessa visualização
também serão atualizados.

④ Tamanhos de implantes femorais e tibiais.

⑤ Deslocamento de linha de junção.

⑥ Plano de ressecção distal planejado (indicado em amarelo).

⑦ Ponto adquirido no córtex femoral anterior (esfera laranja).

Opções de ajuste do implante

Opções

Para ajustar o tamanho do implante femoral, pressione os botões -/+.
O software seleciona automaticamente uma bandeja tibial compatível e exibe o
valor ajustado.

Para ajustar o nível de ressecção distal, pressione as setas de ressecção distal.
O valor do deslocamento da linha de junção é atualizado adequadamente.

Para ajustar o ângulo varo/valgo, pressione as setas de ajuste de ângulo varo/
valgo.

Para ajustar o ângulo de flexão/extensão do implante, pressione as setas de
flexão/extensão.

Próximas etapas

Opções

Se tiver feito alterações e desejar restaurar as configurações anteriores, pressione Reset.

Para continuar para a próxima etapa, pressione Next.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

OBSERVAÇÃO: se tiver feito alterações e prosseguir com o procedimento, pressionando Next ou
Back, você poderá retornar a esta tela posteriormente no procedimento e restaurar os valores
para o plano anteriormente confirmado pressionando Reset.
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11.2.1 Planejamento femoral AP

Visão geral

Quando você concluir o balanço de tecidos moles no fluxo de trabalho híbrido, a tela AP Femoral
Planning (Planejamento femoral AP) será exibida. Nessa etapa, é possível pode revisar a
posição do implante com base na etapa de planejamento femoral anterior. 
Se necessário, você poderá ajustar:
• A rotação interna/externa do implante
• A posição anterior/posterior do implante

Procedimentos de espaçamento balanceado

Se um fluxo de trabalho Gap Balanced tiver sido selecionado na janela de diálogo Surgical
Technique Settings (Configurações de técnica cirúrgica), o software implementará um método
de planejamento automático para o implante femoral com base nos valores armazenados em
flexão durante a etapa de balanço de tecidos moles.
Nesse caso, o software:
• Calcula o tamanho do implante femoral de acordo com o valor de espaçamento de flexão

armazenado e
• Atualiza a rotação do implante femoral com base no ângulo de rotação interno/externo

armazenado, de modo que fique paralelo à tíbia.

Layout da tela do planejamento femoral AP

①

⑧

③

④

⑤
⑥

②

⑦

Figura 78 

Explicação da tela

Nº Descrição

① Visualizações sagital e axial do modelo ósseo femoral e do implante.

PLANEJAMENTO E NAVEGAÇÃO FEMORAL

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Knee Ver. 2.6 177



Nº Descrição

② Linha de Whiteside (indicada em verde). O software exibe apenas as referências de
rotação selecionadas para exibição na jane-
la de diálogo Alignment Settings.
A referência para a rotação do implante fe-
moral (selecionada na janela de diálogo Fe-
moral Alignment) é mostrada no meio.

③ Eixo epicondilar (indicada em verde).

④ Eixo condilar posterior (indicado em ver-
de).

⑤

Os valores indicam:
• A posição anterior/posterior.
• A rotação interna/externa. Se a ressecção tibial tiver sido executada e verificada, o

software exibirá o ângulo de rotação interno/externo do fêmur em relação à tíbia.
• Se os gaps de flexão e extensão foram armazenados durante o balanço de tecidos

moles, os valores serão exibidos nessa visualização.

⑥ Tamanhos de implantes femorais e tibiais.

⑦
• Tamanho da inserção tibial (somente se o espaçamento de extensão tiver sido arma-

zenado durante o balanço ligamentar).
• Deslocamento de linha de junção.

⑧ Plano de ressecção anterior planejado (indicado em amarelo).

Informações exibidas com base no balanço de tecidos moles

Um modelo tibial contornado será exibido na tela AP Femoral Planning se você:
• Tiver selecionado a abordagem de planejamento Gap Balanced na janela de diálogo Choose

Surgical Technique, ou
• Tiver selecionado a abordagem de planejamento Measured Resection na janela de diálogo

Choose Surgical Technique, e tiver armazenado o espaçamento de flexão e/ou extensão
durante o balanço de tecidos moles.

Armazenamento do espaçamento

Se você tiver armazenado o espaçamento de flexão, o software exibirá:
• O modelo tibial com o implante na visualização superior direita.
• A rotação interna/externa do fêmur em relação à tíbia na visualização à esquerda.

Se você tiver armazenado o espaçamento de extensão, o software exibirá o modelo ósseo tibi-
al com o implante na visualização à esquerda.

Opções de ajuste do implante

Opções

Para ajustar a rotação interna/externa do implante em relação à referência de ro-
tação selecionada, pressione as setas de rotação interna/externa.

Para ajustar a posição anterior/posterior do implante, pressione as setas de des-
locamento anterior/posterior. O valor do deslocamento da linha de junção anteri-
or/posterior é atualizado adequadamente.

Para ajustar os tamanhos do implante femoral e da inserção tibial, pressione os
botões - /+. 
Quando você ajusta o tamanho do implante femoral, o software automaticamen-
te seleciona uma bandeja tibial compatível e exibe os valores ajustados.

Planejamento femoral em fluxos de trabalho híbridos
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Próximas etapas

Opções

Se tiver feito alterações e desejar restaurar as configurações anteriores, pressione Reset.

Para continuar para a próxima etapa, pressione Next.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

OBSERVAÇÃO: se tiver feito alterações e prosseguir com o procedimento, pressionando Next ou
Back, você poderá retornar a esta tela posteriormente no procedimento e restaurar os valores
para o plano anteriormente confirmado pressionando Reset.
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11.3 Navegação femoral distal e anterior
Procedimentos Distal Cut First / Anterior Cut First

Visão geral

Dependendo do implante e do conjunto de ferramentas selecionados, a navegação femoral distal
ou a navegação femoral anterior é executada primeiro.
O software ativa o procedimento adequado de acordo com o implante e o conjunto de
ferramentas selecionado durante o planejamento do procedimento.

Ordem de navegação

Independentemente da ordem de navegação (primeiro corte distal ou primeiro corte anterior), os
métodos para ressecção e verificação dos planos femorais distal e anterior são os mesmos.
O software solicita que você execute as etapas na ordem correspondente.

Fluxo de trabalho da navegação Etapas da navegação femoral

DCF (Distal Cut First)

1. Ressecção femoral distal
2. Verificação femoral distal
3. Ressecção femoral anterior
4. Verificação femoral anterior

ACF (Anterior Cut First)

1. Ressecção femoral anterior
2. Verificação femoral anterior
3. Ressecção femoral distal
4. Verificação femoral distal

Navegação femoral distal e anterior
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11.3.1 Ressecção femoral distal

Visão geral

Com a função Distal Femoral Resection é possível navegar no bloco de corte até o plano de
ressecção planejado no fêmur distal. 

Tela Distal Femoral Resection

Figura 79 
OBSERVAÇÃO: se estiver executando um fluxo de trabalho de primeiro corte anterior (ACF), o
fêmur anterior é mostrado já com a ressecção realizada.
 

Como navegar no plano de ressecção femoral distal

Etapas

1.

Insira o adaptador de bloco de corte no primeiro slot do bloco de corte.
O software reconhece a geometria do adaptador do bloco de corte e exibe um plano azul
indicando a posição atual do instrumento.
Os valores indicam as posições proximal/distal atuais (nível de ressecção), o ângulo va-
ro/valgo e o ângulo de flexão/extensão do bloco de corte.
• Planned Resection: Os valores indicam a distância entre o plano de ressecção plane-

jado e a posição real do instrumento navegado. O objetivo é alinhar os planos para
que o valor seja de 0 mm ou 0°.

• Bone References: Os valores indicam o desvio da posição real do instrumento nave-
gado até os pontos de referência correspondentes e/ou o eixo mecânico no osso.

2. Se você tiver definido limites de navegação, os medidores de navegação indicam se vo-
cê está navegando dentro dos limites definidos para cada grau de liberdade.

3.

Navegue no bloco de corte para fazer corresponder a posição atual (plano azul) o mais
precisamente possível com a posição planejada (plano amarelo).
OBSERVAÇÃO: se o controle remoto estiver ativado, execute a navegação femoral distal
em flexão. Caso contrário, o software poderá solicitar inadvertidamente a navegação tibi-
al.
 

4. Execute a ressecção femoral distal de acordo com o procedimento cirúrgico padrão.
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OBSERVAÇÃO: é possível ajustar as configurações, navegando até Planned Resection ou
Bone References na janela de diálogo Advanced Settings (consulte a página 56).
 

Próximas etapas

Pressionando Next leva você para a tela de verificação femoral distal.

Navegação femoral distal e anterior
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11.3.2 Verificação femoral distal

Visão geral

Depois da ressecção femoral distal, você deve verificar o plano distal com a ressecção realizada.

Como verificar o plano de ressecção femoral distal

Figura 80 

Etapa

Coloque o adaptador do bloco de corte no plano com a ressecção realizada e mantenha-o imó-
vel durante dois segundos.
O software calcula o plano com a ressecção realizada e exibe os desvios entre os planos de
ressecção planejado e verificado.
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Resultados da verificação femoral distal

①
②
③

Figura 81 

Nº Descrição

① Posição planejada do plano de ressecção.

② Posição real da ressecção verificada.

③

Desvios do plano planejado para o plano real. Se você estiver baseando-se em referên-
cias ósseas, esses valores indicam o desvio em relação aos pontos de referência corres-
pondentes no osso.
• Valores sombreados em verde indicam que o desvio está dentro do limite de navega-

ção definido
• Valores sombreados em vermelho indicam que o desvio está fora do limite de navega-

ção definido
• Valores sombreados em cinza indicam que um limite de navegação não está definido

Próximas etapas

Opções

Para continuar para a próxima etapa no fluxo de trabalho, pressione Next. O fêmur distal em
que a ressecção foi realizada é mostrado nas etapas subsequentes.

Para repetir a verificação do plano de ressecção femoral distal, pressione Try Again.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

Navegação femoral distal e anterior
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11.3.3 Ressecção femoral anterior

Visão geral

Com a função Anterior Femoral Resection (Ressecção femoral anterior) é possível navegar no
bloco de corte até o plano de ressecção anterior planejado no fêmur. 

Tela Anterior Femoral Resection

Figura 82 
OBSERVAÇÃO: se estiver executando um fluxo de trabalho de primeiro corte distal (DCF), o
fêmur distal é mostrado já com a ressecção realizada.
 

Como navegar no plano de ressecção femoral anterior

Etapas

1.

Insira o adaptador de bloco de corte no primeiro slot do bloco de corte.
O software reconhece a geometria do adaptador do bloco de corte e exibe um plano azul
indicando a posição atual do instrumento.
Os valores indicam a posição anterior/posterior atual (nível de ressecção), o ângulo de
rotação interno/externo em relação à referência de rotação selecionada e o ângulo de
flexão/extensão do bloco de corte.
• Navigate to Planned Resections: Os valores indicam a distância entre o plano de

ressecção planejado e a posição real do instrumento navegado. O objetivo é alinhar os
planos para que o valor seja de 0 mm ou 0°.

• Navigate to Bone References: Os valores indicam o desvio da posição real do instru-
mento navegado até os pontos de referência correspondentes e/ou o eixo mecânico no
osso.

OBSERVAÇÃO: se você estiver baseando-se em referências ósseas e a ressecção tibial
tiver sido realizada e verificada, o ângulo de rotação femoral em relação à tíbia será exi-
bido na visualização superior esquerda.
 

2. Navegue no bloco de corte para fazer corresponder a posição atual (plano azul) o mais
precisamente possível com a posição planejada (plano amarelo).

3. Execute a ressecção femoral anterior de acordo com o procedimento cirúrgico padrão.
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OBSERVAÇÃO: é possível ajustar as configurações, navegando até Planned Resection ou
Bone References na janela de diálogo Advanced Settings (consulte a página 56).
 

Próxima etapa

Pressionar Next o ligará à tela de verificação femoral anterior.

Navegação femoral distal e anterior
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11.3.4 Verificação femoral anterior

Visão geral

Depois da ressecção femoral anterior, você deve verificar o plano anterior com a ressecção
realizada.

Como verificar a ressecção femoral anterior

Figura 83 

Etapa

Coloque o adaptador do bloco de corte no plano com a ressecção realizada e mantenha-o imó-
vel durante dois segundos.
O software calcula o plano com a ressecção realizada e exibe os desvios entre os planos de
ressecção planejado e verificado.
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Resultados da verificação femoral anterior

①
②

Figura 84 

Nº Descrição

① Posição real da ressecção verificada.

②

Desvios do plano planejado para o plano real. Se você estiver baseando-se em referên-
cias ósseas, esses valores indicam o desvio em relação aos pontos de referência corres-
pondentes no osso.
• Valores sombreados em verde indicam que o desvio está dentro do limite de navega-

ção definido
• Valores sombreados em vermelho indicam que o desvio está fora do limite de navega-

ção definido
• Valores sombreados em cinza indicam que um limite de navegação não está definido

Próximas etapas

Opções

Para continuar para a próxima etapa no fluxo de trabalho, pressione Next. O fêmur anterior com
a ressecção realizada é mostrado nas etapas subsequentes.

Para repetir a verificação do plano de ressecção femoral anterior, pressione Try Again.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

Navegação femoral distal e anterior
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11.4 Navegação femoral distal e anterior: Fluxos de
trabalho universais

Procedimentos Distal Cut First / Anterior Cut First

Visão geral

Dependendo do conjunto de ferramentas selecionado (Universal Anterior First ou Universal Distal
First) a navegação femoral distal ou a navegação femoral anterior será executada em primeiro
lugar.
O software ativa automaticamente o procedimento adequado de acordo com o conjunto de
ferramentas selecionado durante o planejamento do procedimento.

Ordem de navegação

Independentemente da ordem de navegação (primeiro corte distal ou primeiro corte anterior), os
métodos para ressecção e verificação dos planos femorais distal e anterior são os mesmos.
O software solicita automaticamente que você execute as etapas na ordem correspondente.

Fluxo de trabalho da navegação Etapas da navegação femoral

DCF (Distal Cut First)

1. Ressecção femoral distal
2. Verificação femoral distal
3. Ressecção femoral anterior
4. Verificação femoral anterior

ACF (Anterior Cut First)

1. Ressecção femoral anterior
2. Verificação femoral anterior
3. Ressecção femoral distal
4. Verificação femoral distal
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11.4.1 Ressecção femoral distal

Visão geral

A função Distal Femoral Resection permite navegar o bloco de corte até o plano de ressecção
desejado no fêmur distal. 

Tela Distal Femoral Resection

Figura 85 
OBSERVAÇÃO: se você estiver executando um fluxo de trabalho ACF (corte anterior primeiro), o
fêmur anterior é mostrado já com a ressecção realizada.
 

Como navegar no plano de ressecção femoral distal

Etapas

1.

Insira o adaptador de bloco de corte no primeiro slot do bloco de corte.
O software reconhece a geometria do adaptador do bloco de corte e exibe um plano azul
indicando a posição atual do instrumento.
Os valores indicam:
• A posição do bloco de corte em relação ao ponto mais distal nos côndilos femorais.
• O ângulo varo/valgo em relação ao eixo mecânico.
• O ângulo de flexão/extensão em relação ao eixo mecânico.

2.

Navegue o bloco de corte até a posição desejada.
OBSERVAÇÃO: se o controle remoto estiver ativado, execute a navegação femoral distal
em flexão. Caso contrário, o software poderá solicitar inadvertidamente a navegação tibi-
al.
 

3. Fixe o bloco de corte no fêmur e execute a ressecção femoral distal de acordo com o
procedimento cirúrgico padrão.

OBSERVAÇÃO: todas as etapas de navegação Universal são navegadas para referências
ósseas. Os detalhes nessa configuração de navegação são fornecidos na página 117.
 

Navegação femoral distal e anterior: Fluxos de trabalho universais
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Próxima etapa

Pressionando Next leva você para a tela de verificação femoral distal.
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11.4.2 Verificação femoral distal

Visão geral

Depois da ressecção femoral distal, você deve verificar o plano distal com a ressecção realizada.

Como verificar o plano de ressecção femoral distal

Etapa

Coloque o adaptador do bloco de corte no plano com a ressecção realizada e mantenha-o imó-
vel durante dois segundos.
O software calcula o plano com a ressecção realizada e exibe os valores verificados.

Resultados da verificação femoral distal

Os valores verificados ① são mostrados na tela de verificação a seguir:

①

Figura 86 

Próximas etapas

Opções

Para continuar para a próxima etapa no fluxo de trabalho, pressione Next.

Para repetir a verificação do plano de ressecção femoral distal, pressione Try Again.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.

Navegação femoral distal e anterior: Fluxos de trabalho universais
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11.4.3 Ressecção femoral anterior

Visão geral

Com a função Anterior Femoral Resection, é possível navegar no bloco de corte até o plano de
ressecção anterior desejado no fêmur. 

Tela Anterior Femoral Resection

Figura 87 
OBSERVAÇÃO: se estiver executando um fluxo de trabalho de primeiro corte distal (DCF), o
fêmur distal é mostrado já com a ressecção realizada.
 

Como navegar no plano de ressecção femoral anterior

Etapas

1.

Insira o adaptador de bloco de corte no primeiro slot do bloco de corte.
O software reconhece a geometria do adaptador do bloco de corte e exibe um plano azul
indicando a posição atual do instrumento.
Os valores indicam:
• A rotação femoral em relação à referência de rotação (epicondilar, condilar posterior ou

eixos de Whiteside) que você selecionou na janela de diálogo Alignment Settings.
• A posição do bloco de corte anterior/posterior em relação ao ponto anterior no córtex

femoral.
• O ângulo de extensão/flexão em relação ao eixo mecânico femoral.
• O ângulo de rotação femoral em relação à tíbia (se a ressecção tibial tiver sido execu-

tada e verificada).

2. Navegue o bloco de corte até a posição desejada.

3. Execute a ressecção femoral anterior de acordo com o procedimento cirúrgico padrão.

OBSERVAÇÃO: observe que todas as etapas de navegação Universal são navegadas para
referências ósseas. Os detalhes nessa configuração de navegação são fornecidos na página 117.
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Conjuntos de ferramentas de pré-corte

Se estiver trabalhando com um conjunto de ferramentas de pré-corte, a ressecção femoral
anterior navegada pelo software é o pré-corte e não a ressecção final.

Próxima etapa

Pressionar Next o ligará à tela de verificação femoral anterior.

Navegação femoral distal e anterior: Fluxos de trabalho universais
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11.4.4 Verificação femoral anterior

Visão geral

Depois da ressecção femoral anterior, você deve verificar o plano anterior com a ressecção
realizada.

Como verificar a ressecção femoral anterior

Etapa

Coloque o adaptador do bloco de corte no plano com a ressecção realizada e mantenha-o imó-
vel durante dois segundos.
O software calcula o plano com a ressecção realizada e exibe os valores verificados.

Resultados da verificação femoral anterior

Os valores verificados ① são mostrados na tela de verificação a seguir:

①

Figura 88 

Próximas etapas

Opções

Para continuar para a próxima etapa no fluxo de trabalho, pressione Next.

Para repetir a verificação do plano de ressecção femoral anterior, pressione Try Again.

Para retornar à etapa anterior, pressione Back.
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12 FLUXO DE TRABALHO DE
VERIFICAÇÃO DE
ALINHAMENTO

12.1 Introdução
Sobre os fluxos de trabalho de verificação de alinhamento

Visão geral

Os fluxos de trabalho de verificação de alinhamento permitem medir a posição dos blocos de
corte da tíbia e femoral distal em relação aos eixos mecânicos tibial e femoral.
O fluxo de trabalho de verificação de alinhamento é concebido como uma ferramenta de medição
estática. Os valores medidos resultantes deste fluxo de trabalho são exibidos imediatamente
depois do processo de registro e tornam-se inválidos se a posição da estrela de referência ou do
bloco de corte mudar em relação ao osso. As medições fornecidas pela verificação de
alinhamento dependem do registro preciso de pontos de referência e da ausência de movimento
da estrela de referência em relação ao bloco de corte e ao osso.
O registro de pontos de referência é executado usando um dos seguintes instrumentos:
• Adaptador de bloco de corte universal
• Ponteiro em Ângulo (denominado ponteiro)
• Ponteiro em ângulo com Controle remoto Clip-On descartável acoplado (denominado

Controle remoto Clip-On)
OBSERVAÇÃO: nem o alinhamento da perna nem o balanço de tecidos moles estão disponíveis
para o processo de medição.
 

Não use nem conte com as informações de medição quando a situação clínica tiver
mudado ou depois de um longo período de tempo. Para avaliar a precisão da medição, é
necessário repetir o registro. O registro deve ser repetido se existirem dúvidas quanto à
precisão.

Disponibilidade

O fluxo de trabalho de verificação de alinhamento está disponível seja como software isolado,
seja como um recurso de fluxo de trabalho no software Knee 2.6.
As seguintes opções estão disponíveis, dependendo da sua licença:
• Fazendo parte do software Knee 2.6: com esta opção, um fluxo de trabalho adicional pode ser

acessado, pressionando-se o botão Alignment Verification Procedure na janela de diálogo
Welcome to knee.

• Software isolado: com esta opção, o aplicativo inicia diretamente o fluxo de trabalho de
verificação de alinhamento (consulte a Página 201).
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Opções de fluxo de trabalho

Há várias opções de fluxo de trabalho disponíveis no fluxo de trabalho de verificação de
alinhamento. O fluxo de trabalho é definido de acordo com as configurações que você selecionou
durante o planejamento do procedimento na janela de diálogo Alignment Verification
Procedure (consulte a Página 203).
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12.1.1 Adaptadores de bloco de corte para verificação de alinhamento

Adaptadores de bloco de corte recomendados

Os fluxos de trabalho de verificação de alinhamento podem ser executados sem erros somente
usando os adaptadores de bloco de corte recomendados pela Brainlab. Esses adaptadores de
bloco de corte não se deslocam nem giram dentro dos slots do bloco de corte.
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12.1.2 Usando um Controle remoto Clip-On

Visão geral

O Controle remoto Clip-On permite um controle total na mesa da sala de cirurgia, sem
necessidade de acesso direto ao monitor touchscreen.
OBSERVAÇÃO: o Controle remoto Clip-On reage quando o ativador é pressionado, não
quando ele é liberado.
 

Função

Se você estiver usando um Controle remoto Clip-On para controlar o software, a funcionalidade
é aquela descrita na tabela a seguir:

Ativador LED Na tela/janela de diálogo Função

Pressionado por <1,0
s

• Tibia Setup (Configuração tíbia)
• Verify Tibial Resection
• Femur Setup (Configuração de

fêmur)
• Verify Distal Femoral Resection

Equivalente ao botão Next

Pressionado por <1,0
s

• Tibial Landmark Registration
• Femoral Head Center
• Femoral Landmark Registration

Adquirir ponto de registro e
equivalente ao botão Next

Pressionado por >1,0
s

• Verify Tibial Resection
• Verify Distal Femoral Resection

Equivalente ao botão Try Again
para registrar novamente o re-
gistro tibial/femoral

Manipulação do ponteiro

A técnica de manuseio de um ponteiro normal e de um Controle remoto Clip-On é ligeiramente
diferente. A tabela a seguir fornece uma visão geral do manuseio dos dois tipos de ponteiro:

Tipo de ponteiro Técnica

Ponteiro Segure a ponta do ponteiro no osso e pivoteie o ponteiro ligeira-
mente em torno de sua ponta.

Controle remoto Clip-On Segure a ponta do ponteiro no osso e pressione o botão de contro-
le.

OBSERVAÇÃO: as etapas de registro deste capítulo são descritas usando um Controle remoto
Clip-On. Tenha em mente que o manuseio de um ponteiro normal é ligeiramente diferente. Se
você usar um ponteiro normal, o software apresenta mensagens de texto diferentes daquelas
ilustradas nas telas de registro e de verificação a seguir.
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12.2 Visão geral do procedimento
Selecionando o procedimento

Tela de visão geral do procedimento

A janela de diálogo Procedure Overview é aberta diretamente pelo software ou quando você
pressiona o botão Alignment Verification Procedure na janela de diálogo Welcome to knee.

Figura 89 

Opções para prosseguir

Opções

Para continuar com o perfil e o procedimento selecionados, pressione Next.
O software solicita que você digite o nome e ID do paciente (consulte a página 205).

Para modificar o procedimento, pressione Modify.
É aberta a tela Alignment Verification Procedure (consulte a página 203).

Para passar para etapas diferentes no fluxo de trabalho, pressione GOTO.
A janela de diálogo Go to... é exibida (consulte a página 29).

Mudando para outro plano de procedimento

Você pode mudar de um perfil e/ou plano de procedimento para outro.
OBSERVAÇÃO: o botão Select (Selecionar) está disponível para o fluxo de trabalho somente se
estiver incluído no software Knee 2.6.
 

Siga essas etapas se tiver aberto um plano de procedimento mas desejar utilizar outro:

Etapas

1.
Na tela Procedure Overview, pressione o botão Select.
A janela de diálogo Welcome to knee é exibida.

2.
Selecione o perfil requerido e pressione Next.
A janela de diálogo Choose Procedure (Escolher procedimento) é exibida.
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Etapas

3.
Selecione o procedimento requerido e pressione Next.
O software carrega o procedimento selecionado e retorna à tela Procedure Overview.

Visão geral do procedimento
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12.3 Verificação de alinhamento
Selecionando as configurações de verificação de alinhamento

Janela de diálogo Alignment Verification Procedure

Na janela de diálogo Alignment Verification Procedure, é possível definir:
• O fluxo de trabalho de navegação.
• A referência femoral A/P.

Esta janela de diálogo exibe as configurações padrão Tibia First e Whiteside Line ou a última
configuração selecionada, caso o usuário tenha mudado suas preferências de fluxo de trabalho
anteriormente.

①

②

Figura 90 

Sequência de fluxo de trabalho de navegação

Esta configuração permite escolher a sequência de fluxo de trabalho de navegação.

Nº Configuração Explicação

①

Tibia First
Quando a opção Tibia First está ativada, é selecionado um fluxo
de trabalho em que a ressecção tibial é concluída antes da ressec-
ção femoral distal (consulte a página 125).

Femur first
Quando a opção Femur First está ativada, é selecionado um fluxo
de trabalho em que a ressecção femoral distal é concluída antes da
ressecção tibial (consulte a página 128).

Referência femoral AP

Esta configuração permite escolher a referência femoral AP para o alinhamento de rotação
interna ou externa do implante femoral.
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Nº Configuração Explicação

②

Epicondylar Line

Quando a opção Epicondylar Line está ativada, os pontos do eixo
epicondilar (medial e lateral) são registrados explicitamente dentro
da sequência de registro femoral e usados para determinar a dire-
ção femoral AP.

Posterior 
Condyles

Quando a opção Posterior Condyles está ativada, os pontos dos
côndilos posteriores (medial e lateral) são registrados explicitamen-
te dentro da sequência de registro femoral e usados para determi-
nar a direção femoral AP.

Whiteside Line
Quando a opção Whiteside Line está ativada, a linha de Whiteside
é registrada dentro da sequência de registro femoral e usada para
determinar a direção femoral AP.

Como selecionar configurações de verificação de alinhamento

Etapas

1. Pressione o botão correspondente para selecionar o fluxo de trabalho de navegação re-
querido.

2. Pressione o botão correspondente para selecionar a referência de rotação femoral reque-
rida.

3.
Pressione Next para confirmar suas configurações.
A janela de diálogo Procedure Overview é aberta exibindo a configuração alterada (con-
sulte a página 201).

Opção adicional

Opção

Para retornar à visão geral do procedimento sem mudar a configuração, pressione Cancel.
A janela de diálogo Procedure Overview é exibida (consulte a página 201).

Verificação de alinhamento
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12.4 Informações do paciente e lado do tratamento
Informações do paciente

Visão geral

Quando você concluir o planejamento do procedimento e pressionar Next na janela de
Procedure Overview, o software solicitará que introduza o nome do paciente e o lado do
tratamento.
OBSERVAÇÃO: depois de definido o nome do paciente, deixa de ser possível entrar nesta janela
de diálogo.
 

Como digitar as informações do paciente

Figura 91 

Etapas

1.
Digite o nome do paciente utilizando o teclado virtual.
OBSERVAÇÃO: se desejar que o nome do paciente não seja exibido, pode deixar este
campo vazio.
 

2. Toque o campo ID para ativá-lo.

3.
Digite um ID para o paciente.
OBSERVAÇÃO: se desejar que o ID do paciente não seja exibido, pode deixar este cam-
po vazio.
 

4. Pressione Next para confirmar suas informações e prosseguir para a janela de Treat-
ment Side.
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12.4.1 Lado do tratamento

Como selecionar o lado do tratamento

Etapas

1. Selecione Left ou Right.

2. Pressione Next para continuar para a tela Tibia Setup (consulte a página 207) ou para a
tela Femur Setup (consulte a página 214).

OBSERVAÇÃO: depois de ter selecionado o lado do tratamento, não é possível alterá-lo sem
reinicializar o programa.
 

Informações do paciente e lado do tratamento
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12.5 Registro e verificação tibial
Tibia Setup

Sobre a configuração da tíbia

A tela Tibia Setup exibe o instrumento que deve ser montado no bloco de corte tibial.
Todas as etapas de registro requerem que a câmera tenha uma linha de visão clara do
instrumento.

Tela Tibia Setup

Figura 92 

Etapas

1.

Ajuste o ângulo da câmera e a distância para que o instrumento apareça no centro do
cone azul.
Se o instrumento não estiver visível para a câmera, uma janela será exibida indicando
quais instrumentos estão visíveis/não visíveis para a câmera (consulte a página 37).

2.
Monte o adaptador do bloco de corte no bloco de corte tibial.
OBSERVAÇÃO: o bloco de corte tibial deve ter sido fixado ao osso.
 

3. Pressione Next para prosseguir para o registro tibial.

OBSERVAÇÃO: mantenha o bloco de corte com o adaptador de bloco de corte acoplado imóvel
durante o registro.
 

OBSERVAÇÃO: não movimente o bloco de corte com o adaptador de bloco de corte acoplado
durante o registro.
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Opções adicionais

Opções

Para retornar à visão geral do procedimento, pressione Back.
A janela de diálogo Procedure Overview é exibida (consulte a página 201).

Para passar para etapas diferentes no fluxo de trabalho, pressione GOTO.
A janela de diálogo Go to... é exibida (consulte a página 29).

Para sair do programa, pressione o Exit na barra de menus.
A janela de diálogo Close Application é exibida (consulte a página 247).

Registro e verificação tibial
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12.5.1 Fluxos de trabalho de registro

Registro tibial

Fluxo de trabalho Janela de diálogo

1. Ponto maleolar medial
Tibial Malleoli Registration

2. Ponto maleolar lateral

3. Ponto do eixo mecânico tibial
Tibial Landmark Registration

4. Direção tibial AP
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12.5.2 Registrando pontos de referência tibiais

Visão geral

O registro de pontos de referência tibiais é executado em várias etapas:
• Primeira etapa: adquirindo os pontos maleolares medial/lateral
• Segunda etapa: adquirindo o ponto do eixo mecânico tibial
• Terceira etapa: adquirindo a direção tibial AP

OBSERVAÇÃO: visto que estas etapas de registro já estão descritas neste manual, as seções a
seguir fazem referências cruzadas a essas seções.
 

Janela de diálogo Registro de maléolos tibiais

Na janela de diálogo Tibial Malleoli Registration, é solicitado que você adquira os seguintes
pontos de referência:
• Medial Malleolar Point
• Lateral Malleolar Point

Figura 93 

Como registrar os pontos dos maléolos

Etapas

1. Segure a ponta do ponteiro na estrutura maleolar proeminente e adquira o maléolo medi-
al (consulte Registro tibial na página 107).

2.

Quando solicitado pelo software, continue com o registro do maléolo lateral (consulte Re-
gistro tibial na página 107).
Depois de ter adquirido o maléolo lateral, é direcionado para a janela de diálogo Tibial
Landmark Registration (consulte a página 210).

Janela de diálogo Tibial Landmark Registration

Na janela de diálogo Tibial Landmark Registration, é solicitado que você adquira os seguintes
pontos de referência:
• Tibial Mechanical Axis Point

Registro e verificação tibial
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• Tibial AP Direction

Figura 94 

Como registrar o eixo tibial

Etapas

1.
Segure a ponta do ponteiro no começo do ligamento cruzado anterior na parte anterior
da eminência intercondilar e adquira o eixo tibial (consulte Eixo mecânico tibial na página
108).

2.

Quando solicitado pelo software, continue a registrar a direção AP da tíbia (consulte Re-
gistrando a direção tibial AP na página 110).
Depois de ter adquirido a direção tibial AP, você é direcionado para a janela de diálogo
Verify Tibial Resection (consulte a página 212).

Mensagem de aviso

OBSERVAÇÃO: quando estiver registrando pontos de referência tibial, nunca desloque nem gire
o bloco de corte com a adaptador de bloco de corte acoplado.
 

Se for detectado um deslocamento do adaptador do bloco de corte, será exibida uma tela com
uma mensagem de aviso e será solicitado que você registre novamente os pontos de referência
tibial.

Opções adicionais

Opções

Para sair do registro sem salvar qualquer ponto armazenado, pressione Cancel.
A janela de diálogo Verify Tibial Resection é exibida (consulte a página 212).

Para retornar ao registro dos pontos maleolares medial/lateral, pressione Back.
A janela de diálogo Tibial Malleoli Registration é exibida (consulte a página 210).
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12.5.3 Verificando a ressecção tibial

Tela Verify Tibial Resection

Na janela de diálogo Verify Tibial Resection, o alinhamento do bloco de corte é exibido com os
seguintes valores:
• Varus/Valgus
• Slope

Figura 95 

Como verificar a ressecção tibial

Quando a tíbia está registrada e o adaptador do bloco de corte ainda está referenciado, você
pode medir adicionalmente os seguintes valores de extensão em tempo real com o ponteiro:

Etapas

1. Para medir a ressecção em referência ao bloco de corte alinhado, mantenha o ponteiro
em direção proximal/distal no platô tibial.

Mensagem de aviso

OBSERVAÇÃO: quando estiver verificando a ressecção tibial, nunca desloque nem gire o bloco
de corte com a adaptador de bloco de corte acoplado.
 

Se for detectado um deslocamento do adaptador do bloco de corte, será exibida uma tela com
uma mensagem de aviso informando-o que a medição do ângulo do ponteiro está desativada. Os
valores são realçados.

Registro e verificação tibial
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Próxima etapa

Etapa

Se o fluxo de trabalho Tibia First foi selecionado na janela de diálogo Alignment Verification
Procedure, pressione Next. A janela de diálogo Femur Setup é exibida (consulte a página
214).
Se o fluxo de trabalho Femur First foi selecionado na janela de diálogo Alignment Verification
Procedure, pressione Finish. A janela de diálogo Close Application é exibida (consulte a pá-
gina 247).

Opções adicionais

Opções

Para passar para etapas diferentes no fluxo de trabalho, pressione GOTO.
A janela de diálogo Go to... é exibida (consulte a página 29).

Para retornar para a configuração da tíbia, pressione Back. A janela de diálogo Tibial Setup
(Configuração tíbia) é exibida (consulte a página 207).

Para começar a repetição do registro, pressione Try Again. Todos os pontos de referência ante-
riormente registrados são eliminados.

Para sair do programa, pressione Exit. A janela de diálogo Close Application é exibida (con-
sulte a página 247).
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12.6 Registro e verificação femoral
Femur Setup

Sobre a configuração do fêmur

A tela Femur Setup exibe o instrumento que deve ser montado no bloco de corte femoral distal.
Todas as etapas de registro requerem que a câmera tenha uma linha de visão clara do
instrumento.

Tela Femur Setup

Figura 96 

Etapas

1.

Ajuste o ângulo da câmera e a distância para que o instrumento apareça no centro do
cone azul.
Se o instrumento não estiver visível para a câmera, uma janela será exibida indicando
quais instrumentos estão visíveis/não visíveis para a câmera (consulte a página 37).

2. Monte o adaptador do bloco de corte no bloco de corte femoral distal.

3. Pressione Next para prosseguir para o registro femoral.

OBSERVAÇÃO: não movimente o bloco de corte com o adaptador de bloco de corte acoplado
durante o registro.
 

Opções adicionais

Opções

Para retornar à visão geral do procedimento, pressione Back.
A janela de diálogo Procedure Overview é exibida (consulte a página 201).

Para passar para etapas diferentes no fluxo de trabalho, pressione GOTO. A janela de diálogo
Go to... é exibida (consulte a página 29).

Registro e verificação femoral
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Opções

Para sair do programa, pressione o Exit na barra de menus. A janela de diálogo Close Applica-
tion é exibida (consulte a página 247).
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12.6.1 Fluxos de trabalho de registro

Registro femoral

Fluxo de trabalho Janela de diálogo

1. Centro da cabeça femoral Femoral Head Center

2. Ponto do eixo mecânico femoral

Femoral Landmark Registra-
tion3.

Linha de Whiteside ou, como alternativa,
pontos epicondilares medial/lateral ou pontos do eixo
condilar posterior medial/lateral

Registro e verificação femoral
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12.6.2 Registrando pontos de referência femorais

Visão geral

O registro de pontos de referência femorais é executado em várias etapas:
• Primeira etapa: cálculo do centro da cabeça femoral
• Segunda etapa: aquisição do ponto do eixo mecânico
• Terceira etapa: aquisição da linha de Whiteside ou, como alternativa, os pontos epicondilares

medial/lateral ou os pontos do eixo condilar posterior medial/lateral

Janela de diálogo Femoral Head Center

Depois de você pressionar Next na janela de diálogo Femur Setup, a janela de diálogo Femoral
Head Center é exibida. 
Na janela de diálogo Femoral Head Center, é solicitado que você defina o seguinte:
• Ponto proximal do eixo mecânico femoral.
• O ponto inicial do eixo de sustentação do peso (linha de Mikulicz).

Figura 97 

Como calcular o centro da cabeça femoral

Etapa

Gire o fêmur no acetábulo de forma circular. Inicie com círculos menores e aumente gradua-
lmente para círculos maiores (consulte Registro femoral na página 94).
OBSERVAÇÃO: a barra de progresso indica o status do registro. Quando a etapa for concluída,
o software exibirá o valor da precisão na janela de diálogo (se estiver entre 3,0 e 5,0 mm).
 

Depois de ter calculado o centro da cabeça femoral, você é direcionado para a janela de diálogo
Femoral Landmark Registration (consulte a página 217).

Janela de diálogo Femoral Landmark Registration

Na janela de diálogo Femoral Landmark Registration, é solicitado que você adquira os
seguintes pontos de referência:
• Femoral Mechanical Axis Point
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• Medial/Lateral Epicondylar Points ①, ou pontos Medial/Lateral Posterior Points ②, ou
Whiteside Line (não exibida), como alternativa

① ②

Figura 98 

Como registrar os pontos de referência femorais

Etapas

1. Segure a ponta do ponteiro no ponto do eixo mecânico femoral e adquira o eixo mecâni-
co (consulte Eixo mecânico femoral na página 96).

2.

• Quando solicitado pelo software, prossiga com o registro dos pontos epicondilares me-
dial/lateral (consulte Epicôndilos medial e lateral à página 97) ou os pontos do eixo
condilar posterior; ou, alternativamente,

• O registro da linha de Whiteside (consulte Linha de Whiteside à página 99).
Depois de ter adquirido o último ponto de referência femoral, você é direcionado para a
janela de diálogo Verify Distal Femoral Resection (consulte a página 212).

Mensagem de aviso

OBSERVAÇÃO: quando estiver registrando pontos de referência femoral, nunca desloque o bloco
de corte com a adaptador de bloco de corte acoplado.
 

Se for detectado um deslocamento do adaptador do bloco de corte, será exibida uma tela com
uma mensagem de aviso e será solicitado que você registre novamente os pontos de referência
femoral.

Opções adicionais

Opções

Para sair do registro sem salvar qualquer ponto armazenado, pressione Cancel.
A janela de diálogo Verify Distal Femoral Resection é exibida (consulte a página 212).

Para retornar ao cálculo do centro da cabeça femoral, pressione Back.
A janela de diálogo Femoral Head Center é exibida (consulte página 210).

Registro e verificação femoral
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12.6.3 Verificando a ressecção femoral distal

Tela Verify Distal Femoral Resection

Na janela de diálogo Verify Distal Femoral Resection, o alinhamento do bloco de corte é exibido
com os seguintes valores:
• Varus/Valgus
• Flexion/Extension

Figura 99 

Como verificar a ressecção femoral distal

Quando o fêmur está registrado e o adaptador do bloco de corte ainda está referenciado, você
pode medir adicionalmente os seguintes valores de extensão em tempo real com o ponteiro:

Etapas

1. Para medir a ressecção em referência ao bloco de corte alinhado, mantenha o ponteiro
em direção proximal/distal.

2. Para medir o desvio varo/valgo em relação ao bloco de corte alinhado, mantenha o pon-
teiro em direção proximal/distal.

3. Para medir o desvio flexão/extensão em relação ao bloco de corte alinhado, mantenha o
ponteiro em direção anterior/posterior.

Mensagem de aviso

OBSERVAÇÃO: quando estiver verificando a ressecção femoral, nunca desloque nem gire o
bloco de corte com a adaptador de bloco de corte acoplado.
 

Se for detectado um deslocamento do adaptador do bloco de corte, será exibida uma tela com
uma mensagem de aviso informando-o que a medição do ângulo do ponteiro está desativada. Os
valores são realçados.
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Próxima etapa

Etapa

Se o fluxo de trabalho Tibia First foi selecionado na janela de diálogo Alignment Verification
Procedure, pressione Finish. A janela de diálogo Close Application é exibida (consulte a pá-
gina 247).
Se o fluxo de trabalho Femur First foi selecionado na janela de diálogo Alignment Verification
Procedure, pressione Next. A janela de diálogo Tibial Setup é exibida (consulte a página 207).

Opções adicionais

Opções

Para passar para etapas diferentes no fluxo de trabalho, pressione GOTO.
A janela de diálogo Go to... é exibida (consulte a página 29).

Para retornar para a configuração do fêmur, pressione Back.
A janela de diálogo Femur Setup é exibida (consulte a página 207).

Para começar a repetição do registro, pressione Try Again.
Todos os pontos de referência anteriormente registrados são eliminados.

Para sair do programa, pressione o Exit na barra de menus.
A janela de diálogo Close Application é exibida (consulte a página 247).

Registro e verificação femoral
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13 FUNÇÕES E
CONFIGURAÇÕES
ADICIONAIS

13.1 Configurações do sistema
Introdução

Visão geral

O botão System fornece acesso a várias configurações e informações do sistema, incluindo:
• Versão do software e informações para contato com a Brainlab
• Capturas de telas armazenadas
• Configurações de som e idioma do sistema
• Configuração controle remoto Clip-On/pivoteamento

Como acessar as configurações do sistema

Etapa

Pressione o ícone System na tela principal ou através do Menu para abrir a janela
de diálogo System, onde é possível acessar as configurações do sistema.
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13.1.1 Revisando informações sobre software e banco de dados

Acessando informações sobre software e banco de dados

Figura 100 

Etapa

Pressione Information. 
• A aba Software exibe informações sobre a versão do software e os detalhes de contato com

a Brainlab.
• A aba Database (Banco de dados) exibe informações sobre a versão do banco de dados.

Configurações do sistema
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13.1.2 Pré-visualizando capturas de tela

Visão geral sobre capturas de tela salvas

O software salva automaticamente capturas de tela de diversas telas e de diversos diálogos
durante o procedimento. Uma lista de capturas de tela geradas automaticamente é fornecida na
página 251.
Você pode capturar telas adicionais de qualquer visualização de tela que queira salvar.
A captura de tela é armazenada como um arquivo de imagem e é salva primeiro no arquivamento
de informações do paciente, na unidade de disco rígido, e depois no dispositivo de
armazenamento selecionado, quando o programa for fechado.

Como acessar as pré-visualizações de capturas de tela

Etapa

Pressione Screenshots na janela de diálogo System.
A janela exibe as visualizações miniaturas de capturas de tela desta sessão.

Selecionando as capturas de tela a serem visualizadas

Figura 101 

Opções

Para visualizar todas as capturas de tela, selecione a aba All (Tudo).

Para visualizar as capturas de tela que o software gera automaticamente, selecione a aba Au-
tomatic (Automático).

Para visualizar apenas as capturas de tela que você realizou durante o procedimento, selecione
a aba Manual.

Pré-visualizando capturas de tela

Opções

Para visualizar uma captura de tela em tela cheia, pressione a miniatura dessa captura de tela.

FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Knee Ver. 2.6 223



Opções

Para retornar às visualizações de miniaturas de todas as capturas de tela, pressione em qual-
quer parte da tela de visualização de capturas de tela.

Configurações do sistema
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13.1.3 Ajustar configurações

Visão geral

A opção Settings na janela de diálogo System permite:
• Ajuste os sons emitidos pelo software durante o procedimento.
• Ativar/desativar o Controle Remoto Clip-on.
• Selecionar o idioma da interface de software (se sua licença de software tiver mais de um

idioma).

Opção Settings

Existem duas abas pelas quais você pode otimizar suas configurações atuais ao executar
procedimentos.

Opções

A aba Sound (Som) permite ajustar o volume de som para um nível adequado.

A aba Options permite que você use o Controle remoto Clip-On para registro. Esta opção é
selecionada por padrão.

Como acessar as configurações de som

Um som contínuo pode ser ouvido durante todo o uso do software Knee. É contínuo durante o
registro e a navegação, como um indicador que todas as estruturas necessárias são detectadas
pela câmera. O som será interrompido se uma estrutura detectável abandona o campo de visão
da câmera.

Etapas

1. Pressione Settings.

2.
Selecione a aba Sound.
Os controles para ajuste dos sons do sistema aparecem na janela.

Como ajustar os sons do sistema

Figura 102 
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Opções

Para ativar /desativar todos os sons do sistema (como, por exemplo, quando um botão é pres-
sionado ou um som é emitido durante o registro), pressione Sound Output (Saída de som).

Para ativar/desativar os sons indicadores de visibilidade durante o registro, pressione a opção
Visibility Sound (Som de visibilidade).
OBSERVAÇÃO: Para somente ativar/desativar os sons do botão, pressione Button Sound
(Som do botão).
 

Para ajustar o volume dos sons do sistema, utilize a barra deslizante para ajustes aproximados.
Para ajustes mais precisos, pressione as setas nas extremidades da barra deslizante.

Como ajustar as configurações de idioma

A aba Language (Idioma) está disponível para configurar o software para seu idioma preferido,
caso seu software esteja licenciado para mais de um idioma.

Figura 103 

Etapas

1. Pressione Settings.

2. Selecione a aba Language. 

3.
Pressione o botão referente ao idioma desejado.
O botão do idioma selecionado no momento é destacado em amarelo.

Configurações do sistema
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13.1.4 Mudando a configuração de Controle remoto Clip-On/Pivoteamento

Visão geral

Em Settings na janela de diálogo System, você pode mudar da configuração Clip-On Remote
Control (padrão) para a configuração pivoteamento e vice-versa.

Como mudar a configuração controle remoto Clip-On/pivoteamento

Figura 104 

Etapas

1.
Pressione a aba Options.
Se a caixa de verificação estiver marcada, o Clip-On Remote Control (padrão) está ati-
vado.

2. Clique na caixa de verificação para desativar a configuração Clip-On Remote Control e
ativar a configuração pivoteamento.

OBSERVAÇÃO: dependendo da licença, a caixa de seleção Controle remoto Clip-On pode ser
exibida selecionada e em cinza. Neste caso, o uso do Clip-On Remote Control é o único método
de registro possível.
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14 RECURSOS DA
FUNCIONALIDADE DE
PESQUISA

14.1 Sobre os recursos da funcionalidade de pesquisa
Visão geral

Disponibilidade de recursos avançados

Os recursos abaixo estão disponíveis caso você tenha adquirido recursos de funcionalidade de
pesquisa para o software Knee 2.6: 
• ROM (intervalo de movimento, do inglês “range of motion”) Analysis
• Patella Tracking
• Research Output (Saída de Pesquisa)

Acessando os recursos

É possível acessar os recursos ROM Analysis e Patella Tracking na barra de menus.

① ②

Figura 105 
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Nº Botão da barra de menus Consulte

① ROM Analysis Página
231

② Patella Tracking Página
237

Sobre os recursos da funcionalidade de pesquisa
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14.2 Análise ROM
Introdução

Sobre o recurso ROM Analysis

O recurso ROM Analysis permite registrar dados tais como deslocamento AP, gaps medial/
lateral, ângulo varo/valgo e o ângulo femoral interno/externo obtidos ao mover a perna em flexão
e extensão. 
O recurso ROM Analysis está disponível depois da conclusão do registro do paciente.

Como abrir o recurso ROM Analysis

Etapa

Pressione o botão ROM Analysis no menu Options para abrir a
janela de diálogo com uma série de páginas de abas.
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14.2.1 Executando o recurso de Análise ROM

Guia ROM Analysis

Na aba ROM Analysis, é possível executar a análise cinemática em todo o intervalo de
movimento e gravar valores.

① ②

Figura 106 

Nº Explicação

①

A visualização à esquerda mostra o ângulo de flexão/extensão atual e os gaps medial/
lateral. Os gaps medial/lateral são indicados pelas setas rosas na visualização à direita
②.
Os valores são atualizados em tempo real conforme você move a perna em flexão e ex-
tensão.

②

A visualização à direita exibe o modelo ósseo com base na posição atual da perna:
Em extensão, o ângulo varo/valgo atual é mostrado.
Em flexão, são mostrados os valores de rotação femoral interna/externa relativos aos ei-
xos femorais (selecionado na janela de diálogo Advanced Settings durante o planeja-
mento do procedimento).
OBSERVAÇÃO: o modelo ósseo e a posição do implante são adaptados assim que um
corte for verificado.
 

Como executar o recurso Análise ROM

Etapas

1.

Pressione Record para iniciar a gravação de valores em diferentes ângulos de flexão.
Um botão Stop é mostrado quando você pressiona Record.

Este ícone é mostrado enquanto os valores estão sendo gravados.

2.
Mova a perna ao longo do intervalo de movimento.
Na visualização à esquerda, o software rastreia o movimento da perna e exibe os gaps
medial/lateral (indicados pelas esferas coloridas) em diferentes ângulos de flexão.

Análise ROM
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Etapas

3. Pressione Stop para parar a gravação.

Valores exibidos

Na aba ROM Analysis é possível visualizar os valores gravados de espaçamento medial e lateral
em cada ângulo de flexão. 

①

②

③

Figura 107 

Nº Componente

①
Os círculos amarelos representam os gaps mediais gravados.
Os círculos púrpura representam os gaps laterais gravados.

② O eixo esquerdo do gráfico (ao longo do fêmur) mostra as distâncias de espaçamento
em milímetros.

③ A linha curva do gráfico mostra ângulos de flexão.

OBSERVAÇÃO: os valores exibidos continuam a ser atualizados em tempo real para que você
possa reconstruir a situação atual em comparação com os valores registrados.
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14.2.2 Revisando os valores de ROM

Como acessar os valores de rastreamento

Etapa

Pressione a aba Tracking Values (Valores de rastreamento) para revisar os sistemas de coor-
denadas de diversos valores gravados em diferentes ângulos de flexão.
OBSERVAÇÃO: esta aba permanece vazia até que você grave valores na aba ROM Analysis.
 

Valores de rastreamento

③

②

④⑤

①

Figura 108 

Nº Explicação

①

Um sistema de coordenadas é mostrado para cada parâmetro:
• Os eixos horizontais representam o valor do parâmetro específico (ângulo varo/valgo,

ângulo de rotação interno/externo, deslocamento AP e gaps medial/lateral).
• Os eixos verticais representam o ângulo de flexão.

② Os ângulos varo/valgo registrados indicados por círculos amarelos nos ângulos de flexão
correspondentes.

③
Os ângulos de rotação interno/externo gravados (com base no eixo femoral selecionado
na janela de diálogo Femoral Alignment durante o planejamento do procedimento) indi-
cados por círculos vermelhos nos ângulos de flexão correspondentes.

④ Os gaps registrados indicados por círculos púrpura (gaps laterais) e círculos amarelos
(gaps mediais) em ângulos de flexão correspondentes.

⑤ Deslocamento AP (deslocamento da tíbia em relação ao fêmur) indicado por círculos
púrpura em ângulos de flexão correspondentes.

Repetindo a análise de ROM

É possível repetir a análise ROM nesta aba pressionando os botões Record/Stop.
O dimensionamento dos gráficos é ajustado adequadamente para que ela se concentre na região
em que os valores mínimo e máximo foram registrados.

Análise ROM
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OBSERVAÇÃO: é útil executar um teste de desenhador aqui e rever os valores registrados.
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14.2.3 Armazenando e revisando valores

Visão geral

Duas abas estão disponíveis para visualização dos valores gravados (Curve 1 e Curve 2), para
que você possa armazenar informações em diferentes pontos durante a cirurgia, permitindo a
comparação de padrões no intervalo de movimento.
Por exemplo, você pode comparar valores gravados antes da realização de qualquer ressecção
(curva 1) com valores gravados após a ressecção e testar o posicionamento do implante (curva
2).
OBSERVAÇÃO: as abas Curve 1 e Curve 2 permanecem vazias até você armazenar valores na
aba Tracking Values.
 

Como exibir valores gravados

Etapas

1.

Na aba Tracking Values, pressione o botão para armazenar valores na
aba desejada:
• Pressione 1 para armazenar valores na aba Curve 1.
• Pressione 2 para armazenar valores na aba Curve 2.

2. Pressione a aba correspondente para visualizar as informações.

Figura 109 

Como excluir informações

Etapa

Pressione Clear (Limpar) na aba correspondente para excluir os valores armazenados.

OBSERVAÇÃO: a menos que você limpe os valores, eles serão armazenados durante a
execução do procedimento.
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14.3 Rastreamento patelar
Introdução

Sobre o rastreamento da patela

O recurso Patella Tracking permite rastrear o movimento da patela para determinar o
posicionamento correto da patela em procedimento pré-operatório na tróclea do modelo femoral
ou em procedimento pós-operatório na tróclea do implante femoral. 
Para rastrear a patela, primeiro é necessário registrá-la. Uma visão geral dos procedimentos de
registro é fornecida na página 79.
O recurso Patella Tracking está disponível depois da conclusão do registro do paciente.

Antes de iniciar

Acople uma estrela de rastreamento de patela à patela (consulte o Manual do Usuário de
Instrumental). 

Como abrir o recurso Patella Tracking

Etapa

Pressione o botão Patella Tracking no menu Options. O software solici-
ta o registro da patela.
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14.3.1 Etapas de registro

Visão geral

Quando você ativa o recurso Patella Tracking pela primeira vez, o software solicita que você
execute cada etapa de registro em uma ordem predefinida.

Como registrar a patela

Figura 110 
Para registrar todos os pontos, segure a ponta do ponteiro na patela no local indicado em cada
janela de diálogo, e adquira os pontos.

Etapas

1. Registre a borda proximal (cranial) da patela.

2. Registre a borda distal (caudal) da patela.

3. Registre a borda medial da patela.

4.
Registre a borda posterior da patela.
OBSERVAÇÃO: o ponto posterior é a referência para o rastreamento da patela no inter-
valo de movimento.
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Como registrar a tróclea

Figura 111 

Etapas

1. Segure a ponta do ponteiro na tróclea e adquira o primeiro ponto.

2. Deslize a ponta do ponteiro sobre a tróclea para adquirir os pontos restantes.
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14.3.2 Executando o rastreamento da patela

Guia Patella Tracking

Quando o registro da patela é concluído, a aba Patella Tracking é mostrada.

①
②

③ ④ ⑤

Figura 112 

Informações exibidas

Nº Explicação

①

As setas azuis indicam a patela na direção proximal/distal e medial/lateral:
• A linha proximal/distal é baseada nos pontos proximal/distal que você registrou.
• A linha medial/lateral é colocada no ponto médio da linha proximal/distal e corre per-

pendicularmente à linha proximal/distal. O ponto medial que você registrou é utilizado
para a orientação medial.

②
As esferas verdes aparecem depois de você pressionar Record e iniciar o rastreamento
da patela. Essas esferas representam a área de cobertura feita pelo movimento da pate-
la. A referência para a área de cobertura é o ponto posterior registrado na patela.

③

A exibição frontal mostra o deslocamento medial/lateral e a rotação interna/externa:
• O deslocamento medial/lateral é baseado na posição medial/lateral do ponto da patela

posterior em relação ao ponto final do eixo mecânico femoral.
• A rotação interna/externa é baseada no ângulo entre a direção medial/lateral da patela

e o eixo epicondilar.

④
A visualização axial mostra a inclinação medial/lateral da patela.
Na perspectiva axial, a inclinação medial/lateral é baseada no ângulo entre a direção
medial/lateral da patela e o eixo epicondilar.

⑤ A visualização sagital mostra a distância entre o ponto posterior registrado na patela e o
eixo epicondilar adquirido durante o registro femoral.

OBSERVAÇÃO: se você ativar o recurso Patella Tracking depois de verificar os cortes femorais
distal e anterior, o implante posicionado será então exibido nas visualizações de imagens.
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Como executar o recurso Patella Tracking

Etapas

1.

Pressione Record para iniciar a gravação de valores em diferentes ângulos de flexão.
Um botão Stop é mostrado quando você pressiona Record.

Este ícone é mostrado enquanto os valores estão sendo gravados.

2.
Mova a perna ao longo do intervalo de movimento.
Na visualização à esquerda, o software ajusta o movimento patelar e exibe a área de co-
bertura do movimento (indicada pelas esferas verdes).

3. Pressione Stop para parar a gravação.

Opções adicionais

Pressione Re-Register (Registrar novamente) para repetir o registro da patela.
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14.3.3 Revisando os valores de rastreamento da patela

Como acessar os valores de rastreamento

Etapa

Pressione a aba Tracking Values para revisar o sistema de coordenadas do movimento da pa-
tela em diferentes parâmetros.
OBSERVAÇÃO: esta aba permanece vazia até que você grave valores na aba Patella Trac-
king.
 

Valores de rastreamento

② ③ ④

①

Figura 113 

Nº Explicação

①

Um sistema de coordenadas é mostrado para cada parâmetro:
• Os eixos horizontais representam o valor do parâmetro específico (deslocamento me-

dial/lateral, inclinação patelar, distância até o eixo epicondilar).
• Os eixos verticais representam o ângulo de flexão.
• A área de cobertura do movimento patelar (baseada no ponto patelar posterior) é mos-

trada em cada sistema de coordenadas.

②
Esta visualização mostra o deslocamento patelar medial/lateral, indicado por cruzes ver-
melhas nos ângulos de flexão correspondentes.
A linha verde representa a tróclea (adquirida durante o registro).

③ Esta visualização mostra a inclinação da patela, indicada por círculos amarelos nos ân-
gulos de flexão correspondentes.

④ Esta visualização mostra a distância entre a tróclea (indicada pela linha verde) e o eixo
epicondilar nos ângulos de flexão correspondentes.

Repetindo o rastreamento da patela

Para repetir o rastreamento da patela nesta aba, pressione os botões Record/Stop.
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O dimensionamento dos gráficos é ajustado adequadamente, de forma que ele se concentre na
região em que os valores mínimo e máximo foram registrados.
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14.3.4 Armazenando e revisando valores

Visão geral

Duas abas estão disponíveis para visualização dos valores gravados (Curve 1 e Curve 2), para
que você possa armazenar informações em diferentes pontos durante a cirurgia, permitindo a
comparação de padrões no intervalo de movimento.
Por exemplo, você pode comparar valores gravados antes da realização de qualquer ressecção
(curva 1) com valores gravados após a ressecção e testar o posicionamento do implante (curva
2).
OBSERVAÇÃO: as abas Curve 1 e Curve 2 permanecem vazias até você armazenar valores na
aba Tracking Values.
 

Como exibir valores gravados

Etapas

1.

Na aba Tracking Values, pressione o botão para armazenar valores na
aba desejada:
• Pressione 1 para armazenar valores na aba Curve 1.
• Pressione 2 para armazenar valores na aba Curve 2.

2. Pressione a aba correspondente para visualizar as informações.

Como excluir informações

Etapa

Pressione Clear na aba correspondente para excluir os valores armazenados.

OBSERVAÇÃO: a menos que você limpe os valores, eles serão armazenados durante a
execução do procedimento.
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14.4 Dados para pesquisa
Introdução

Sobre dados para pesquisa

Quando você conclui o procedimento e fecha o software, o software salva três arquivos contendo
dados de pesquisa na pasta da sessão identificada com o nome e o ID do paciente.
Esses arquivos contêm as seguintes informações:
• Detalhes do fluxo de trabalho.
• Dados da ROM Analysis: Valores armazenados para ângulos de flexão em intervalos de 10°. 
• Dados do Patella Tracking: Valores armazenados para ângulos de flexão em intervalos de

10°. 
OBSERVAÇÃO: o sistema salva todos os conjuntos de valores gravados dos recursos ROM
Analysis e Patella Tracking.
 

Como importar dados no Excel

É possível importar dados no Excel. Essa importação permite classificar dados conforme sua
necessidade (planilhas e gráficos, por exemplo).

Etapas

1. Abra um arquivo Excel.

2.
Arraste o ícone do arquivo de texto desejado para a janela do Excel que você abriu.
Os dados são automaticamente exibidos.
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15 ENCERRAMENTO DO
SISTEMA

15.1 Encerrando
Visão geral

Informações gerais

Depois do encerramento do software, os relatórios de terapia e todas as capturas de telas
adquiridas durante a sessão são salvos na mídia de armazenamento selecionada em uma pasta
da sessão nomeada com o nome e o número de ID do paciente.
OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre o encerramento do sistema, por favor consulte seu
Manual do Usuário do Sistema.
 

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

Como encerrar manualmente o software

Etapa

Selecione Exit no Menu.
A janela de diálogo Exit é exibida.

Confirmar implantes verificados

Depois de pressionar Finish ou selecionar Exit no menu, você deve confirmar os implantes que
foram usados. Isto garante que os implantes corretos aparecem no relatório de terapia.
OBSERVAÇÃO: confirmar a seleção do implante não mudará o fluxo de trabalho concluído, mas
mudará o Relatório de terapia, consulte a página 252.
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Figura 114 

Opção

Se necessário, modifique componentes do implante.
Quando todos os componentes do implante estiverem corretos, pressione Next. A janela de diá-
logo Exit é exibida.

Sair da janela de diálogo

Figura 115 

Etapa

Pressione Confirm (Confirmar) para encerrar.
Os dados do pacientes são salvos no sistema de navegação.
OBSERVAÇÃO: se tiver iniciado o encerramento, mas desejar retornar ao programa, pressione
Cancel na janela de diálogo Exit.
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OBSERVAÇÃO: o software abre automaticamente a janela de diálogo Exit quando você
pressiona Finish na tela Final Leg Alignment de um fluxo de trabalho Universal. Com todos os
demais fluxos de trabalho será necessário confirmar os dados do implante antes que a janela de
diálogo Exit for exibida.
 

Informações de procedimento salvas

Durante cada procedimento, é gerada uma pasta de sessão que contém:
• Dados de registro
• Um relatório de terapia completo e um relatório de terapia resumido (PDFs)
• Todas as capturas de tela adquiridas durante a sessão

Este material é salvo na mídia de armazenamento selecionada em uma pasta da sessão rotulada
com o nome e ID do paciente.
OBSERVAÇÃO: a pasta de sessão contém também outros arquivos, p. ex., o “logfile” (arquivo de
registro) e o “session file” (arquivo de sessão). Não exclua nenhum arquivo da pasta de sessão.
Eles podem ser importantes para o suporte da Brainlab, caso o funcionamento do sistema
necessite ser analisado.
 

Assegurando a precisão dos relatórios de terapia

Você pode fechar o software a qualquer momento durante o procedimento. Todavia, para garantir
que todos os dados cirúrgicos sejam salvos corretamente no relatório de terapia, recomendamos
que você prossiga com a etapa de alinhamento final e feche o software a partir da tela Final Leg
Alignment.

Se você escolher sair do software antes de concluir o procedimento, certifique-se de
fechar o software a partir da tela Final Leg Alignment. Se você fechar o software a partir de
outra tela, seus dados podem não ser exibidos precisamente no relatório de terapia.
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15.1.1 Restaurando uma sessão

Visão geral

Se o sistema for inadvertidamente encerrado como, por exemplo, no caso de uma falha de
energia, o seguinte diálogo será exibido quando você reiniciar o software:

Figura 116 

Opções

Para restaurar os dados do paciente, pressione Restore (Restaurar). 

Para iniciar uma nova sessão, pressione Start (Iniciar).

OBSERVAÇÃO: o software pode demorar dois minutos para restaurar a sessão.
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15.2 Relatórios de terapia
Sobre os relatórios de terapia

Sobre os relatórios de terapia

Quando você fecha o software pressionando o botão Close na janela de diálogo Close
Application, o software gera os relatórios de terapia para a sessão.
Os tipos de relatórios de terapia armazenados são mostrados na tabela a seguir:

Relatório Dados contidos

Relatórios de terapia completos
exibidos em versão pdf (se o Ja-
va Runtime Environment estiver
instalado em seu sistema)

• Dados sobre o procedimento e nas configurações de soft-
ware selecionadas.

• Capturas de tela geradas de forma automática e manual
durante o procedimento.

Relatório de terapia resumido

Contém os mesmos dados que o relatório de terapia comple-
to, mas não inclui as capturas de tela.
OBSERVAÇÃO: os detalhes sobre as informações contidas
nas versões completa e resumida do relatório de terapia são
fornecidos na seção Informações do relatório de terapia.
 

Relatório técnico (arquivo de
texto)

• Configurações definidas durante o planejamento de perfil.
• Todas as etapas de registro que você executou, incluindo

os valores relevantes e a quantidade de pontos adquiridos
durante o registro da superfície. As coordenadas de todos
os pontos adquiridos são armazenadas.

• Todas as etapas de navegação, alinhamento de perna e ba-
lanço de tecidos moles que você realizou.

• Data e horário de todas as etapas executadas.
• Pontos de contato do fêmur na tíbia são fornecidos, exceto

quando se usa a configuração implante Universal.

Relatórios de terapia salvos

Os relatórios de terapia são salvos na unidade de disco rígido da estação de navegação
enquanto o programa estiver em execução e, então, os relatórios de terapia final são salvos na
mídia de armazenamento durante o encerramento do sistema.

ENCERRAMENTO DO SISTEMA

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Knee Ver. 2.6 251



15.2.1 Informações do relatório de terapia

Dados gerais

Seção Índice

Cabeçalho do relató-
rio de terapia Nome e ID do paciente

Informações gerais
• Nome do hospital ou da clínica em que a operação foi executada.
• Nomes do cirurgião e do cirurgião assistente (preenchidos pelo cirur-

gião).

Dados do procedi-
mento cirúrgico

• Data do tratamento.
• Lado do tratamento.
• Horário de início e fim do procedimento.
• Diretório em que as capturas de tela foram armazenados.
• Técnica cirúrgica, abordagem de planejamento e método de registro e

configurações avançadas selecionadas definidas durante o planeja-
mento do perfil.

Valores cirúrgicos

Seção Índice

Dados do implante
• Nome do implante e linha de produtos.
• Conjunto de ferramentas.
• Componentes do implante e tamanho.

Alinhamento inicial da
perna

Se você registrou um ROM ou pressionou o botão Store (no fluxo de
trabalho registro split):
• Ângulos de flexão/extensão.
• Ângulo varo/valgo em extensão.

Verificação femoral
distal

Ângulo varo/valgo, ângulo de flexão/extensão, assim como valores de
ressecção distal (valores planejados e verificados e desvio).
OBSERVAÇÃO: para implantes Universais, somente o valor verificado
está disponível.
 

Verificação femoral
anterior

Ângulo de rotação interno/externo, deslocamento anterior/posterior, fle-
xão/extensão, bem como valores de ressecção anterior (valores plane-
jados e verificados, e desvio).
OBSERVAÇÃO: para implantes Universais, somente o valor verificado
está disponível.
 

Verificação tibial

Ângulo varo/valgo planejado, verificado e de desvio, níveis de ressec-
ção medial e lateral e valores de inclinação tibial.
OBSERVAÇÃO: para implantes Universais, somente o valor verificado
está disponível.
 

Balanço ligamentar

Se você tiver pressionado o botão Store:
• Em extensão: ângulo varo/valgo, ângulo de flexão/extensão, gaps de

extensão.
• Em flexão: ângulo de flexão/extensão, a rotação interna/externa do fê-

mur em relação às referências de rotação selecionadas na janela de
diálogo Advanced Settings e os gaps de flexão.

Relatórios de terapia

252 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Knee Ver. 2.6



Seção Índice

Alinhamento final da
perna

Se você registrou um ROM:
• Em extensão: ângulo varo/valgo, ângulo flexão/extensão, gaps medial

e lateral e rotação femoral AP em relação à rotação tibial AP.
• Em flexão: ângulo de flexão/extensão, gaps medial e lateral e rotação

femoral AP em relação à rotação tibial AP.

OBSERVAÇÃO: os valores armazenados representam os valores mais recentes armazenados
durante o fluxo de trabalho.
 

Capturas de telas armazenadas

As capturas de telas a seguir são automaticamente geradas pelo software durante o
procedimento e são incluídas no formato extenso do relatório de terapia:
• Tela de visão geral do procedimento
• Janelas de diálogo de registro:

- Centro da cabeça femoral
- Registro da superfície de côndilo femoral medial e lateral
- Córtex anterior femoral
- Platôs tibiais mediais e laterais
- Córtex tibial anterior
- Verificação de telas do modelo femoral e tibial

• Telas de alinhamento inicial da perna (se ROM tiver sido registrado ou se o botão Store foi
pressionado no registro do fluxo de trabalho split)

• Telas de planejamento femoral e tibial com os últimos valores planejados
• Telas de verificação de ressecção femoral e tibial (depois da ressecção ter sido verificada)
• Telas de balanço de tecidos moles (se o botão Store tiver sido pressionado)
• Telas de alinhamento final da perna (se ROM tiver sido registrado)
• A tela final (tela a partir da qual o software foi fechado)

ENCERRAMENTO DO SISTEMA
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