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CÂMERA À CABECEIRA DA MESA

• Prenda a referência apropriada na vértebra 
correspondente.
- Esta configuração é recomendada para fusão C1/C2 (de 

acordo com Magerl).
• Ajuste o ângulo da estrela de referência na direção cranial.

CÂMERA AOS PÉS DA MESA

• Prenda a referência apropriada na vértebra 
correspondente.

• Ajuste o ângulo da estrela de referência na direção caudal.

CONFIGURAÇÃO DA SALA CIRÚRGICA

FIXAÇÃO DA REFERÊNCIA

• Fixe a garra de referência a no osso, com firmeza.
• Fixe as Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis 

na estrela de referência s e prenda a estrela na garra de 
referência, apoiando-a com uma das mãos.

• Oriente a estrela na direção da câmera.
• Trave todas as uniões usando a chave fornecida e 

assegure que estejam firmemente presas, sem 
possibilidade de movimento.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E POSICIONAMENTO 
DA CÂMERA
• Conecte o dispositivo de aquisição de imagens integrado 

ao sistema, se necessário a.
• Posicione a câmera de forma que tenha visão desobstruída 

de todas as esferas marcadoras de referência e de 
instrumento durante todo o procedimento s.

OBSERVAÇÃO: os sistemas de navegação Brainlab 
somente podem ser utilizados com as esferas 
marcadoras da Brainlab ou da Northern Digital Inc. 
Sempre use esferas marcadoras novas e sem danos, e 
limpe as esferas marcadoras imediatamente em caso de 
contaminação durante um procedimento.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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SELECIONE UM PACIENTE

• Ligue o sistema.
• Em Patient Selection, selecione um paciente existente (e 

seus dados pré-operatórios relevantes) ou selecione um 
novo paciente.

• Selecione OK para carregar os dados do paciente.

OBSERVAÇÃO: dados registrados em menos de 24 horas 
podem ser restaurados.

SELECIONE UM FLUXO DE TRABALHO

• Se solicitado, selecione o fluxo de trabalho 3D Navigation.
• Selecione Spine & Trauma 3D no Content Manager.

CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE
Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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INSTRUMENTOS PRÉ-CALIBRADOS
Observação: este documento não substitui os manuais de usuário.Página 3 de 16

ETAPA 1 - MONTE O INSTRUMENTO

• Fixe as Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis 
em uma Unidade de Referência de Instrumento a 
identificada como pré-calibrada.

• Conecte a extremidade de instrumento desejada s e a 
unidade montada à respectiva manopla.

OBSERVAÇÃO: unidades pré-calibradas podem ser 
reconhecidas por uma haste dourada.

ETAPA 2 - SELECIONE O INSTRUMENTO 
PRÉ-CALIBRADO

• Segure a Matriz de Calibração de Instrumental e 
o instrumento no campo de visão da câmera.

• Selecione o instrumento na aba All PCIs.

OBSERVAÇÃO: para confirmar o tipo do instrumento, 
verifique o número de artigo do produto.

ETAPA 3 - VERIFIQUE A PRECISÃO DO 
INSTRUMENTO

É obrigatório verificar a precisão do instrumento 
pré-calibrado, de acordo com as instruções da janela de 
diálogo.

• Se a verificação da precisão for bem-sucedida (marca de 
visto verde) a, confirme visualmente a precisão nas 
visualizações e selecione Next.

• Se a verificação da precisão for mal sucedida, prossiga 
para a etapa 4.

ETAPA 4 (OPCIONAL) - RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS RELACIONADOS A UMA VERIFICAÇÃO 
DE PRECISÃO MAL SUCEDIDA

• Se a verificação da precisão for mal sucedida (p.ex., devido 
a danos no instrumento pré-calibrado), a função Next 
permanecerá desativada. 
- Selecione Help para abrir uma página de resolução de 

problemas.
• Depois de explorar as sugestões recomendadas na janela 

de diálogo, selecione OK para repetir a verificação da 
calibração da precisão do instrumento.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO

ETAPA 1 - MONTE O INSTRUMENTO

• Fixe as Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis na 
unidade de rastreamento (use a maior estrela de 
rastreamento disponível) a.

• Conecte a estrela de rastreamento a um adaptador de 
instrumental apropriado s.

• Conecte o adaptador montado no instrumento d.

OBSERVAÇÃO: não monte o adaptador em 
instrumentos cônicos. Adaptadores somente podem ser 
montados em instrumentos cilíndricos.

ETAPA 2 - RECONHECIMENTO DE INSTRUMENTOS

• Segure o instrumento e a Matriz de Calibração de 
Instrumental (com as esferas marcadoras acopladas) no 
campo de visão da câmera para abrir a janela de diálogo 
Instrument Calibration.

• Prossiga para a etapa 3A para calibrar instrumentos 
longos e rígidos, ou para a etapa 3B para calibrar todos os 
outros instrumentos.

OBSERVAÇÃO: as esferas marcadoras devem estar 
voltadas para a câmera durante todo o procedimento de 
calibração.

ETAPA 3A - CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO

• Gire o instrumento na seção em V ou no receptáculo da 
matriz de calibração.
- O software calibra automaticamente o diâmetro e a 

trajetória do instrumento e abre a janela de diálogo 
Verify Calibration.

OBSERVAÇÃO: apenas instrumentos rígidos e retos 
podem ser calibrados automaticamente.

ETAPA 3B - CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO

• Defina manualmente o diâmetro do instrumento, 
selecionando o receptáculo correto no software.
- Sempre use o menor receptáculo de encaixe possível.

• Insira o instrumento no receptáculo selecionado e segure 
o instrumento imóvel até que a calibração esteja concluída 
e a janela de diálogo Verify Calibration seja exibida.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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ETAPA 4 - VERIFIQUE A PRECISÃO DA CALIBRAÇÃO

• Com a janela de diálogo aberta, segure o instrumento 
imóvel na seção em V, em um ponto de calibração ou em 
um plano de medição da matriz de calibração.

• Confirme visualmente que o diâmetro exibido esteja 
correto e que o desvio do eixo (Angle) a e o desvio da 
extremidade (Distance) s sejam mínimos.
- Se a verificação for precisa, selecione Next para usar o 

instrumento verificado.
- Se a verificação for imprecisa, prossiga para a etapa 4B.
- Se a extremidade exibida estiver incorreta, prossiga para 

a etapa 4C.

ETAPA 4B (OPCIONAL) - RECALIBRE A EXTREMIDADE

• Selecione Re-Calibrate Tip e gire o instrumento em um 
ponto de pivotamento da matriz de calibração.
- Para instrumentos de ponta chata e osteótomos, segure 

o instrumento contra o plano de referência 1 ou 2.
• Se a verificação for precisa, selecione Next para usar o 

instrumento verificado.

ETAPA 4C (OPCIONAL) - DEFINA A EXTREMIDADE

• Selecione Tip Selection e defina as propriedades do 
instrumento.

• Se a extremidade exibida for precisa, selecione Next para 
usar o instrumento verificado.
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ETAPA 1 - DEFINA O LIMIAR ÓSSEO

Verifique o limiar ósseo padrão e ajuste-o, se necessário.
• Certifique-se de que:

- A superfície da lâmina seja exibida com a maior 
suavidade possível, sem orifícios ou artefatos nas 
proximidades.

- As tomografias não sejam de dose baixa.
• O janelamento para tecidos moles na reconstrução da 

tomografia é fortemente recomendado.
• Selecione Next.

OBSERVAÇÃO: para obter detalhes adicionais, consulte 
o protocolo de aquisição de imagens.

ETAPA 2 - PLANEJE PONTOS

• Selecione referências no modelo ósseo para planejamento 
de pelo menos quatro pontos.
- Se pontos pré-planejados foram carregados, defina 

primeiro o nível da vértebra.
• Selecione New para incluir pontos adicionais.

ETAPA 3 - ADQUIRA PONTOS NA VÉRTEBRA

• Usando o ponteiro, adquira os pontos destacados no osso 
do paciente.
- A referência ativa é destacada em amarelo a.

• Prossiga com o restante dos pontos planejados.

OBSERVAÇÃO: para aumentar a precisão, adquira cada 
ponto o mais próximo possível do centro da área colorida.

ETAPA 4 - VERIFIQUE A PRECISÃO DO REGISTRO

• Segure o ponteiro em pelo menos três referências no osso 
e verifique se a posição da extremidade mostrada na tela 
corresponde à posição real no osso.
- Em caso de imprecisão no registro, selecione Back para 

replanejar ou readquirir pontos, conforme necessário.
- Se o registro for preciso, selecione Next.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x

REGISTRO MANUAL: PAIRED POINT 
MATCHING
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ETAPA 1 - CONFIGURE O LIMIAR ÓSSEO E DEFINA O 
NÍVEL DA VÉRTEBRA

• Configure o limiar ósseo (conforme descrito na etapa 1 de 
Paired Point Matching) e selecione Next.

• Selecione referências no modelo ósseo em cada 
visualização correspondente para definir a vértebra de 
interesse.

• Em Overview a, verifique se a vértebra correta foi 
selecionada.

• Selecione Next.

ETAPA 2 - ADQUIRA PONTOS NA VÉRTEBRA

• Usando o ponteiro, adquira um ponto nas seguintes áreas:
- Processo central/espinhoso (amarelo)
- Lâmina esquerda (vermelho)
- Lâmina direita (verde)

• Adquira 17 pontos de interesse adicionais espalhados na 
vértebra

OBSERVAÇÃO: para aumentar a precisão, adquira cada 
ponto o mais próximo possível do centro da área colorida.

ETAPA 3 - VERIFIQUE A PRECISÃO DO REGISTRO

• Segure o ponteiro em pelo menos três referências no osso 
e verifique se a posição da extremidade mostrada na tela 
corresponde à posição real no osso.
- Em caso de imprecisão do registro, selecione Improve 

Registration e prossiga para a etapa 4.
- Se o registro for preciso, selecione Next.

ETAPA 4 (OPCIONAL) - RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS DE FALHA NO REGISTRO

A janela de diálogo No Match Found é exibida 
automaticamente em caso de falha no registro ou quando 
a opção Improve Registration é selecionada. O software 
pode destacar uma das seguintes opções recomendadas:

• Redefinir o nível e readquirir os três primeiros pontos na 
vértebra.

• Adquirir mais 10 pontos.
• Corrigir manualmente toda a nuvem de pontos.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x

REGISTRO MANUAL: REGION 
MATCHING (RECURSO ADICIONAL)
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REGISTRO 2D/3D: FLUORO MATCHING 
(RECURSO ADICIONAL)

ETAPA 1 - CONFIGURE O LIMIAR ÓSSEO E DEFINA O 
NÍVEL DA VÉRTEBRA

• Configure o limiar ósseo (conforme descrito na etapa 1 de 
Paired Point Matching) e selecione Next.

• Selecione o nível de vértebra desejado no modelo ósseo.
- Ajuste o modelo azul a para correspondência com a 

vértebra de interesse.
• Selecione Next.

ETAPA 2 - VERIFIQUE A SEGMENTAÇÃO EXIBIDA

• A vértebra segmentada é exibida na tela Level Definition.
- Se a segmentação não for satisfatória, selecione 

Redo Segmentation.
• Para navegar em mais de uma vértebra, selecione a 

próxima vértebra e repita as etapas 1 e 2.
• Quando a segmentação for satisfatória para toda a 

vértebra, selecione Next.

ETAPA 3 - ADQUIRA IMAGENS FLUOROSCÓPICAS 2D

• Assegure que nenhum objeto metálico esteja bloqueando 
a visão da câmera e que a estrela de referência esteja 
visível para a câmera (todos os indicadores de visibilidade 
estão verdes) a.

• Adquira uma imagem fluoroscópica 2D da vértebra de 
interesse.
- Um tom de confirmação é emitido quando a imagem é 

adquirida.
• Selecione o ícone de mão s na visualização relevante 

para receber e registrar a imagem.

ETAPA 4 - VERIFIQUE A PRECISÃO DO REGISTRO

• Segure o ponteiro em pelo menos três referências no osso 
e verifique se a posição da extremidade mostrada na tela 
corresponde à posição real no osso.
- Em caso de imprecisão do registro, selecione Discard 

para readquirir imagens fluoroscópicas 2D.
- Se o registro for preciso, selecione Accept.

• Repita as etapas 3 e 4 para outras imagens.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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ETAPA 5 - DEFINIR A DIREÇÃO DA CABEÇA

• Posicione o modelo humano para definir a direção da 
cabeça do paciente.

• Selecione Next.

ETAPA 6 - REALIZAR A CORRESPONDÊNCIA DA 
VÉRTEBRA SEGMENTADA

• Posicione a vértebra segmentada na imagem 
fluoroscópica 2D.

• Use os controles Visibility e Step Size para realizar 
ajustes finos.

• Selecione Next para que o software realize a 
correspondência da vértebra segmentada com a imagem 
fluoroscópica 2D.

OBSERVAÇÃO: selecione DRR a e 3D Model s para 
alternar as visualizações.

ETAPA 7 - VERIFIQUE A PRECISÃO DO REGISTRO

• Segure o ponteiro em pelo menos três referências no osso 
e verifique se a posição da extremidade mostrada na tela 
corresponde à posição real no osso.
- Em caso de imprecisão do registro, selecione Back e 

prossiga para a etapa 8.
- Se o registro for preciso, selecione Next.

ETAPA 8 (OPCIONAL) - REMOVA OBJETOS 
METÁLICOS

• Escolha uma opção para Brush Type, Brush Size e Model.
• Pinte todos os objetos metálicos a serem excluídos da 

imagem que ainda não tenham sido detectados.
• Selecione OK.
• O software realiza uma nova correspondência.
• Quando a precisão da nova correspondência for 

satisfatória, selecione Next.
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REGISTRO AUTOMÁTICO: FLUORO 3D 
(RECURSO ADICIONAL)

REGISTRO COM ARCO EM C SIEMENS 3D - 
PREPARAÇÃO DO HARDWARE

• Certifique-se de que o Arco em C esteja:
- Equipado com o Kit de Registro por Fluoroscopia 3D 

para Arcos em C 3D a (com Discos Reflexivos para 
Kit de Registro por Fluoroscopia s adequadamente 
inseridos)

- Coberto por uma capa estéril
• Assegure que o anel de registro 2D não esteja conectado

OBSERVAÇÃO: todos os discos reflexivos devem estar 
em boas condições e visíveis para a câmera durante o 
registro.

REGISTRO COM ARCO EM C ZIEHM VISION RFD 3D - 
PREPARAÇÃO DO HARDWARE

• Certifique-se de que o Arco em C esteja:
- Coberto por uma capa estéril
- Equipado com o Kit de Registro por Fluoroscopia 3D 

para Arcos em C Ziehm Vision RFD 3D a (com 
Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis 
adequadamente acopladas)

• As unidades de referência devem estar firmemente acopladas

OBSERVAÇÃO: todas as esferas reflexivas devem estar 
em boas condições e visíveis para a câmera durante o 
registro.

ETAPA 1 - PREPARE A AQUISIÇÃO

• Selecione New Scan a na janela de diálogo 
New Registration / Scan.

• Prepare o Arco em C 3D para aquisição 3D, de acordo 
com as instruções do Arco em C.

ETAPA 2 - EXECUTE A AQUISIÇÃO

• Assegure que o Arco em C e a estrela de referência 
estejam no campo de visão da câmera.

• Execute a aquisição.
- Para procedimentos de coluna, solicite que o paciente 

prenda a respiração, para melhor qualidade da imagem.
• Após a conclusão da aquisição, solicite que o paciente 

retome a respiração normal.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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ETAPA 3 - VERIFIQUE A PRECISÃO DO REGISTRO

• Segure o ponteiro em pelo menos três referências no osso 
e verifique se a posição da extremidade mostrada na tela 
corresponde à posição real no osso.
- Em caso de imprecisão do registro, selecione Back e 

realize um registro por pareamento de pontos para Arcos 
em C Ziehm Vision RFD 3D ou um registro por 
correspondência de pontos pareados/fluoroscopia (se 
disponível) para Arcos em C Siemens 3D.

- Se o registro for preciso, selecione Next.

JANELAMENTO

Para melhorar a visibilidade de uma imagem, selecione o 
recurso Windowing.

• Para ajustar o brilho e o contraste de uma visualização:
- Use as barras deslizantes (ou as setas).

• Para ajustar o brilho e o contraste de todas as 
visualizações ao mesmo tempo:
- Mova a tela da direita para a esquerda com um toque 

dos dedos.
- Você pode mover a tela de canto a canto ou pelo meio 

da tela.
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PLANEJAMENTO E NAVEGAÇÃO DE 
PARAFUSOS

ETAPA 1 - NAVEGAÇÃO BÁSICA

• Na página Navigation você pode navegar trajetórias com 
o ponteiro ou com o instrumento calibrado.

• Selecione Plan para iniciar o planejamento de parafusos.

ETAPA 2 - PLANEJE AS POSIÇÕES DOS 
PARAFUSOS

• Navegue o ponteiro/instrumento até o ponto de entrada.
• Defina as dimensões dos parafusos usando os controles 

Length e Diameter.
- Você também pode definir valores negativos para 

planejamento reverso de parafusos.
• Selecione Store para salvar a posição do parafuso e 

depois selecione Next.
- Se for necessário fazer ajustes finos na posição do 

parafuso, prossiga para a etapa 3.

ETAPA 3 (OPCIONAL) - AJUSTE FINO DE PARAFUSOS

• Use as cruzes a para alternar o início, o meio e o fim do 
parafuso.

• Use as setas de visualização para ajustar a colocação 
do parafuso.
- Amplie para usar menores incrementos no movimento 

do parafuso.
• Selecione Play s para visualizar a simulação da trajetória.
• Use os botões de seta d para alternar os parafusos.
• Selecione Next para aceitar a posição do(s) parafuso(s).

OBSERVAÇÃO: selecione New Screw para executar o 
planejamento manual de parafusos.

ETAPA 4 - COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS

• Navegue o ponteiro/instrumento para o(s) parafuso(s) 
planejado(s), um a um, usando as visualizações de 
navegação como orientação.

OBSERVAÇÃO: se pretender usar a navegação em 
múltiplos níveis durante o procedimento, prossiga para a 
próxima seção para revisar algumas dicas de boas 
práticas antes do início da navegação.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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NAVEGAÇÃO EM MÚLTIPLOS NÍVEIS: 
BOAS PRÁTICAS

RISCOS

A navegação em múltiplos níveis não é recomendada 
quando a anatomia entre o ponto de fixação de referência 
e a estrutura óssea que está sendo operada não e rígida.

• Qualquer movimento da vértebra que está sendo operada 
(em relação à referência) afetará de forma negativa a 
precisão da navegação.

EXEMPLOS EM QUE A NAVEGAÇÃO EM MÚLTIPLOS 
NÍVEIS NÃO É RECOMENDADA

• Casos da coluna cervical
• Tratamentos e estabilizações causadas por tumores
• Pacientes com:

- Espondilolistese
- Reumatismo
- Descompressão anterior à colocação de parafuso
- Fraturas

ALTERNATIVAS PARA COLOCAÇÃO DE 
REFERÊNCIA DURANTE A NAVEGAÇÃO EM 
MÚLTIPLAS VÉRTEBRAS

• Referência montada na crista ilíaca a.
- Recomendável para aquisição intraoperatória de 

imagem.
• Referência montada em uma estrutura óssea rígida s.

OBSERVAÇÃO: a anatomia entre o ponto de fixação da 
referência e a estrutura óssea que está sendo operada 
deve ser rígida.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x

INFORMAÇÕES BÁSICAS

A navegação em múltiplos níveis está relacionada à 
navegação em múltiplas vértebras sem a necessidade de 
nova montagem da referência ou de novo registro.
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DIREITOS AUTORAIS:

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

RESPONSABILIDADE:

Este manual está sujeito a alterações 
sem aviso prévio e não representa um 
compromisso por parte da Brainlab. 

Para obter informações adicionais, 
consulte a seção “Limitações de 
Responsabilidade”, no documento 
Termos e Condições de Vendas Padrão 
da Brainlab.
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Alemanha

Europa, África, Ásia, Austrália: +49 89 991568 1044
Estados Unidos, Canadá, América Central e 
América do Sul: +1 800 597 5911
Japão: +81 3 3769 6900
França: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

VERIFIQUE A PRECISÃO REGULARMENTE

Verifique a precisão do registro regularmente durante 
todo o procedimento.

• Segure o ponteiro em pelo menos três referências no osso 
e verifique se a posição da extremidade mostrada na tela 
corresponde à posição real no osso.
- Você também pode usar um Arco em C para fazer uma 

verificação dupla da precisão.
• Em caso de imprecisão do registro, realize um novo 

registro.

*60904-63BP*Revisão do Documento: 1.1

Número do Artigo: 60904-63BP
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DICAS PARA NAVEGAÇÃO

• Sempre que possível, trabalhe sem usar força.
- Use brocas de alta velocidade a ao invés de iniciadores/

probes pediculares s.
• Sempre verifique a precisão do registro imediatamente 

antes de realizar uma etapa cirúrgica.


