
Política de Antivírus e Atualização do Windows 

 

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

Suporte ao Cliente: 
support@brainlab.com 
América do Norte / América do Sul: +1 800 597 5911 
Europa e resto do mundo: +49 89 991568 1044 

Página 1 de 1 a 
BL-IL-60961-03BP Rev. 9.0 

 

*60961-03BP* 
 

 
 

PORTUGUÊS (BRASIL) 
 

Informações gerais 
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Para assegurar que seu sistema Brainlab continue a operar conforme 
especificado e permaneça em conformidade com a certificação CE e/ou a 
aprovação da FDA, a Brainlab recomenda a observância das seguintes 
diretrizes sobre atualizações do Windows e software antivírus. Esta política se 
aplica a:  

• Sistemas de planejamento da Brainlab (não utilizados durante o 
tratamento de pacientes)  

• Sistemas de navegação e posicionamento da Brainlab (utilizados durante 
o tratamento de pacientes) 

Atualizações do Windows 

Por padrão, sistemas Brainlab são configurados por meio de definições locais 
de política de grupo. Se a sua organização utiliza configurações de política de 
grupo do Windows em servidores que possuem software da Brainlab 
instalados, não altere a configuração.  

Instale apenas atualizações de segurança da Microsoft; rollups mensais e 

atualizações exclusivas de segurança são permitidas. Não instale pacotes 
de serviço e atualizações opcionais. As normas sobre dispositivos médicos 
exigem que pacotes de serviço sejam testados e liberados pelo fabricante do 
dispositivo médico. Se você adicionar o sistema Brainlab ao domínio do 
hospital, assegure que as seguintes configurações sejam efetivadas. 

Não instale atualizações durante o tratamento de pacientes. 
 

Atualizações de drivers 

Não atualize drivers em plataformas da Brainlab. 

Não utilize o recurso de configuração manual ou atualizações do Windows 
para atualizar drivers em plataformas da Brainlab. Esta política é assegurada 
pelas configurações de política de grupo, que não devem ser alteradas. 

 

 

Antivírus 

A Brainlab recomenda proteger o sistema com software antivírus de última 
geração. O desempenho do sistema deve ser verificado por um engenheiro de 
serviço da Brainlab depois da primeira instalação de um software antivírus. 
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 a arquivos, o 
acesso a dados do paciente poderá ser restringido. Para obter os melhores 
resultados: 

• Desative todos os recursos adicionais do software antivírus (p.ex., 
varredura de navegadores ou e-mail, firewall adicional). 

• Desative as mensagens pop-up do software antivírus.  

Configure o software antivírus (p.ex., adicionando exceções de pastas) de 
forma que ele não realize varreduras nem modificações nas seguintes pastas: 

• C:\Brainlab, D:\Brainlab e F:\Brainlab, etc. 

• C:\PatientData, D:\PatientData e F:\PatientData, etc. 

Para sistemas de planejamento (exceto instalações do iPlan RT): Ative 
permanentemente as varreduras por acesso e em tempo real, configurando 
corretamente as exceções de pastas aqui especificadas.  

Para instalações do iPlan RT e sistemas de navegação e posicionamento: 
Desabilite as verificações no acesso/em tempo real. Programe as varreduras 
sob demanda/planejadas para depois do encerramento do sistema ou para 
horários sem atividade clínica. 

Informações adicionais 
Esta política substitui toda a documentação passada e presente do produto. 
Para obter informações adicionais, entre em contato com o suporte ao cliente 
da Brainlab. 

Utilize as informações de login indicadas a seguir para visualizar informações 
sobre atualizações do Windows, atualizações de drivers, configurações de 
política de grupo em servidores, software antivírus e problemas específicos, 
além de uma lista de atualizações de segurança da Microsoft bloqueadas pelo 
suporte da Brainlab. 

Endereço: https://www.brainlab.com/updates 
Senha: WindowsUpdates!89 
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