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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, 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

Atualizações de software e suporte no local do cliente são oferecidos por oito 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
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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.

Informações sobre patentes

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

Software integrado de outros fabricantes

Parte deste software é parcialmente baseada nos trabalhos indicados a seguir. A licença
completa e o aviso sobre direitos autorais podem ser encontrados nos links especificados a
seguir:
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• O software Xerces-C++ é disponibilizado sob a Licença de Software Apache (http://

www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html)

Vendas nos Estados Unidos

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

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os
requisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Direti-
va para Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).

• O aplicativo Spine & Trauma 3D Navigation é parte integrante do Sistema
de Navegação de Coluna e Trauma, que é um produto da Classe IIb, de
acordo com as regras estabelecidas pela MDD.

Instruções de descarte

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

Informações legais
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1.3 Uso proposto

Indicações de uso

O Sistema de Navegação de Coluna e Trauma é um sistema de localização guiada por
imagens intraoperatórias que proporciona cirurgias minimamente invasivas. Ele vincula um
transdutor manual, rastreado por um sistema sensor com marcadores passivos em um espaço
virtual de imagens computadorizadas em imagens tridimensionais pré-operatórias ou
intraoperatórias de um paciente.
O Sistema de Navegação de Coluna e Trauma possibilita a navegação de imagens médicas
assistida por computador, que podem ser adquiridas de forma pré-operatória ou intraoperatória
por um sistema apropriado de aquisição de imagens. O software oferece planejamento de
tamanho e navegação de implantes de parafuso em estruturas ósseas rígidas com ferramentas
cirúrgicas pré-calibradas e outras ferramentas calibradas individualmente.
O sistema é indicado para qualquer condição médica em que uma cirurgia estereotática seja
apropriada e na qual se possa identificar uma referência a uma estrutura anatômica rígida, como
o crânio, a pelve, um osso longo ou uma vértebra, em relação a uma imagem adquirida (TC, RM,
reconstrução de imagem fluoroscópica 3D) e/ou um modelo de anatomia baseado em imagem.

Potenciais pacientes

O sistema é indicado para qualquer condição médica em que o uso de uma cirurgia estereotática
seja apropriado e em que uma referência a uma estrutura anatômica rígida, como o crânio, a
pelve, um osso longo ou uma vértebra, possa ser identificada em relação à imagem adquirida
(TC, reconstrução de imagem fluoroscópica 3D).

Potenciais usuários

Este software foi desenvolvido para uso por cirurgiões e suas esquipes clínicas.

Local de uso

O aplicativo deve ser usado em centros cirúrgicos.

Revisão de plausibilidade

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.0 7



1.4 Símbolos

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.

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. 

Símbolos
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e aplicativos
de software médicos

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 ou remova nenhum aplicativo de software.

Dispositivos de outros fabricantes

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

Software antivírus

Assegure que seu software antivírus não realize modificações em diretórios da Brainlab.

Aviso
Observe que algumas configurações de aplicativos de proteção contra software malicioso,
como aplicativos antivírus, podem afetar de forma adversa 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 e
a execução de rastreamento de vírus fora dos períodos de atividade clínica.

Atualizações do sistema

Durante os tratamentos, evite qualquer interação de usuário relacionada ao sistema, tais como
alertas de notificação ou detecção de software malicioso.

Aviso
Não faça download nem instale atualizações durante o planejamento de tratamentos.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.6 Treinamento e documentação

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.

Treinamento Brainlab

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

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 de 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 Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware

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

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

Manual do Usuário de Hard-
ware

Informações detalhadas sobre dispositivos de hardware de radio-
terapia e cirurgia, tipicamente definidos como instrumentos de
grande complexidade.

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

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumen-
tos.

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

Treinamento e documentação
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Manual do Usuário Conteúdo

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 USANDO O SOFTWARE
SPINE & TRAUMA 3D
NAVIGATION

2.1 Introdução

Informações gerais

O software Spine & Trauma 3D Navigation possibilita a navegação de instrumentos no Sistema
de Navegação de Coluna e Trauma.
OBSERVAÇÃO: para retornar à função Instrument Selection a qualquer momento durante o
registro, segure a Matriz de Calibração de Instrumental e o instrumento juntos no campo de
visão da câmera. 

Abrir o software Spine & Trauma 3D Navigation

Figura 1  

Etapa

1. Selecione um paciente ou adicione um novo paciente (se desejar, pule esta etapa).
OBSERVAÇÃO: a classificação específica da doença também pode ser selecionada, se
desejado. 

USANDO O SOFTWARE SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Etapa

2. Na categoria Spine & Trauma, selecione 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. O software exibe uma lista de várias categorias. Na categoria Navigation, selecione Na-
vigation.

Introdução
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2.2 Verificação do registro

Informações gerais

Antes de iniciar a navegação, verifique a precisão do registro.

Ferramentas de verificação

Se desejar, use as diversas ferramentas disponíveis na barra de ferramentas para ajudá-lo na
verificação.
• Zoom: amplia e reduz a imagem
• View (Visualização)

- Windowing (Janelamento): altera o brilho da visualização
- Flip Mode (Inversão): inverte a imagem nos planos horizontal e vertical
- Reset (Redefinir): restaura todas as modificações aplicadas, exceto Flip Mode (Inversão)

Verificar a precisão do registro - Procedimento padrão

Figura 2  

Etapa

1. Segure o instrumento na superfície óssea de pelo menos três das seguintes referências:
• Posterior (no processo espinhoso)/Anterior (em diversos locais da lâmina)
• Esquerda/Direita (na faceta articular ou a meia altura do processo espinhoso)
• Cranial/Caudal (no processo espinhoso; primeiro na parte cranial e depois na parte

caudal)

2. Assegure que a posição do instrumento exibida na tela seja correspondente à posição re-
al do instrumento na referência anatômica.

3. Após a verificação, duas opções são disponibilizadas. Selecione:

USANDO O SOFTWARE SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Etapa
• Yes (Sim) se a precisão do registro for satisfatória e para prosseguir com a navega-

ção.
• No (Não) se a precisão do registro não for satisfatória e para limpar o registro atual.

Selecione uma destas opções:
- Discard (Descartar): limpa o registro anterior.
- New Scan (Nova imagem): retorna ao software de registro para aquisição de um

novo registro.

Verificar a precisão do registro - Procedimento minimamente invasivo

Se estiver executando um procedimento minimamente invasivo que restrinja a verificação de pelo
menos três referências, execute a seguinte verificação de precisão:

Etapa

1. Insira o instrumento na incisão, de forma que ele toque com segurança uma referência
anatômica ou a garra/dente de uma estrela de referência.

2. Adquira imagens fluoroscópicas do instrumento no osso:
• Imagem fluoroscópica lateral (registro cranial/caudal ou posterior/anterior)
• Imagem fluoroscópica AP (registro cranial/caudal ou esquerdo/direito)

3. Verifique se a posição do instrumento exibida na tela corresponde à posição na imagem
fluoroscópica.

4. Após a verificação, duas opções são disponibilizadas. Selecione:
• Yes (Sim) se a precisão do registro for satisfatória e para prosseguir com a navega-

ção.
• No (Não) se a precisão do registro não for satisfatória e para limpar o registro atual.

Selecione uma destas opções:
- Discard (Descartar): limpa o registro anterior.
- New Scan (Nova imagem): retorna ao software de registro para aquisição de um

novo registro.

Verificação do registro
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2.3 Navegação

Informações gerais

Depois de verificar a precisão do registro, você poderá iniciar a navegação. Se desejar, use as
diversas ferramentas disponíveis na barra de ferramentas ou no menu Data (Dados) para ajudá-
lo na verificação.

Artefatos de infravermelho

Aviso
Assegure que objetos altamente reflexivos e fontes de luz nunca obstruam o campo de
visão da câmera.

Fusão de imagens

Quando o software Image Fusion é usado, a região de interesse é definida como uma caixa com
linhas pontilhadas. Isto representa a área que possui a maior precisão de navegação na
sequência de imagens fusionada.
OBSERVAÇÃO: uma aquisição de ressonância fusionada somente pode ser navegada com uma
aquisição de tomografia fusionada. 

Barra de ferramentas - Zoom e View

Figura 3  

Zoom Ampliar e reduzir a imagem.

View
(Vi-
suali-
za-
ção)

View Center
(Centraliza-
ção)

Reposicionar a tela para centralizar a região de interesse (mova as se-
tas em torno da tela).

Flip Mode (In-
versão) Inverter a imagem nos planos horizontal e vertical.

USANDO O SOFTWARE SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Windowing
(Janelamento)

Alterar o brilho e o contraste da visualização (mova a tela ao longo do
corte).

Reset (Rede-
finir)

Restaurar todas as modificações aplicadas, exceto Flip Mode (Inver-
são).

Barra de ferramentas - Orientation

Figura 4  

Orientation
(Orienta-
ção)

Girar/mover os cortes para exibir uma orientação preferida.
• Importante se a patologia exigir o alinhamento do plano anatômico (p.ex., esco-

liose).
• Depois do ajuste, selecione Orientation (Orientação) novamente para aplicar as

modificações.

Reset (Re-
definir) Restaurar as modificações aplicadas.

Barra de ferramentas - Ruler

Figura 5  

Navegação
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Ruler
(Ré-
gua)

Usada para cálculo estimado das dimensões com o instrumento navegado (ative para
exibir a régua).
• O diâmetro é exibido como um contorno e um valor e pode ser ajustado conforme

desejado.
• Amplie para ver uma exibição detalhada da régua.

Menu de dados

Figura 6  

Etapa

1. Selecione um dos quatro layouts disponíveis, com base nas necessidades do cirurgião:
• Inline (Paralelo):

- Dois cortes perpendiculares de uma sequência de imagens (orientação baseada na
posição do instrumento)

• Inline + 3D/DRR (Paralelo + 3D/DRR):
- Dois cortes perpendiculares de uma sequência de imagens (orientação baseada na

posição do instrumento)
- Modelo 3D ou DRR (depende da sequência de imagens. selecionada)

• Inline + DRR (Paralelo + DRR):
- Dois cortes perpendiculares de uma sequência de imagens (orientação baseada na

posição do instrumento)
- Dois modelos DRR (com uma diferença de orientação padrão de 45°)

• Fusion (Fusão):
- Duas visualizações Inline das duas sequências de imagens selecionadas

OBSERVAÇÃO: para modificar a exibição, selecione uma sequência de imagens e
depois selecione a metade superior ou inferior do ícone Fusion (Fusão) para colo-
car a sequência na posição selecionada. 

2. Para navegar com um parafuso, objeto ou ponto previamente planejado, selecione cada
um desses itens na guia Screws (Parafusos), Objects (Objetos) ou Points (Pontos).
• Use os ícones de olho para mostrar ou ocultar seleções específicas na exibição.

OBSERVAÇÃO: nos layouts Inline (Paralelo), o software alterna os planos automaticamente,
dependendo da localização do instrumento. 

USANDO O SOFTWARE SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.0 19



Navegar o instrumento

Figura 7  

Etapa

1. Antes de iniciar a navegação, certifique-se de que:
• Todos os componentes de instrumentos estejam presos (p.ex., parafusos da estrela

de referência do paciente)
• Todas as esferas marcadoras estejam dentro do campo de visão da câmera

2. Durante a navegação, certifique-se de que:
• O instrumento não fique arqueado durante o uso.

- O software não consegue detectar arqueamentos e não emitirá alertas sobre possí-
veis problemas.

• Se estiver usando uma chave de parafuso, que ela seja recalibrada para cada novo
parafuso.
- Segure a Matriz de Calibração de Instrumental e o instrumento juntos no campo

de visão da câmera para retornar à função Instrument Selection para recalibra-
ção.

• A estrela de referência de paciente não tenha se movido (verifique frequentemente).
- Nem sempre o software consegue detectar alterações no posicionamento da refe-

rência.
- Se o software detectar algum movimento, um aviso Potential Inaccuracy (Possível

imprecisão) será exibido. É recomendável retornar à página de verificação para no-
va verificação da precisão.

3. Para retornar ao Content Manager após a conclusão da navegação, selecione Done
(Concluído).

Em caso de aplicação significativa de força em um osso durante a navegação (p.ex.,
abertura de um pedículo), sempre realize uma nova verificação da precisão.

Aviso
Antes de iniciar qualquer etapa cirúrgica, sempre assegure que a precisão da navegação
possa ser mantida em nível satisfatório. Se uma etapa cirúrgica puder resultar em

Navegação
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alteração no posicionamento da referência, monte a referência em uma posição ideal, com
possibilidade de movimentação, e execute novo registro e nova verificação. Os seguintes
métodos podem ser usados para assegurar que a precisão seja satisfatória:
• Verificação da referência
• Fluoroscopia (compare a localização do instrumento na imagem fluoroscópica com a

representação no sistema de navegação)

USANDO O SOFTWARE SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Navegação

22 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.0



ÍNDICE REMISSIVO
A

Atualizações de software............................................................. 9

B
Barra de ferramentas

Flip Mode................................................................................17
Orientation.............................................................................. 18
Ruler....................................................................................... 18
View........................................................................................17
View Center............................................................................ 17
Windowing.............................................................................. 17
Zoom...................................................................................... 17

C
Chave de parafuso

Novo parafuso........................................................................ 20
Classe do produto........................................................................ 6
Compatibilidade............................................................................9
Comunicação............................................................................... 5

D
Definições de símbolos................................................................ 8
Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE)....... 6
Direitos autorais........................................................................... 6
Duração da cirurgia.................................................................... 10

F
Fabricante.................................................................................... 5
Fusão de imagens......................................................................17

I
Indicações de uso........................................................................ 7
Iniciar o software........................................................................ 13
Instruções de descarte................................................................. 6
Instrumento

Arqueamento.......................................................................... 20
Diâmetro................................................................................. 18
Dimensões..............................................................................18
Recalibração...........................................................................20

L
Layout

Fusion.....................................................................................19
Inline.......................................................................................19
Inline + 3D/DRR......................................................................19
Inline + DRR........................................................................... 19

M
Manuais de usuário.................................................................... 10
Marcas comerciais....................................................................... 6
Menu de dados

Layouts................................................................................... 19
Planejamento..........................................................................19

Movimento da referência............................................................17

N
Navegação

Boas práticas..........................................................................20

P
Patentes....................................................................................... 6
Patologia do paciente.................................................................18
Planejamento

Objetos................................................................................... 19
Parafusos............................................................................... 19
Pontos.................................................................................... 19

Potenciais usuários...................................................................... 7
Potencial imprecisão.................................................................. 17

R
Realinhamento do plano anatômico...........................................18
Registro

Ferramentas........................................................................... 15
Precisão..................................................................................15

S
Software antivírus.........................................................................9
Software de outros fabricantes.....................................................6
Suporte.........................................................................................5
Sustentabilidade...........................................................................6

T
Treinamento............................................................................... 10

V
Vendas nos Estados Unidos........................................................ 6
Verificação do registro................................................................15

Procedimento minimamente invasivo.....................................16
Vida útil.........................................................................................5
Visualização de planos...............................................................19

ÍNDICE REMISSIVO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.0 23







brainlab.com

Art. Nº: L60917-61BP

*L60917-61BP*


	ÍNDICE
	1 INFORMAÇÕES GERAIS
	1.1 Dados para contato
	1.2 Informações legais
	1.3 Uso proposto
	1.4 Símbolos
	1.5 Compatibilidade com dispositivos e aplicativos de software médicos
	1.6 Treinamento e documentação

	2 USANDO O SOFTWARE SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
	2.1 Introdução
	2.2 Verificação do registro
	2.3 Navegação

	ÍNDICE REMISSIVO

