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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

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

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil de serviço esperada

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

Sugestões

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

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

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

Marcas comerciais de outros fabricantes

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

e em outros países.
• Mobius Imaging®, o logotipo da Mobius Imaging e MobiCT® são marcas registradas da Mobius

Imaging, LLC.
• OPMI®, Pentero®, PENTERO® e KINEVO® são marcas registradas da Carl Zeiss Meditec AG.
• BrainPath® é marca registrada da NICO Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Informações sobre patentes

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

Software integrado de terceiros

Parte deste software é baseada nos trabalhos especificados a seguir. A licença completa e o
aviso sobre direitos autorais podem ser consultados nos links indicados a seguir:
• Biblioteca OpenJPEG (http://www.openjpeg.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• OpenSSL Project, desenvolvido para uso pelo OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org)

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva para
Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).
De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, Microscope Navigation
Software 1.5 é um produto da Classe IIb.

Informações legais
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Relatar incidentes relacionados a este produto

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

Vendas nos Estados Unidos

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

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

Sinais de cuidado

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

Observações

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

Símbolos
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1.4 Uso do sistema

Indicação de uso

O Sistema de Navegação Brainlab - Microscope Navigation Software, quando usado em conjunto
com um sistema de navegação compatível da Brainlab e com acessórios de instrumentação
compatíveis, funciona como um sistema de planejamento e navegação guiado por imagens para
cirurgias abertas e minimamente invasivas.
Esse módulo de software vincula um instrumento e a visualização do campo cirúrgico (p.ex.,
vídeo, visualização pelo microscópio cirúrgico) a um espaço virtual de imagens em computador
sobre as imagens do paciente que estão sendo processadas pela estação de navegação. O
sistema é indicado para qualquer condição médica em que uma referência a uma estrutura
anatômica rígida possa ser identificada em relação a imagens (TC, TCA, Raios X, RM, RMA e
ultrassom) da anatomia.

Indicações de uso

O sistema é indicado para qualquer condição médica em que o uso de uma cirurgia estereotática
seja adequado e em que seja possível identificar uma referência para uma estrutura anatômica
rígida, como o crânio, em relação a imagens médicas, tais como imagens de tomografia ou
ressonância magnética.

Potenciais usuários

O sistema é usado por cirurgiões e enfermeiras do centro cirúrgico com treinamento adequado. O
cirurgião deve ter experiência na realização de cirurgias não supervisionadas. O cirurgião e as
enfermeiras devem possuir amplo conhecimento sobre a respectiva anatomia.

Potenciais pacientes

Não existem limitações demográficas, regionais ou culturais para pacientes. O cirurgião deve
decidir se o sistema pode ser usado para um determinado tratamento.

Ambiente das indicações de uso

O Microscope Navigation Software deve ser usado em um ambiente hospitalar,
especificamente em salas apropriadas para intervenções cirúrgicas (p.ex., salas cirúrgicas).

Cuidados ao manusear o hardware

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

Revisão de plausibilidade

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

Não adequado para diagnóstico

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e software
médicos

Plataformas compatíveis da Brainlab

O Microscope Navigation Software é compatível com:
• Curve
• Kick

Outras plataformas da Brainlab

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

Instrumental médico compatível da Brainlab

O Microscope Navigation Software é compatível com:
• Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis
• Adaptador de Microscópio com Estrela de Microscópio (para vários microscópios)
• Ponteiro com Extremidade Arredondada para Crânio/Otorrinolaringologia
• Ponteiro Softouch
• Estrela de Referência Padrão para Crânio com 3 e 4 Esferas Marcadoras
• Estrela de Referência para Garras de Coluna com 4 Esferas Marcadoras

Outros instrumentos da Brainlab

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

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

Montagem de instrumentos

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

Dispositivos de aquisição de imagens compatíveis de outros fabricantes

Dispositivo de aquisição Modelo e Fabricante

Dispositivos para aquisição de imagens médicas
em conformidade com as instruções de aquisição
de imagens da Brainlab (dispositivos de aquisição
de RM e TC, Arco em C, DVT e dispositivos simila-
res)

Consulte os requisitos fornecidos nos pro-
tocolos de aquisição de imagens da Brain-
lab.

Compatibilidade com dispositivos e software médicos
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Microscópios cirúrgicos compatíveis de outros fabricantes

Modelo Fabricante

• HS 5-1000 (Hi-R 1000 + FS 5-33)
• HS 3-1000 (Hi-R 1000 + FS 3-43)
• HS Hi-R 700 (FS 2-23, FS 3-43, FS 5-33)
• MÖLLER 20-1000 (Hi-R 1000 + FS 4-20)

HAAG-STREIT SURGICAL/MÖLLER-
-WEDEL GmbH
Rosengarten 10
22880 Wedel
Alemanha

• M530 OHX
• M530 OH6
• ARVEO
• M720 OH5/OHC5
• M525 OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg
Suíça

• KINEVO 900
• OPMI PENTERO 900
• OPMI PENTERO 800
• OPMI Pentero

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

Outros microscópios cirúrgicos podem ser disponibilizados após a liberação deste manual. Se
tiver alguma pergunta sobre a compatibilidade com software da Brainlab, entre em contato com o
suporte da Brainlab.

Dispositivos adicionais de outros fabricantes

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

Software médico compatível da Brainlab

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

Software de outros fabricantes

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

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Antivírus e software malicioso

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

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

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

Atualizações

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

Compatibilidade com dispositivos e software médicos
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1.6 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

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

Suporte supervisionado

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

Responsabilidade

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

Aumento do tempo em sala cirúrgica

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

Leitura dos manuais de usuário

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

Manuais do Usuário disponíveis

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

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do Soft-
ware

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

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

Manual do Usuário de Hard-
ware

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Manual do Usuário Índice

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumen-
tos

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

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

Manual do Usuário do Sis-
tema e do Usuário Técnico

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

Treinamento e documentação
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2 CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA

2.1 Configuração da câmera e do monitor

Antes de iniciar

Figura 1  

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

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

alterações na posição da câmera durante o procedimento.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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Como configurar a câmera e o monitor

Etapa

1. Ajuste a câmera na posição necessária.
Posicione a câmera a uma distância entre 1,2 e 1,8 metros (entre 4 e 6 pés) em relação
ao campo cirúrgico.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre o posicionamento da câmera
durante a preparação do paciente para registro, consulte o Manual do Usuário do Softwa-
re de navegação correspondente.
 

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

3. Inicie o software.

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

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

Visor da câmera

①

④

②

③

Figura 2  

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

Configuração da câmera e do monitor
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Nº Descrição

①

Exibe a distância dos instrumentos e/ou das estrelas de referência em relação à câ-
mera.
Para proporcionar o nível ideal de visibilidade e precisão, todas as esferas marca-
doras devem estar dentro do corredor azul.

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

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

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

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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2.2 Posicionamento da estrela de rastreamento de
microscópio e da estrela de referência de
paciente

Fixando a Estrela de Rastreamento de Microscópio

Ao fixar a Estrela de Rastreamento de Microscópio, verifique os seguintes aspectos:
• O parafuso de fixação da estrela deve estar firmemente apertado
• Deve haver uma única camada de capa estéril entre o braço do adaptador e a estrela de

referência
• As esferas marcadoras devem estar adequadamente posicionadas nas hastes

Fixando a Estrela de Rastreamento de Microscópio

Etapa

1. ① ②

Fixe a Estrela de Rastreamento de Microscópio no Adaptador de Microscópio.

2. Coloque a Estrela de Rastreamento de Microscópio no Adaptador de Microscópio
coberto pela capa estéril, de forma que os dentes da estrela e do adaptador coincidam
①.

3. Aperte o parafuso de fixação ② e assegure que a conexão esteja firme.

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário de
Instrumental para Crânio/Otorrinolaringologia.
 

Posicionando a estrela de referência do paciente

Posicione a estrela de referência de maneira que ela fique visível durante todo o procedimento.
Leve em consideração as posições nas quais o microscópio pode bloquear a linha de visão da
estrela de referência do paciente. Procure posicionar a câmera do mesmo lado em que a estrela
de referência do paciente está fixada.

Posicionamento da estrela de rastreamento de microscópio e da estrela de referência de paciente
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2.3 Conexão do microscópio

Antes de iniciar

• Assegure que o microscópio seja calibrado e verificado pelo suporte da Brainlab durante a
instalação do sistema.

• Assegure que o microscópio esteja adequadamente conectado e coberto com uma capa
estéril.

• Assegure que Adaptador de Microscópio esteja conectado ao microscópio e
adequadamente coberto por uma capa estéril (consulte o Manual do Usuário de
Instrumental para Crânio/ORL).

• Verifique se o paciente foi registrado. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do
Usuário do Software de navegação correspondente.

Como conectar o microscópio

Etapa

1. Ajuste o microscópio na posição apropriada.

2. Cubra o microscópio de acordo com o procedimento usual, incluindo o Adaptador de Mi-
croscópio.

3. Conecte o microscópio à plataforma (p.ex., Kick, Curve).

Como estabelecer conexão com ZEISS KINEVO 900 via cabo de rede

Se estiver usando um cabo de rede para a conexão, execute estas etapas.

Etapa

1. Assegure que os dois dispositivos estejam conectados.

2. Abra o Microscope Navigation Software no sistema de navegação.

3.

No microscópio, abra o menu de configurações para ZEISS.

4. Selecione a aba MultiVision.

5. Selecione a aba Navigation (extended) e assegure que UDP Connection esteja defini-
da como ON.

6. Confirme a janela de diálogo Connection Attempt pressionando OK depois de selecio-
nar a porta de monitor correta (p.ex., Porta de Monitor 1).

7. Alterne o UDP Connection Mode para Active na aba Navigation (extended).

Como estabelecer conexão com ZEISS KINEVO 900 via conector ODU MAC

Se estiver usando um conector ODU MAC para a conexão, execute estas etapas antes de iniciar
o Microscope Navigation Software.

Etapa

1. Assegure que os dois dispositivos estejam conectados.

2. Abra o Microscope Navigation Software no sistema de navegação.
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Etapa

3.

No microscópio, abra o menu de configurações para ZEISS.

4. Selecione a aba MultiVision.

5. Selecione a aba Navigation (standard).

6. Ative a chave Serial Connection (p.ex., para ON).

7. Alterne para Active na aba Navigation (standard).

Conexão do microscópio
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2.4 Detecção de microscópio

Detecção de microscópio

③

②

①

Figura 3  

Quando o Microscope Navigation Software é iniciado, o software indica se algum microscópio
está conectado e se a conexão de vídeo ou HUD (Head-Up Display) está estabelecida.

Cor Explicação

Laranja
Conexão parcial estabelecida.
A tela mostra informações sobre a conexão (p.ex., CONNECTED. Enable Navi-
gation on microscope (CONECTADO. Habilitar Navegação no microscópio).)

Cinza
Nenhuma conexão estabelecida.
NOT CONNECTED (DESCONECTADO) é exibido. A tela pode exibir informações
adicionais.

Verde Conexão estabelecida.

• Neste exemplo, o microscópio ① está conectado, mas a navegação não está ativada,
conforme indicado pelo texto adicional (p.ex., CONNECTED. Enable Navigation on
microscope (CONECTADO. Habilitar Navegação no microscópio).) A conexão UDP foi
estabelecida no microscópio KINEVO, mas o Microscope Navigation Software foi reiniciado
(p.ex., para iniciar um novo tratamento). Para resolver esse problema, abra as configurações
do microscópio KINEVO. A janela de diálogo Connection Attempt é exibida automaticamente.
Confirme a janela de diálogo pressionando OK e selecione Active para restabelecer a
conexão.

• A entrada de vídeo ② está conectada à porta incorreta, conforme indicado pelo texto adicional
(p.ex., SDI In 2).

• A conexão via HUD ③ está correta.

Resolução de problemas de detecção de microscópio

Se o microscópio não for detectado, realize as seguintes verificações:
• O microscópio deve estar corretamente conectado à plataforma (consulte o Manual do

Usuário de Instrumental para Crânio/ORL).
• O microscópio deve estar ligado e completamente inicializado.
• A navegação externa do microscópio deve estar ativada. Isto pode ser definido na interface de

software do microscópio. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do
fabricante do microscópio.

OBSERVAÇÃO: se não for possível estabelecer a comunicação com o microscópio, tente
desligar e religar o microscópio.
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2.5 Posição de montagem da estrela de rastreamento
de microscópio

Posição de montagem da estrela de rastreamento de microscópio

Você pode posicionar a Estrela de Rastreamento de Microscópio para adequá-la à
configuração cirúrgica. Selecione uma das três posições de montagem.

Posição Função

Automatic (Automático) O software detecta automaticamente a posição da estrela

Standard (Padrão) Se a estrela estiver montada na posição vertical, selecione Standard
(Padrão)

Right (Direita) Se a estrela estiver montada faceando o lado direito, selecione Right
(Direita)

Como ajustar a posição de montagem da estrela de rastreamento de microscópio

Sempre que precisar ajustar a posição de montagem, execute estas etapas.

Etapa

1. Abra o menu Calibration (Calibração) selecionando a seta para baixo.

2.

Selecione Array Position (Referência) na barra de menus.

3.

A janela de diálogo Microscope Array Mounting Position (Posição de montagem da
estrela do microscópio) é exibida.
Selecione a Array Position (Referência) relevante para sua configuração e selecione
OK.

OBSERVAÇÃO: se você escolher Automatic (Automático), o software detectará
automaticamente a posição de montagem da estrela de rastreamento do microscópio e se
adaptará a ela, mesmo que você altere a posição durante a cirurgia.
 

Posição de montagem da estrela de rastreamento de microscópio
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Resolução de problemas da posição de montagem

Figura 4  

Se o software não conseguir determinar claramente a posição de montagem, uma janela de
diálogo solicitará que você escolha manualmente a posição de montagem correta.
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3 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

3.1 Usando o Microscope Navigation Software

Introdução/Descrição do dispositivo

Microscope Navigation Software é um aplicativo de software executado no sistema de
navegação Brainlab, que consiste em um computador, um monitor e uma câmera de
rastreamento por infravermelho. Ele pode ser usado em conjunto com outros aplicativos de
software de Cirurgia Guiada por Imagens (IGS) da Brainlab.
Desenvolvido para oferecer assistência durante cirurgias que utilizam um microscópio cirúrgico, o
software vincula a visualização do microscópio às imagens pré-operatórias do paciente e fornece
informações baseadas:
• No campo de visão através do microscópio.
• Na posição do microscópio em relação ao paciente.
• Nos dados de imagens médicas do paciente.

A posição do microscópio é rastreada durante a cirurgia, para que as imagens do paciente
possam ser exibidas/sobrepostas sobre a anatomia correspondente do paciente, no monitor ou
no HUD (Head-Up Display) do microscópio.
Para orientação da equipe médica, o eixo óptico e o ponto focal são exibidos na localização
correspondente da sequência de imagens do paciente. O ponto focal também pode ser exibido
no aplicativo de navegação conectado (p.ex., Cranial/ENT).
O software oferece a função de verificação e correção de registros de paciente fornecidos pelo
software IGS.
O software também oferece a função de movimento motorizado para microscópios cirúrgicos
compatíveis.

Como iniciar o software

Etapa

1. Selecione a sequência de imagens e os objetos definidos apropriados para o paciente.
OBSERVAÇÃO: consulte o Manual do Usuário do Software Content Manager/Patient
Selection.
 

2. Efetue o registro do paciente.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário de
Software de Navegação de Crânio ou o Manual do Usuário do Software de Registro
correspondente.
 

3. Prossiga com a cirurgia.

4. Sempre que precisar de suporte para o microscópio, selecione o botão Home (Início) pa-
ra retornar ao Content Manager.

5. Selecione o Microscope Navigation Software no fluxo de trabalho Navigation (Nave-
gação).

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Etapa
O Microscope Navigation Software recebe os dados do paciente (incluindo o registro)
do software de navegação correspondente da Brainlab.

Usando o Microscope Navigation Software
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3.2 Exibindo o software

Dicas de visualização

O Microscope Navigation Software funciona simultaneamente ao software de navegação
(p.ex., Navigation Software Cranial) e compartilha todas as informações de dados e registro.
O software funciona com sistemas de um ou dois monitores.

Sistema Dicas sobre monitores

Se o seu sistema tiver um único monitor (p.ex.,
Kick), ative o recurso HUD no Microscope
Navigation Software para visualizar os dados
do paciente no microscópio e exibir o software
de navegação (p.ex., Cranial) no monitor.

Se o seu sistema tiver dois monitores (p.ex.,
Curve), visualize o software de navegação
(p.ex., Cranial) em um monitor e o Microsco-
pe Navigation Software no outro monitor.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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3.3 Funções básicas

Layout da tela principal

① ②

④ 
⑤

⑥

③

Figura 5  

Nº Componente Descrição

① Visualização inter-
cambiável

Selecione a visualização principal, exibida na área de visualiza-
ções, na parte superior da tela.

② Área de visualização Apresenta as imagens do paciente e todos os objetos disponíveis,
além da visualização do microscópio.

③ Barra de ferramentas Oferece uma lista de funções.

④
Camera (Câmera): Indica a visibilidade da referência do paciente,
da estrela de rastreamento de microscópio e de quaisquer outros
ponteiros ou instrumentos dentro do alcance de foco calibrado. 

⑤

Screenshot

Screenshot (Captura): Selecione para gerar uma captura de tela
da visualização atual. 

⑥

Para ajustar o valor de Depth (Profund.), arraste a barra deslizan-
te:
• À esquerda ou à direita para diminuir ou aumentar a espessura

do corte.
OBSERVAÇÃO: disponível nas visualizações Probe’s Eye e PiP:
Probe’s Eye. 
 

Opções de visualização

Selecione um botão de visualização no menu View (Visualização), mantenha o botão do mouse
pressionado no corte ou pressione o corte com um dedo se estiver usando uma tela sensível ao
toque, e siga a descrição apresentada a seguir.

Funções básicas
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Botão Função Descrição

Ampliar ou
reduzir um
corte

Zoom:
• Arraste para cima (reduzir) ou para baixo (ampliar).
• Se estiver usando uma tela sensível ao toque, pressione

a imagem com dois dedos e faça um gesto de pinça-
mento para dentro (reduzir) ou para fora (ampliar).

Reset (Restaurar):
• Redefine a orientação e o zoom da visualização ativa.
• Redefine todos os ajustes de janelamento (quando o bo-

tão está ativo).

Ajustar o
brilho e o
contraste de
um corte

Windowing (Janelamento):
• Arraste para baixo ou para cima para aumentar ou dimi-

nuir o brilho.
• Arraste para a direita ou para a esquerda para aumentar

ou diminuir o nível de contraste.

Funções adicionais

Botão Função

Nav. Update: Realiza uma atualização da navegação para compen-
sar possíveis imprecisões do registro.

HUD: Ativa o recurso Head-Up Display e acessa as visualizações de
HUD.

Menu Calibration (Calibração): Verifica a calibração do microscópio
e ajusta a posição da estrela de referência.

Menu View (Visualização): Acessa ferramentas de visualização, tais
como zoom e janelamento.

Menu Movement (Movimentos): Acessa opções de movimentação
robótica, tais como as funções de alvo e pino de marcação.
OBSERVAÇÃO: este menu e as opções relacionadas ficam disponí-
veis apenas com a licença correspondente. Entre em contato com o
suporte da Brainlab para obter informações adicionais.
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3.4 Menu de dados

Layout do menu de dados

① ②

Figura 6  

Nº Componente Descrição

①
SELECTED DATA
(DADOS SELECIO-
NADOS)

• Images (Imagens): Alterna as sequências de imagens carre-
gadas

• Objects (Objetos): Lista os objetos
• Fiber Bundles (Feixes de Fibras): Lista os feixes de fibras
• Trajectories (Trajetórias): Lista as trajetórias
• Points (Pontos): Lista os pontos planejados

② LAYOUTS Alterna os layouts de visualização disponíveis

Menu de dados
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Objetos

①
②
③

④

⑤

⑦

⑥

Figura 7  

Nº Componente

① Nome, data e hora de criação do objeto.

② Volume do objeto em cm3.

③
• Moldura azul e símbolo de olho aberto: Indica que um objeto é visível.
• Para ocultar um objeto, clique na caixa do objeto (lado esquerdo).

④ Botões de volume e contorno: Alterna a exibição de objetos entre contornos em 3D (es-
querda) ou em 2D (direita).

⑤ Botões de olho aberto e olho fechado: Mostram (esquerda) ou ocultam (direita) todos os
objetos.

⑥ Se for possível selecionar um objeto como alvo, a função Select Target (Selecionar alvo)
será exibida no menu.
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Nº Componente

⑦

Apenas um objeto pode ser definido como objeto-alvo. O objeto-alvo é exibido com uma
moldura laranja e o símbolo de alvo.
• Em caso de existência de um único objeto de tumor, malformação arteriovenosa ou

aneurisma, o software selecionará automaticamente aquele objeto como o objeto-alvo.
• Para configurar manualmente qualquer objeto como o objeto-alvo, selecione o nome

do objeto (lado direito).
• A visualização Target (Alvo) é centralizada no objeto-alvo. O objeto-alvo permanece vi-

sível no HUD mesmo quando está distante do plano focal atual.

Selecionar como pino de marcação

①

②

Figura 8  

Você pode selecionar uma Trajectory (Trajetória) ou um Point (Ponto) como um pino de
marcação. Select as Pin (Marcar como pino) ① é exibido no menu. Quando é definido como um
pino de marcação, o objeto é exibido com uma borda laranja e o símbolo Pin (Pino) ②.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade desse recurso depende de sua licença. Para obter informações
adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.
 

Layouts

No menu Data (Dados) você pode alternar os layouts de visualização disponíveis.

Layout Descrição

O layout 1+3 exibe as seguintes visualizações intercambiáveis:
• Augmented Outlines/Augmented Volumes (Contornos/Volumes au-

mentados): Mostra todos os dados visíveis (p.ex., objetos, feixes de fi-
bras, trajetórias, pontos) sobrepostos ao vídeo do microscópio.

• Overview (Visão geral): Exibe uma reconstrução 3D da sequência de
imagens do paciente cortada pelo plano focal do microscópio. O vídeo do
microscópio é sobreposto ao plano focal.

• Probe’s Eye: Exibe a sequência de imagens do paciente como uma vi-
sualização reconstruída do centro do plano focal do microscópio. O plano
focal é ortogonal ao eixo óptico do microscópio.

• Target (Alvo): Exibe uma visualização 3D do alvo e de outros objetos vi-
síveis adjacentes. Se você mover o microscópio, a visualização se move-
rá em torno do alvo.

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade do layout 1+3 depende da plataforma uti-
lizada.
 

Menu de dados
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Layout Descrição

O layout Single View (Vista Simples) exibe uma visualização ampliada.

Links relacionados

Como selecionar uma trajetória ou um ponto rotulado como pino de marcação na página 55
Como definir um pino na página 55
Como excluir um pino de marcação na página 56
Como usar Move to Pin na página 56
Como usar Stay on Pin na página 57
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4 PRECISÃO
4.1 Garantindo a precisão

Antes de iniciar

O microscópio é calibrado e verificado pelo suporte da Brainlab durante a instalação do sistema.

Fixando a Estrela de Rastreamento de Microscópio

Ao fixar a Estrela de Rastreamento de Microscópio, verifique os seguintes aspectos:
• O parafuso de fixação da estrela deve estar firmemente apertado
• Deve haver uma única camada de capa estéril entre o braço do adaptador e a estrela de
referência
• As esferas marcadoras devem estar adequadamente posicionadas nas hastes

Uso de aquisições de imagens apropriadas

Para assegurar um nível satisfatório de precisão, as imagens do paciente, tais como TC ou RM,
devem ser adequadas para procedimentos de navegação estereotática. Consulte o protocolo de
aquisição de imagens da Brainlab.

Precisão da navegação

Devido a possíveis distorções em sequências de imagens de RM, a precisão da navegação pode
diminuir no ponto de interesse, mesmo que o registro tenha sido verificado de forma satisfatória.
Para assegurar a precisão adequada do registro do paciente:
• Realize a verificação em diversas áreas, amplamente distribuídas (p.ex., em ambos os lados

da face, no alto da cabeça), na área de interesse ou nas áreas próximas.
• Realize a verificação em referências fora da região de interesse, para assegurar o maior nível

de precisão em todas as regiões e para reduzir a propagação de erros. Por exemplo, um erro
em uma posição de referência pode ser pior em referências mais distantes.

• Avalie a precisão da navegação repetidamente durante o procedimento.

Influência de capas estéreis na precisão

Algumas capas de microscópios cirúrgicos, produzidas por outros fabricantes, podem influenciar
a precisão do sistema de navegação, devido à distorção óptica causada pela lente protetora da
capa.
Utilize apenas capas opticamente passivas, aprovadas pelo fabricante do microscópio cirúrgico.
Se houver alguma dúvida sobre a compatibilidade total da capa com o microscópio quando
utilizado com o software de navegação da Brainlab, entre em contato com o fabricante do
microscópio.
OBSERVAÇÃO: sempre verifique a precisão da calibração do microscópio após a colocação da
capa estéril e antes de cada navegação com microscópio. Se alguma imprecisão for detectada,
execute uma recalibração bem-sucedida antes de iniciar a navegação.
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OBSERVAÇÃO: se a óptica do microscópio for modificada (p.ex., troca de uma lente danificada),
uma nova calibração deverá ser realizada pelo suporte da Brainlab.
 

Precisão do registro

Para obter informações adicionais sobre registro, consulte o Manual do Usuário do Software de
navegação correspondente.

Como verificar a precisão do microscópio com a estrela de referência de paciente

Figura 9  

É necessário verificar a precisão do microscópio após a colocação da capa estéril e antes da
navegação. A precisão do microscópio pode ser verificada a qualquer momento.

Etapa

1. Aponte e ajuste o foco do microscópio para a estrela de referência do paciente.

2. Assegure que o contorno da estrela de referência do paciente, incluindo as marcas de
calibração, apareça no HUD (Head-Up Display) e que um modelo 3D seja exibido na vi-
sualização de vídeo.

3. Assegure que o contorno sobreposto da estrela de referência do paciente mostrado no
software esteja alinhado ao contorno da estrela de referência do paciente.

Garantindo a precisão
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4.2 Calibração

Usando a função Calibration

Use a função Calibration (Calibração) para melhorar a precisão (p.ex., se a verificação do
microscópio não for satisfatória).

Marcas de calibração

②

①

Figura 10  

O Microscope Navigation Software detecta as esferas marcadoras da estrela de referência do
paciente e calcula a posição do divot ① e as marcas de calibração ②.
OBSERVAÇÃO: as estrelas de referência do paciente com três esferas marcadoras e a estrela de
referência do paciente para coluna não possuem marcas de calibração.
 

Fluxo de trabalho de calibração

Use a função de calibração para restabelecer a precisão a qualquer momento durante o
procedimento.

Etapa

1. Abra o menu Calibration (Calibração).

2.

Selecione Calibration (Calibração).

3. Aponte o microscópio na direção da estrela de referência do paciente e ajuste o foco
nesse ponto. Não é necessário centralizar o foco no divot ou na marca de calibração.
Um contorno da estrela de referência é mostrado sobre a visualização do microscópio
exibida no HUD e no monitor.
O divot e as marcas de calibração são mostrados como pequenas cruzes.
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Etapa

4.

Arraste o contorno da estrela para alinhá-lo parcialmente à estrela de referência real do
paciente.

5. Apenas as áreas que estão no foco podem ter correspondência perfeita. Portanto, para
obter o melhor ajuste, focalize o divot ou uma única marca de calibração e arraste o con-
torno para alinhá-lo ao mesmo ponto da estrela de referência real do paciente.

6. Quando estiver satisfeito com o alinhamento, selecione Accept (Aceitar).

Calibração
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5 VISUALIZAÇÕES DE
NAVEGAÇÃO

5.1 Visualizações do microscópio

Usando as visualizações do microscópio

O Microscope Navigation Software oferece várias visualizações para observação otimizada da
sequência de imagens pré-operatória e das imagens do microscópio em tempo real durante a
cirurgia. A profundidade do ponto focal (distância focal) é determinada pela óptica do
microscópio.
Para assegurar que o plano focal seja congruente com/idêntico à profundidade em que os
usuários podem perceber a nitidez, configure o anel de dioptria para ajustar o foco à dioptria do
cirurgião, se necessário. Se isto não for feito, a profundidade do foco manual pode ficar
deslocada em 5 mm ou mais. Use o foco automático do microscópio para obter o melhor
resultado de profundidade de foco.
Para melhorar ainda mais os resultados, limitando a profundidade do local focalizado, use a
configuração máxima de zoom.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade de visualizações e opções depende de sua licença de software.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.
 

Visualizações Augmented Volumes e Augmented Outlines

②①

Figura 11  

VISUALIZAÇÕES DE NAVEGAÇÃO
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① ②

Figura 12  

Nº Componente Explicação

① Linha sólida

• Volumes: representa o plano de corte do plano focal e do obje-
to.

• Outlines (Contornos): representa a extensão do plano focal
atual.

② Contorno de objeto
• Volumes: exibe a estrutura do objeto.
• Outlines (Contornos): exibe a extensão máxima da profundida-

de do objeto.

Nas visualizações ampliadas, o alvo e outros objetos visíveis são sobrepostos na imagem de
vídeo em tempo real.

Visualização Overview

② ③①

Figura 13  

Visualizações do microscópio
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A imagem em tempo real do microscópio é sobreposta em uma reconstrução 3D da sequência de
imagens do paciente ③.
• A linha pontilhada azul ① representa o eixo óptico do microscópio.
• O círculo azul ② representa o campo de visão.

Visualização Probe’s Eye

① ② ③ ④

⑤

Figura 14  

Nº Componente Explicação

① Cruz azul Ponto focal (centro do plano focal).

② Linha de contorno al-
vo Borda do objeto planejado nesse plano.

③ Círculo azul Borda do campo de visão na ocular do microscópio. O tamanho
desse anel muda com o fator de zoom.

④ Linha pontilhada Eixo óptico do microscópio.

⑤ Controle deslizante
Depth (Profund.)

Altere a espessura do corte da reconstrução para ver detalhes
adicionais. Cortes com espessura superior a 0 mm são exibidos
como projeção de intensidade máxima.

Sobre a visualização Probe’s Eye

Uma reconstrução da sequência de imagens do paciente é exibida no plano focal atual,
reconstruída na perspectiva do microscópio. Os dados do paciente são escalonados e girados,
para considerar o fator de zoom e a posição do microscópio.
A visualização inicial exibe a sequência de imagens do paciente e os dados selecionados na
direção ortogonal em relação ao eixo do microscópio. Você pode girar a visualização para
melhorar a visualização dos objetos na tela. O eixo óptico e o campo de visão do microscópio são
indicados pelo círculo azul e pela linha pontilhada azul.

VISUALIZAÇÕES DE NAVEGAÇÃO
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Visualização Target

Figura 15  

A visualização Target (Alvo) exibe uma visualização 3D do alvo e de outros objetos visíveis
adjacentes.
Para observar a visualização Target (Alvo) de todos os ângulos, gire o microscópio.
O alcance da rotação da visualização Target (Alvo) é cinco vezes maior que a do microscópio.
Por exemplo, para uma rotação de 10° no microscópio, a rotação da visualização na tela será de
50°. A visualização é restaurada automaticamente quando o microscópio fica na posição
estacionária.

Visualizações do microscópio
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5.2 Funções de visualização HUD

Usando Head-Up Display

Figura 16  

Ao ativar o recurso HUD (Head-Up Display), o sistema de navegação usa a unidade de injeção
de imagem do microscópio para sobrepor sequências de imagens pré-operatórias ou
intraoperatórias e todos os objetos selecionados (p.ex., objetos, feixes de fibras) na imagem do
microscópio em tempo real.
Os dados sobrepostos incluem rastreamento, registro e parâmetros do microscópio.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade de visualizações e opções de HUD depende de sua licença de
software. Para obter informações adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.
 

Notas sobre HUD

OBSERVAÇÃO: a instalação e a calibração da exibição de injeção de imagem devem ser
realizadas por pessoal qualificado da Brainlab. A remoção e a remontagem do hardware de
injeção de imagem do microscópio reduzem a precisão dos contornos exibidos no visor de
injeção de imagem. Nesse caso, a tela de injeção de imagem deverá ser recalibrada pelo suporte
da Brainlab.
 

OBSERVAÇÃO: não adicione outros componentes (p.ex., um splitter de duas vias) à conexão da
unidade HUD com o sistema de navegação.
 

Como acessar as opções de visualização do HUD

Quando o recurso HUD está ativado, você pode escolher as opções de visualização Overlay
(Sobreposição) ou Picture-in-Picture.
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②

④③

①

Figura 17  

Etapa

1. Abra o fly-out do HUD, selecionando o ícone HUD ④ na barra de ferramentas ou acesse
as visualizações diretamente pelo controle da manopla do microscópio.

2. Para alterar a visualização na área de visualizações, selecione a opção de visualização
requerida:
• No menu fly-out
• Usando o controle da manopla do microscópio

Você pode escolher a visualização Overlay (Sobreposição) ② ou Picture-in-Picture ①.
O ícone HUD na barra de ferramentas ④ é alterado para refletir a visualização seleciona-
da.
OBSERVAÇÃO: se a função HUD ③ for desativada e posteriormente reativada, a última
visualização ativa será exibida.
 

Visualizações de sobreposição

Quando uma visualização Overlay (Sobreposição) é ativada, o software sobrepõe as imagens do
paciente diretamente na anatomia correspondente do paciente. 
As seguintes visualizações estão disponíveis:

Opção Visualização Descrição

HUD desativa-
do

Visualização padrão quando a função HUD está desa-
tivada.

Volumes Sobrepõe o alvo e todos os objetos visíveis (p.ex.,
tractografias, estruturas, pontos, trajetórias) em 3D.

Funções de visualização HUD
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Opção Visualização Descrição

Probe’s Eye Sobrepõe a visualização Probe’s Eye.

Visualizações Picture-in-Picture

Quando uma visualização Picture-in-Picture é ativada, o software exibe os dados do paciente
no canto superior direito.

Opção Visualização Descrição

PiP: Naviga-
tion (PiP: Na-
vegação)

Exibe os dados selecionados (p.ex., objetos e feixes
de fibras) nos cortes sagital, coronal e axial do pacien-
te.

PiP: Probe’s
Eye

Exibe uma reconstrução da sequência de imagens do
paciente no plano focal. Esta visualização não é afeta-
da pelo ajuste de profundidade.

PiP: Naviga-
tion+Volumes
(PiP: Nav.+Vo-
lumes) ou PiP:
Navigation
+Outlines (PiP:
Nav.+Contor-
nos)

Exibe os dados selecionados (p.ex., objetos e feixes
de fibras) nos cortes sagital, coronal e axial do pacien-
te e sobrepõe o alvo aos objetos visíveis.

PiP: Target
(PiP: Alvo)

Exibe uma visualização 3D do alvo e de outros objetos
visíveis adjacentes.

VISUALIZAÇÕES DE NAVEGAÇÃO
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5.3 Controle remoto do HUD

Usando o controle remoto do HUD

Figura 18  

Algumas funções de HUD podem ser acessadas por meio do joystick do controle do microscópio.
OBSERVAÇÃO: dependendo de sua licença, o controle remoto do HUD pode incluir opções
adicionais de movimentação robótica.
 

Como usar o menu de controle remoto do HUD

Etapa

1. Pressione qualquer direção do joystick para acessar o menu de controle remoto do HUD.

2. Pressione os botões de seta para selecionar a função que deseja executar.

3. Clique duas vezes na seta para baixo para desativar a injeção da imagem e ocultar o me-
nu.

OBSERVAÇÃO: se não houver nenhuma ação por um determinado período, o menu será
fechado automaticamente.
 

Controle remoto do HUD
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Opções do controle remoto do HUD

②
①

③

Figura 19  

Opções

① Desativa a função HUD.

②

As setas à esquerda e à direita alternam ciclicamente as visualizações disponíveis. A
ordem das visualizações é a seguinte:
• Volumes
• Visualização Picture-in-Picture - PiP: Navigation (PiP: Navegação)
• Visualização Picture-in-Picture - PiP: Probe’s Eye
• Visualização Picture-in-Picture - PiP: Navigation+Volumes (PiP: Nav.+Volumes)

ou PiP: Navigation+Outlines (PiP: Nav.+Contornos)
• Visualização Picture-in-Picture - PiP: Target (PiP: Alvo)
• Probe’s Eye

OBSERVAÇÃO: a visualização padrão é Volumes.
 

③ Faz uma captura de tela da imagem.
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Opções do controle remoto do HUD (depende da licença instalada)

①

②

③

④

Figura 20  

Dependendo da licença instalada, o controle remoto do HUD pode incluir opções para o recurso
de três graus de liberdade ou seis graus de liberdade.
Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter informações adicionais.

Opções

① Desativa a função HUD.

② O microscópio é movido automaticamente para o pino de marcação definido.

③ Remover ou definir um pino de marcação.

④

Alternar as visualizações disponíveis de maneira cíclica. A ordem das visualizações é a
seguinte:
• Volumes
• Visualização Picture-in-Picture - PiP: Navigation (PiP: Navegação)
• Visualização Picture-in-Picture - PiP: Probe’s Eye
• Visualização Picture-in-Picture - PIP: Navigation+Volumes (PiP: Nav.+Volumes) ou

PiP: Navigation+Outlines (PiP: Nav.+Contornos)
• Visualização Picture-in-Picture - PiP: Target (PiP: Alvo)
• Probe’s Eye

OBSERVAÇÃO: a visualização padrão é Volumes.
 

Controle remoto do HUD
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6 ATUALIZAÇÃO DA
NAVEGAÇÃO

6.1 Usando a atualização da navegação

Introdução

Podem ocorrer imprecisões de registro durante cirurgias e pode ser difícil determinar as fontes de
tais imprecisões.
Imprecisões podem ser causadas por:
• Deslocamento do paciente em relação ao suporte de cabeça
• Estresse na estrela de referência do paciente
• Alterações na anatomia ocorridas após a aquisição de imagens para a cirurgia

Use o recurso de atualização da navegação para compensar essas imprecisões, identificando
discrepâncias entre recursos visíveis na sequência de imagens e na anatomia do paciente no
campo cirúrgico.

Modos de sobreposição

A tela principal mostra o vídeo do microscópio sobreposto pelas imagens do paciente. Existem
dois diferentes modos de sobreposição:
• MIP (Projeção de Intensidade Máxima): Exibe um corte da sequência de imagens atualmente

selecionada que corresponde ao plano focal atual.
• Objects (Objetos): Exibe objetos segmentados em sua posição registrada.

Como iniciar o fluxo de trabalho de atualização da navegação

③

④

②

①

Figura 21  
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Etapa

1.

Selecione Nav. Update.
A configuração padrão é MIP (Projeção de Intensidade Máxima).

2. Focalize o microscópio em um ponto de interesse no campo cirúrgico.

3. Identifique uma estrutura no campo cirúrgico que também seja visível na sequência de
imagens na tela.

4. Use a tela sensível ao toque ou as setas ③ para arrastar e girar a sobreposição para ali-
nhamento aos vasos ou às estruturas correspondentes do paciente na imagem do mi-
croscópio.
Selecione Windowing (Janelamento) ① para otimizar o brilho e o contraste da imagem
sobreposta (p.ex., para melhorar a visualização dos vasos corticais).

5. Se houver referências ou estruturas segmentadas disponíveis, acesse o modo de sobre-
posição Objects (Objetos) no menu suspenso ②.

6. Use a tela sensível ao toque ou as setas ③ para arrastar e girar os objetos segmentados
para alinhamento aos objetos correspondentes do paciente na imagem do microscópio.

7. Se o resultado for satisfatório, selecione Verify (Verificar)④.
A página de verificação é exibida.

OBSERVAÇÃO: somente é possível alinhar estruturas paralelamente ao plano do vídeo.
 

Usando a atualização da navegação
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6.2 Verificação da precisão da atualização da
navegação

Verificação da precisão

Na etapa de verificação após a atualização da navegação, verifique a precisão na profundidade e
em outras referências próximas ao ponto de interesse usado para alinhamento.
A atualização da navegação não compensa os erros indicados a seguir:
• Erros de profundidade
• Erros em áreas distantes das referências usadas para atualização da navegação

Aviso
O único objetivo da atualização da navegação é compensar pequenos erros locais. O
registro apropriado continua sendo necessário.

Como verificar a atualização da navegação

①

Figura 22  

Etapa

1. Use o ponteiro para verificar o registro atualizado.

2. Se o resultado for satisfatório, selecione Yes (Sim) ①.
O software compartilha o novo registro com todas as aplicações conectadas.

Como restaurar um registro

Você pode restaurar o registro anterior a qualquer momento (p.ex., do registro por
correspondência de superfície ou aquisição de imagens intraoperatórias).
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Etapa

1.

Selecione Nav. Update.

2.

Selecione Restore Reg. (Restaurar)

3.

Uma janela de diálogo é exibida. Ela informa a data de criação do registro a ser restaura-
do.

4. Selecione OK para restaurar o registro.
Verifique o alinhamento da imagem em relação à imagem do microscópio em tempo real.
Se necessário, ajuste o alinhamento, conforme descrito acima.

5. Se o resultado for satisfatório, selecione Verify (Verificar).

Verificação da precisão da atualização da navegação
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7 MOVIMENTAÇÃO
ROBÓTICA

7.1 Opções de movimentação robótica

Introdução

Figura 23  

Microscópios cirúrgicos com até seis graus de liberdade oferecem aos usuários maior facilidade
de uso e flexibilidade durante a realização de procedimentos e posicionamento do microscópio.
O Microscope Navigation Software da Brainlab opera em conjunto com as capacidades
robóticas do microscópio e pode oferecer opções adicionais de movimentação robótica aos
usuários. Essas opções incluem:
• Autofoco contínuo em um ponto focal predeterminado
• Retorno automático a um ponto focal predeterminado
• Alinhamento automático do microscópio a um instrumento ou ponta de instrumento navegado

OBSERVAÇÃO: o menu Movement (Movimentos) adicional é disponibilizado apenas com a
licença correspondente. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter informações
adicionais.
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Graus de liberdade

Na robótica, “graus de liberdade” se refere à amplitude de movimento possível para um corpo
rígido no espaço tridimensional. Existem diferenças entre as capacidades de movimentação de
cada microscópio.
• Três graus de liberdade: A cabeça pode ser ajustada (p.ex., rotação em torno do eixo x e do

eixo y e ajuste de foco no eixo z) e pode então ser focada em uma região de interesse
específica a partir de um ângulo.

• Seis graus de liberdade: O microscópio tem a capacidade de alinhamento total do eixo visual,
incluindo a cabeça e o braço, permitindo essencialmente a relocação ou o reposicionamento
da cabeça para focar uma região de interesse específica a partir de diferentes ângulos.

Quanto mais graus de liberdade no microscópio, maior a flexibilidade de posicionamento pelo
usuário.

Usando pinos de marcação

O Microscope Navigation Software permite que os usuários usem pinos de marcação para
indicar uma determinada estrutura anatômica durante a cirurgia ou um ponto de interesse para
um estágio posterior da cirurgia.
Um pino de marcação:
• Armazena informações sobre a posição e o plano focal do microscópio
• É ajustado em relação à posição do paciente

Durante o procedimento, os usuários podem ativar botões no Microscope Navigation Software
para retornar o microscópio automaticamente à posição ajustada do pino de marcação, tanto sob
demanda (p.ex., Move to Pin (Ir para pino)) como de forma contínua (p.ex., Stay on Pin (Manter
no Pino)).

Menu Movement

Para abrir o menu Movement (Movimentos), selecione a seta para baixo na barra de
ferramentas. As seguintes opções de movimentação robótica estão disponíveis. 

Botão Função

Set Pin (Definir pino): Armazena a posição e o ponto focal do microscópio.

Clear Pin (Apagar pino): Exclui a posição e o ponto focal (pino de marcação)
do microscópio que foram previamente armazenados.

Move to Pin (Ir para pino): Quando este botão é selecionado, o microscópio
recupera a posição ajustada do pino de marcação e do ponto focal e retorna
àquele pino de marcação, relativo ao paciente.
• Ação automática.
• Todos os microscópios: A cabeça do microscópio ajusta a direção de vi-

sualização (mantendo-se em posição) para focar no pino de marcação ar-
mazenado caso tenha ocorrido alguma alteração no ângulo de visualiza-
ção.

• KINEVO 900: O microscópio ajusta a direção de visualização e a posição
da cabeça para retornar ao pino de marcação armazenado caso tenha
ocorrido alguma alteração no ângulo de visualização e/ou na posição.

Opções de movimentação robótica
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Botão Função

Stay on Pin (Manter no Pino): Quando este botão é selecionado, o microscó-
pio recupera a posição ajustada do pino de marcação e do ponto focal relati-
va ao paciente e retorna continuamente àquele pino de marcação, que o bo-
tão seja desativado.
• O microscópio continua a focar nesse ponto até que a função Stay on Pin

(Manter no Pino) seja desativada.
• Todos os microscópios: A cabeça do microscópio ajusta continuamente a

direção de visualização (mantendo-se em posição) para focar no pino de
marcação armazenado caso tenha ocorrido alguma alteração no ângulo de
visualização.

• KINEVO 900: O microscópio ajusta continuamente a direção de visualiza-
ção e a posição da cabeça para retornar ao pino de marcação armazenado
caso tenha ocorrido alguma alteração no ângulo de visualização e/ou na
posição do microscópio.

Links relacionados

Como excluir um pino de marcação na página 56
Como usar Move to Pin na página 56
Como usar Stay on Pin na página 57

Como definir um pino

Defina um pino para armazenar a posição do microscópio (p.ex., orientação/eixo do microscópio
e o ponto focal).

Etapa

1. Abra o menu Movement (Movimentos), selecionando a seta para baixo ou ativando o
HUD.

2. Mova o microscópio para a posição desejada.

3. Selecione Set Pin (Definir pino) na barra de ferramentas ou no HUD.
A posição definida do pino é armazenada.
O botão Set Pin (Definir pino) deixa de ser mostrado e o botão Delete Pin
(Apagar pino) é exibido.
OBSERVAÇÃO: quando o pino é definido, o software mostra cruzes na
posição por alguns segundos na tela e no HUD.
 

Como selecionar uma trajetória ou um ponto rotulado como pino de marcação

Você pode selecionar uma trajetória ou um ponto rotulado como um pino de marcação. Select as
Pin (Marcar como pino) ① é exibido no menu.

Etapa

1. Abra o menu Data (Dados).

MOVIMENTAÇÃO ROBÓTICA
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Etapa

2.

①

②

Em Trajectories (Trajetórias) ou Points (Pontos), selecione a trajetória ou o ponto rotula-
do que deseja usar como pino de marcação. O objeto selecionado é marcado na cor la-
ranja. Um símbolo de pino de marcação ② à direita da trajetória ou do ponto rotulado se-
lecionado indica que o objeto foi definido como pino de marcação.
Selecione a trajetória ou o ponto rotulado novamente para desativar sua definição como
pino de marcação.

Como excluir um pino de marcação

Siga estas etapas para excluir um pino de marcação definido (p.ex., para definir uma nova
posição de pino de marcação).

Etapa

1. Abra o menu Movement (Movimentos).

2. Selecione Clear Pin (Apagar pino) na barra de ferramentas ou no HUD.
A posição definida do pino de marcação é excluída.
O botão Clear Pin (Apagar pino) deixa de ser mostrado e o botão Set Pin
(Definir pino) é exibido.
OBSERVAÇÃO: se o pino de marcação for definido por uma trajetória ou
um ponto rotulado, a trajetória ou o ponto rotulado será desativado.
 

Como usar Move to Pin

Se o microscópio for movido manualmente do sítio cirúrgico (p.ex., para realizar uma ação) ou se
o paciente for movido (p.ex., para alteração da altura da mesa), use o botão Move to Pin (Ir para
pino) para retornar automaticamente ao pino de marcação definido.

Etapa

1. Abra o menu Movement (Movimentos).

2.

Selecione Move to Pin (Ir para pino) na barra de ferramentas ou no HUD.

Opções de movimentação robótica
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Etapa
O microscópio retorna automaticamente à posição do pino de marcação
definido. Esta é uma ação automática.
OBSERVAÇÃO: o comportamento do microscópio pode variar em função
da seleção de uma trajetória ou um ponto rotulado como pino de marca-
ção e dos recursos do microscópio (p.ex., três ou seis graus de liberdade):
Ponto selecionado: para todos os microscópios, apenas a cabeça se mo-
ve, portanto ele foca no ponto rotulado.
Trajetória selecionada: o comportamento varia.
• Com três graus de liberdade, apenas a cabeça se move, para alinha-

mento paralelo à trajetória. Siga as instruções mostradas na tela “Use
selective brakes to position microscope over Trajectory” para mover o
microscópio sobre a trajetória.

• Com seis graus de liberdade, o microscópio se alinha totalmente à tra-
jetória.

 

OBSERVAÇÃO: se o microscópio for movido para muito longe do paciente, a função Move to Pin
(Ir para pino) não funcionará. Nesse caso, a mensagem Target out of reach (Alvo fora de
alcance) será exibida na tela do monitor. Mova manualmente o microscópio para uma posição
mais próxima do paciente e tente novamente.
 

Como usar Stay on Pin

Quando a função Stay on Pin (Manter no Pino) está ativada, o microscópio se ajusta
continuamente para manter o foco no pino de marcação definido.

Etapa

1. Abra o menu Movement (Movimentos).

2.
Selecione Stay on Pin (Manter no Pino) na barra de ferramentas.
O microscópio retorna automaticamente ao pino de marcação definido e
continua a fazer isso até que a função Stay on Pin (Manter no Pino) seja
desativada.

3. Para desativar a função Stay on Pin (Manter no Pino), selecione novamente o botão na
barra de ferramentas.
OBSERVAÇÃO: o comportamento do microscópio pode variar em função da seleção de
uma trajetória ou um ponto rotulado como pino de marcação e dos recursos do microscó-
pio (p.ex., três ou seis graus de liberdade):
Ponto selecionado: para todos os microscópios, apenas a cabeça se move, portanto ele
foca no ponto rotulado.
Trajetória selecionada: o comportamento varia.
• Com três graus de liberdade, apenas a cabeça se move, para alinhamento paralelo à

trajetória. Esse comportamento se repete até que a função Stay on Pin (Manter no
Pino) seja desativada. Siga as instruções mostradas na tela “Use selective brakes to
position microscope over Trajectory” para mover o microscópio sobre a trajetória.

• Com seis graus de liberdade, o microscópio se alinha totalmente à trajetória e mantém
esse comportamento até que a função Stay on Pin (Manter no Pino) seja desativada.
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7.2 Movimentação robótica com instrumentos

Movimentação robótica e instrumentos

Quando desejar que o foco do microscópio seja direcionado ao instrumento ou à ponta do
instrumento, utilize as opções de instrumentos e robótica.
As seguintes opções funcionam com todos os instrumentos calibráveis.

Botão Função

• Tip Focus (Foco na Ponta): O microscópio ajusta continuamente o foco na
ponta do instrumento navegado

• Permite foco descentralizado (p.ex., para focar a borda da cavidade)

• Follow Tip (Seguir Ponta): O microscópio rastreia continuamente a posição
atual do instrumento e foca na extremidade do instrumento

• Quando o instrumento deixa o campo de visão, o microscópio o segue

• Move to Tool (Ir para Ferramenta): Alinhamento automático à ferramenta

• Stay on Tool (Permanecer): O microscópio se alinha de forma total e contí-
nua à extremidade do instrumento e ao ponto focal

Como usar Tip Focus

Se desejar que o microscópio ajuste o plano focal na extremidade do instrumento, utilize a opção
Tip Focus (Foco na Ponta).

Etapa

1. Abra o menu Movement (Movimentos), selecionando a seta para baixo ou ativando o
HUD.

2.

Selecione Tip Focus (Foco na Ponta) na barra de ferramentas.

3. Coloque o instrumento dentro do volume de rastreamento.
O foco é alterado para a extremidade do instrumento.
• Se nenhum instrumento for rastreado pelo sistema de navegação, o foco permanecerá

nessa posição.
• O foco pode ser ajustado pelo controle do microscópio.

4. Para desativar a opção Tip Focus (Foco na Ponta), selecione novamente o botão corres-
pondente.
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Como usar Follow Tip

Se desejar que o microscópio rastreie e foque na extremidade do instrumento, utilize a função
Follow Tip (Seguir Ponta).

Etapa

1. Abra o menu Movement (Movimentos), selecionando a seta para baixo ou ativando o
HUD.

2.

Selecione Follow Tip (Seguir Ponta) na barra de ferramentas.

3. Coloque o instrumento dentro do volume de rastreamento.
O microscópio segue o movimento de qualquer instrumento e foca a extremidade do ins-
trumento.
• O instrumento rastreado é indicado por uma pequena cruz no HUD.
• Quando a extremidade do instrumento deixa o campo de visão, o microscópio segue o

instrumento.
• O microscópio para o rastreamento quando alcança a extremidade do instrumento.

Como usar Stay on Tool

Utilize a função Stay on Tool (Permanecer) para alinhamento total ao eixo da ferramenta e ao
ponto focal.

Etapa

1. Abra o menu Movement (Movimentos), selecionando a seta para baixo ou ativando o
HUD.

2.

Selecione Stay on Tool (Permanecer) na barra de ferramentas.

3. Coloque o instrumento dentro do volume de rastreamento, se necessário.
O microscópio se alinha continuamente ao eixo do instrumento e ao ponto focal.

OBSERVAÇÃO: a função Stay on Tool (Permanecer) também pode ser usada com dispositivos
tubulares, tais como NICO BrainPath. A função Stay on Tool (Permanecer) otimiza a visibilidade
através do tubo e maximiza a iluminação disponível através do microscópio. Mesmo que o
dispositivo seja reposicionado várias vezes, o microscópio realinha seu eixo para manter a
visibilidade ideal e o foco constante.
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Figura 24  

Como usar Move to Tool

Se o microscópio for movido manualmente do sítio cirúrgico (p.ex., para realizar uma ação) ou se
o paciente for movido (p.ex., para alteração da altura da mesa), use o botão Move to Tool (Ir
para Ferramenta) para retornar automaticamente à ferramenta visível.

Etapa

1. Abra o menu Movement (Movimentos).

2.
Selecione Move to Tool (Ir para Ferramenta) na barra de ferramentas ou
no HUD.
O microscópio retorna automaticamente à ferramenta visível. Esta é uma
ação automática.

OBSERVAÇÃO: se o microscópio for movido para muito longe do paciente, a função Move to
Tool (Ir para Ferramenta) não funcionará. Nesse caso, a mensagem Target out of reach (Alvo
fora de alcance) será exibida na tela do monitor. Mova manualmente o microscópio para uma
posição mais próxima do paciente e tente novamente.
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Resolução de problemas

①
Figura 25  

Se o microscópio não puder executar a ação solicitada, uma mensagem correspondente será
exibida nas visualizações de navegação do microscópio ①.

Notificação Ação

Target out of reach (Alvo fora
de alcance)

O microscópio não localizará o pino definido. Isto se deve a
um destes fatos:
• O microscópio está fora do alcance de foco
• O ângulo do movimento é muito grande

Mova manualmente o microscópio para uma posição mais
próxima da área cirúrgica e tente novamente.

Microscope movement too
close to Patient (Movimento do
microscópio próximo demais do
paciente)

O microscópio está muito perto do paciente. O movimento so-
licitado pode colocar o paciente em risco.
Reposicione o microscópio adequadamente e tente novamen-
te.

Microscope movement too
close to reference array (Movi-
mento do microscópio próximo
demais da referência)

O microscópio está muito perto da estrela de referência do
paciente.
Ajuste o microscópio manualmente de forma adequada e ten-
te novamente.

Instrument blocking micros-
cope movement (Movimento
do microscópio bloqueado por
instrumento)

Um instrumento está obstruindo o microscópio.
Reposicione o microscópio e/ou o instrumento adequadamen-
te e tente novamente.
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