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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
1.1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

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

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece cinco anos de serviço para software. Durante esse período, a Brainlab fornece
atualizações de software e suporte em campo.

Comunicação

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

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Alemanha

INFORMAÇÕES GERAIS
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Informações sobre o idioma

Todos os manuais de usuário da Brainlab são originalmente escritos em inglês.

Dados para contato e informações legais
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1.1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

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

Marcas comerciais de outros fabricantes

• Windows ®e Internet Explorer® são marcas registradas da Microsoft Corp. nos Estados Unidos
e em outros países.

• MacOS® e Safari® são marcas registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros
países.

• Chrome® é marca registrada da Google Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
• Firefox® é marca registrada da Mozilla Foundation nos Estados Unidos e em outros países.

Software integrado de outros fabricantes

• Este software contém a biblioteca OpenJPEG. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais, isenção de responsabilidade e licenças, consulte http://www.openjpeg.org.

• Este software contém libjpeg-turbo. Para obter uma descrição completa de direitos autorais,
isenção de responsabilidade e licenças, consulte http://www.libjpeg-turbo.org

• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group,
consultehttp://www.ijg.org/.

• Parte deste software é baseada no projeto Xerces C++ 3.1.1, desenvolvido pela organização
Apache Software Foundation. Para obter uma descrição completa de direitos autorais, isenção
de responsabilidade e licenças, consulte http://xerces.apache.org/.

• Este produto inclui a biblioteca libtiff 4.0.4beta. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais, isenção de responsabilidade e licenças, consulte http://www.remotesensing.org/libtiff/.

• Parte deste software é baseada no produto Durandal, desenvolvido pela Bluespire.
• Parte deste software é baseada no produto jQueryUI, desenvolvido pela jQuery Foundation.
• Parte deste software é baseada no produto js-png-encoder, desenvolvido por Jan-Erik

Finnberg.
• Parte deste software é baseada no produto Nicescroll, desenvolvido por InuYaksa.
• Este software baseia-se em parte no nodejs®, desenvolvido pela Nodejs Foundation.

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 os princípios estabelecidos na MDD, Patient Selection é um
produto da Classe I.

Vendas nos Estados Unidos

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Informações sobre patentes

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

Informações legais
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos usados neste manual

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 sérias associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado

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

Observações

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Indicação de uso
1.3.1 Uso do sistema

Indicação de uso

O uso indicado é a seleção de um paciente e dos dados DICOM relacionados para uso em outros
aplicativos baseados na web.

Revisão de plausibilidade

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

Certifique-se de que, durante todo o processo de planejamento ou revisão, você esteja
trabalhando no conjunto correto de dados do paciente.

Indicação de uso
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos
1.4.1 Software médico da Brainlab

Software médico compatível da Brainlab

O Patient Selection é compatível com:
• DICOM Proxy 4.0
• DICOM Viewer 3.2
• Video Editor 2.0

Outros produtos de software da Brainlab

Outros aplicativos de software Brainlab compatíveis podem tornar-se disponíveis após a
publicação deste manual do usuário. Se tiver perguntas relacionadas à compatibilidade de
software com o Patient Selection, entre em contato com o suporte da Brainlab.
Se as versões do seu software em operação no momento forem diferentes das versões
especificadas acima, entre em contato com o suporte técnico da Brainlab para obter
esclarecimentos sobre compatibilidade.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.2 Software de outros fabricantes

Autorização

O Patient Selection fornece acesso a software médico. As propriedades de instalação ou
definições de configuração não podem ser alteradas, exceto por pessoal treinado/autorizado pela
Brainlab (excluindo configurações de contas locais relacionadas à segurança do sistema).

Software compatível de outros fabricantes

O Patient Selection é compatível com o Microsoft Windows Server 2012 R2.
OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre outros aplicativos de software compatíveis de
outros fabricantes, entre em contato com o suporte da Brainlab. 

Conformidade com DICOM

As declarações de conformidade com DICOM encontram-se disponíveis no website da Brainlab,
na página: www.brainlab.com/dicom.

Software de outros fabricantes
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1.5 Treinamento e documentação
1.5.1 Treinamento

Responsabilidade

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5.2 Documentação

Público alvo

O Patient Selection se destina aos profissionais da área médica (médicos, suas equipes,
enfermeiras, etc.) com entendimento suficiente do vocabulário técnico inglês relacionado aos
campos de física médica e de aquisição de imagens médicas, de forma a proporcionar o
entendimento adequado da interface de usuário do Patient Selection.

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 Conteúdo

Manuais do Usuário do Soft-
ware Instruções detalhadas sobre o software.

Documentação
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1.6 Requisitos técnicos

Geral

• Computador com conexão de rede, resolução de tela apropriada (consulte o hardware listado
a seguir) e mouse.

• Tablet com acesso a redes e resolução de tela apropriada (consulte o hardware listado a
seguir).

Software

SO\Navegador Internet Explorer Edge Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 N/A OK OK N/A

Windows 8 11 N/A OK OK N/A

Windows 10 11 OK OK OK N/A

MAC OS N/A N/A OK OK OK

iOS N/A N/A N/A N/A OK

Android N/A N/A N/A OK N/A

* Use as versões mais recentes dos navegadores Firefox, Chrome e Safari.

Hardware

• 2 GB de RAM recomendados
• Resolução da tela: 1.024 x 768 ou superior
• Um mouse com roda de rolagem é recomentado para uso com um computador

Rede

• Velocidade de conexão de rede:
- Pelo menos 10 Mbps. A conexão de rede deve ser estável. Pode ser necessário reiniciar o

aplicativo se a conexão de rede for instável.
- Latência máxima: 200 ms.

• Acesso requerido ao servidor por meio das portas 80 e 443 (http e https).

INFORMAÇÕES GERAIS
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Requisitos técnicos
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2 SELEÇÃO DE PACIENTE E
DE DADOS DE PACIENTE

2.1 Selecionando e gerenciando dados de
pacientes

Informações gerais

O Patient Selection fornece uma lista de arquivos de pacientes disponíveis em seu sistema local
ou em um servidor PACS. Você pode selecionar um paciente e iniciar o software Brainlab.
Você pode adicionar dados de pacientes ao servidor, pesquisar e selecionar pacientes, editar
informações de pacientes, agregar duplicatas e excluir pacientes.

Tela principal

①

②

③

④

Figura 1  

Nº Componente

① Retornar à Application Platform

② Campo Pesquisa

③ Filtrar pacientes

④ Gerenciar pacientes

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE
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Opções de pesquisa

Para pesquisar dados de pacientes, clique no campo Search ①.

①

②

Figura 2  

Insira o termo de pesquisa no campo ②. Se alterar o termo de pesquisa, atualize a lista de
resultados, clicando em Refresh.
A pesquisa inclui registros de pacientes armazenados no Application Server e em um sistema
PACS conectado, se configurado. Se nenhum sistema PACS estiver conectado, a pesquisa
mostrará apenas pacientes armazenados no servidor.
A pesquisa no PACS requer pelo menos três caracteres. Se digitar um número de caracteres
menor que três, o sistema somente pesquisará pacientes locais.

Pesquisa avançada

Se você clicar em Advanced, uma janela de diálogo será exibida, permitindo estreitar a pesquisa
usando um ou mais dos critérios fornecidos:

Figura 3  

Selecionando e gerenciando dados de pacientes
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Caracteres curinga

Caracteres curinga podem ser usados no campo de pesquisa para recuperar uma lista de
pacientes. Por exemplo:

Cadeia de pesqui-
sa

Resultado

bal* Todos os pacientes cujo sobrenome se inicia com “bal”.

*^bal* Todos os pacientes cujo primeiro nome se inicia com “bal”.

Como selecionar um paciente

①

Figura 4  

Etapa

1. Escolha o paciente que deseja selecionar.
O paciente é destacado.
OBSERVAÇÃO: Dar um clique duplo em um paciente equivale a um clique simples, se-
guido de um clique em Select. 

2. Escolha Select ①.

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE
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2.1.1 Gerenciamento de pacientes

Como fazer upload de pacientes

Para upload de arquivos DICOM:

Etapa

1.

Em Manage, selecione Upload.

2.

Você pode escolher arquivos para upload das seguintes maneiras:
• Arraste arquivos para a área indicada
• Escolha os arquivos, usando o Windows Explorer, clicando em Browse Files.
• Escolha todo o conteúdo de uma pasta (incluindo todas as subpastas), clicando em

Browse (Firefox v. 50.0 ou superior e Chrome apenas).
OBSERVAÇÃO: todos os arquivos de uma série DICOM são combinados em uma linha.
Não é possível remover arquivos individuais, mas séries marcadas na caixa de seleção
podem ser removidas do upload, bastando clicar na série e selecionar Remove. 

3. Todas as sequências de dados escolhidas para upload são listadas.

Gerenciamento de pacientes
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Etapa
• Se decidir não fazer upload de uma sequência de dados, ative a caixa de seleção à

esquerda dessa sequência de dados e clique em Remove.
• Para ver mais detalhes sobre uma sequência de dados escolhida, clique no ícone i.

4. Selecione Upload para fazer upload dos arquivos, ou Back para retornar à lista de pa-
cientes.

OBSERVAÇÃO: Os dados são transferidos para o Application Server, não para o PACS. Os
dados transferidos via upload podem ser excluídos com base na disponibilidade do
armazenamento de dados, que é mantido pelo sistema. Portanto, os dados transferidos dessa
maneira são completamente excluídos quando se clica em Delete. Os dados do PACS são
armazenados em cache e permanecem no PACS. 

Como editar informações do paciente

Figura 5  

Etapa

1. Selecione o paciente.

2.

Em Manage, selecione Edit.

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE
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Etapa

3. Selecione o campo que deseja editar.

4. Edite as informações do paciente e, em seguida, selecione Done para salvar, ou Back
para retornar à lista de pacientes.
• Consideradas em conjunto, as informações de Last Name, Middle Name e First Na-

me não podem exceder o total de 62 caracteres.
• O ID do paciente não pode exceder 64 caracteres.

5.
Um ícone Restore é exibido próximo a um paciente editado. Clique nesse
ícone a qualquer momento para restaurar os pacientes agregados.

OBSERVAÇÃO: As informações de paciente editadas são alteradas apenas no cache do
Application Server. Elas não são alteradas no PACS. As informações originais podem ser
restauradas. 

Como marcar um paciente

Para ajudar a ordenar os dados do paciente, marque um paciente.

Figura 6  

Etapa

Ative a estrela ao lado do nome do paciente.

OBSERVAÇÃO: o paciente permanece marcado até que a sessão seja fechada. 

Como ordenar os pacientes marcados

Etapa

Selecione a estrela na primeira linha. Agora, a lista de pacientes será ordenada de acordo com
os pacientes assinalados com uma estrela.

Como excluir um paciente

Etapa

1. Selecione o paciente que deseja excluir.

Gerenciamento de pacientes
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Etapa

2.
Em Manage, selecione Delete.
Uma janela de diálogo de confirmação é exibida.

3. Selecione Delete para excluir o paciente ou Cancel para retornar à lista de pacientes.

OBSERVAÇÃO: O paciente é excluído apenas do Application Server. Ele não é excluído da
mídia de armazenamento conectada ou do PACS da rede do hospital. 

Como agregar pacientes duplicados

Etapa

1.

Em Manage, selecione Merge.

2. Clique nos pacientes que deseja agregar.

3. Selecione Merge na parte inferior da tela.

4. Na janela de diálogo exibida, selecione o paciente-alvo.
OBSERVAÇÃO: após a agregação, todos os dados são armazenados sob o nome e o ID
selecionados. Se um paciente tiver sido selecionado anteriormente, somente será possí-
vel agregar dados àquele paciente. 

5.
Um ícone Restore é exibido próximo a um paciente agregado. Clique nes-
se ícone a qualquer momento para restaurar os pacientes agregados.

OBSERVAÇÃO: Os pacientes são agregados apenas no Application Server, não no PACS. 

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE
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2.2 Selecionando os dados

Informações gerais

Os dados são listados em ordem cronológica e podem ser escolhidos após a seleção de um
paciente ou ao abrir um aplicativo Brainlab (consulte o Manual do Usuário do Software
correspondente).

Visualização em telas pequenas

O painel central com os dados selecionados não é exibido em telas pequenas e tablets na
orientação retrato.

Figura 7  

Selecionando os dados
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Como selecionar dados

Figura 8  

Etapa

1. Clique nos dados de um paciente para selecioná-lo.
Os dados selecionados serão exibidos em destaque, com um fundo escuro.
• Você pode optar por usar os dados que foram salvos automaticamente em uma ses-

são anterior em Last View Layout. Escolha Select Autosave para carregar os mes-
mos dados escolhidos anteriormente.

• Você pode optar por carregar dados de pacientes listados como um Study DICOM,
caso em que todos os dados do paciente serão listados, incluindo todos os objetos ou
pontos anteriormente destacados. Nesse caso, você pode selecionar as partes dos
dados a serem carregadas.

• Você pode optar por carregar dados de pacientes listados como um Plan, caso em
que será necessário carregar todas as partes do plano.

Para selecionar todo o conteúdo de um Study, clique em Select All.
OBSERVAÇÃO: Por padrão, somente as metainformações de estudos antigos são exibi-
das. Para abrir o conteúdo de estudos antigos, clique em Show Content. Se um estudo
tiver acima de seis séries, clique em Show More para exibir mais de seis séries. 

2. Selecione OK para prosseguir.

Como desselecionar dados

Opções

Para desselecionar dados da seleção atual, clique nos dados. Esses dados deixarão de ser exi-
bidos com fundo escuro.

Para desmarcar todo o conteúdo de um Study, clique em Deselect All.

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE
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Selecionando os dados
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