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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.
Brainlab NodeTM é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
BuzzTM é marca comercial da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
CurveTM é marca comercial da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
Kick® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
iHelp® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes

• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.
• Google ChromeTM é marca comercial da Google, Inc.

Informações sobre patentes

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

Conformidade DICOM

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

Software integrado de outros fabricantes

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:
• Independent JPEG Group http://(https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, desenvolvido pela Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xerces-c/)
• jquery.nicescroll (https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/MIT.LICENSE)
• Durandal (https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/License.txt)
• Polymer (http://polymer.github.io/LICENSE.txt)
• Vaadin Components (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)

Informações legais
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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, Patient Data Manager é um
produto da Classe I.

Relatar incidentes relacionados a este produto

Você deve relatar todo incidente sério relacionado a este produto à Brainlab e às autoridades
competentes.

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

Informações gerais

O software Patient Data Manager consiste nos módulos Content Manager, Patient Selection e
Data Selection.

Indicação de uso

O Patient Data Manager é indicado para carregamento/exportação de dados de pacientes de/
para locais conectados por redes (como sistemas de compartilhamento de arquivos e PACS) e
mídia removível. Além disso, o software é usado para iniciar outros aplicativos (como sistemas de
planejamento e navegação da Brainlab) e para rotear aplicativos e dispositivos de vídeo
conectados para monitores conectados ao sistema que estiver executando o Patient Data
Manager. Adicionalmente, o software é usado para interconexão de dois sistemas Brainlab via
rede.

Potenciais pacientes

O dispositivo não requer uma população de pacientes específica.

Perfil do usuário-alvo

O dispositivo é geralmente usado por profissionais da saúde. É indicado para uso em hospitais
por profissionais médicos treinados, tais como neurocirurgiões, cirurgiões de coluna e trauma e
cirurgiões ortopédicos, além de outros profissionais que tenham a responsabilidade de iniciar
outros aplicativos da Brainlab (p.ex., software de navegação da Brainlab) e equipes de salas
cirúrgicas (incluindo, entre outros, os médicos mencionados acima) responsáveis pelo
roteamento de vídeo e/ou aplicativos para os monitores disponíveis.

Ambiente de uso indicado

O aplicativo deve ser usado em plataformas da Brainlab localizadas dentro e fora de salas
cirúrgicas ou em computadores comuns.
Consulte a documentação da respectiva plataforma para obter informações sobre as funções
operacionais primárias da plataforma utilizada.

Princípios de operação

O software pode ser usado em computadores com teclado e mouse ou em sistemas com uma
tela sensível ao toque.
Consulte a documentação da respectiva plataforma para obter informações sobre as funções
operacionais primárias da plataforma utilizada.

Funções operacionais primárias

Funções operacionais primárias relacionadas a riscos:
• Selecionar dados de paciente

Funções operacionais primárias usadas com frequência:
• Visualização e roteamento de sinais de vídeo conectados
• Selecionar dados de paciente
• Iniciar aplicativos (p.ex., software de planejamento da Brainlab)

Consulte a documentação da respectiva plataforma para obter informações sobre as funções
operacionais primárias da plataforma utilizada.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Cenários de uso

O software pode ser instalado em vários sistemas, incluindo Buzz, Curve, Kick, Estações de
Planejamento da Brainlab e em plataformas Node. O software permite que você inicie outros
aplicativos, como Brainlab Elements. Este cenário, em combinação com a indicação de uso
especificada anteriormente, conduz aos principais casos de uso mostrados a seguir:
• O usuário deseja iniciar um aplicativo de navegação com dados pré-planejados, dados sem

conteúdo planejado ou sem dados de imagens
• O usuário deseja iniciar aplicativos de planejamento com dados de paciente
• O usuário deseja visualizar sinais de vídeo conectados antes ou durante um procedimento de

navegação
• O usuário deseja exportar dados do sistema para propósitos de documentação ou tratamento

Local de uso

Este produto deve ser utilizado em locais fechados, geralmente em hospitais ou clínicas.

Revisão de plausibilidade

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

Uso do sistema
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e aplicativos
de software médicos

Plataformas médicas compatíveis da Brainlab

O Patient Data Manager é compatível com:
• Buzz 1.x, 2.x
• Curve 1.x, Ceiling-Mounted
• Kick 1.x, 2.x
• Node Server 4.x, 5.x
• Estação de Planejamento 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

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.

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.

Outros aplicativos de software da Brainlab

Outros aplicativos de software da Brainlab compatíveis podem tornar-se disponíveis após a
publicação deste manual do usuário.
Se a versão do seu software for diferente das versões especificadas acima, entre em contato
com o suporte técnico da Brainlab para obter esclarecimentos sobre a compatibilidade com
dispositivos da Brainlab.

Aviso
Somente software médico especificado pela Brainlab pode ser instalado e usado com o
sistema.

Software compatível de outros fabricantes

O Patient Data Manager é compatível com:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2016

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre outros aplicativos de software compatíveis de
outros fabricantes, entre em contato com o suporte da Brainlab. 

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

A Brainlab permite apenas a instalação de “patches” de segurança. Não instale pacotes de
serviço e atualizações opcionais. Verifique suas configurações para assegurar que o download e
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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

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.

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.

Compatibilidade com dispositivos e aplicativos de software médicos
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1.6 Treinamento e documentação

Público-alvo

Este manual de usuário é indicado para pessoal médico treinado de hospitais.

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.

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.

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

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
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2 SELEÇÃO DE PACIENTE E
DE DADOS DE PACIENTE

2.1 Selecionando e gerenciando dados de
paciente

Informações gerais

O aplicativo Patient Selection permite pesquisar e selecionar um paciente, editar informações de
um paciente, agregar duplicatas e excluir pacientes.
O aplicativo Patient Selection é iniciado após o login no sistema ou após a abertura do fluxo de
trabalho desejado.

Opções de pesquisa

Nº Explicação

①
Campo de pesquisa: insira o nome do paci-
ente ou outras informações de identificação.

①

②

③

④

⑤

②

Pressione a caixa de seleção CD/USB para
mostrar apenas os dados localizados na mí-
dia CD/USB inserida.
OBSERVAÇÃO: a caixa de seleção CD/USB
somente pode ser ativada quando a mídia
de armazenamento está inserida. 

③

Selecione Worklist (Lista) para exibir ape-
nas os pacientes incluídos na lista de traba-
lho do dispositivo.
OBSERVAÇÃO: várias listas de trabalho po-
dem ser exibidas, dependendo da configura-
ção do seu sistema. Os nomes das listas de
trabalho podem ser personalizados pela
Brainlab. Para obter informações adicionais,
entre em contato com o suporte da Brainlab. 

④

Para mostrar apenas os pacientes marcados
na sessão atual, selecione o filtro Marked
(Marcados).
OBSERVAÇÃO: essa opção pode ser perso-
nalizada pela Brainlab. Para obter informa-
ções adicionais, entre em contato com o su-
porte da Brainlab. 

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE
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Nº Explicação

⑤

Selecione Browse (Procurar) para selecio-
nar a pasta de seu sistema de arquivos que
contém dados DICOM.
OBSERVAÇÃO: Browse (Procurar) não es-
tá disponível em todos os dispositivos (p.ex.,
Curve, Kick ou Buzz). O filtro somente po-
derá ser ativado se os dados tiverem sido
importados com a função Browse (Procu-
rar). 

Caracteres curinga

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

Cadeia
de
pes-
quisa

Resultado

b* Todos os pacientes cujo sobrenome inicia com “b”.

*^b* Todos os pacientes cujo nome inicia com “b”.

Ícones de locais de armazenamento

Os ícones no software Patient Selection indicam o local de armazenamento de dados do
paciente. Se os dados estiverem armazenados em mais de um local, vários itens serão
mostrados. Se os dados estiverem armazenados apenas no dispositivo local, nenhum ícone será
mostrado.

Ícone Local de armazenamento de dados

Local de armazenamento de dados personalizado (p.ex., Browse... (Procurar...))

Local de armazenamento Brainlab (p.ex., Brainlab DICOM Proxy, servidor central
da Brainlab)

PACS

Quentry

Dispositivo de armazenamento USB conectado

CD/DVD inserido

Selecionando e gerenciando dados de paciente
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OBSERVAÇÃO: os ícones do local de armazenamento da Brainlab, do Quentry e do PACS
aparecem apenas quando o campo de pesquisa é usado. 

Como incluir pacientes do Quentry em uma pesquisa

Etapa

1. Selecione o ícone Quentry no Content Manager para efetuar login no Quentry.
OBSERVAÇÃO: a integração do Quentry Desktop depende de sua licença e da configu-
ração do sistema. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Software Quentry Desktop. 

2. Procure por um paciente, conforme descrito.
Os dados do paciente armazenados no quentry.com que corresponderem aos critérios
serão incluídos nos resultados da pesquisa.

Pesquisa avançada

Figura 1  

Etapa

Use Advanced Search (Pesquisa Avançada) e inclua mais critérios de pesquisa para restringir
a pesquisa de seu paciente.

Como selecionar um paciente usando Browse...

Etapa

Selecione Browse... (Procurar...) para importar dados DICOM de um local
de arquivos diferente. 
O Windows Explorer (Explorador de Arquivos) é aberto e solicita que você
selecione uma pasta.

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE
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Como selecionar um paciente

①

Figura 2  

Etapa

1. Selecione o paciente desejado na lista.
O paciente é destacado.

2. Escolha OK ①.
OBSERVAÇÃO: o sistema pode solicitar que você selecione dados do paciente. 

Selecionando e gerenciando dados de paciente
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Como acessar todos os dados do paciente

①

Figura 3  

Se Worklist (Lista) estiver configurado como seu filtro padrão e estiver selecionado, somente os
pacientes incluídos naquela Worklist (Lista) serão mostrados.
OBSERVAÇÃO: os filtros são configurados pelo suporte da Brainlab e podem variar em função
das características de sua instalação. 

Para acessar todos os dados do paciente exclusivamente em caso de emergência, execute as
seguintes ações:

Etapa

1. Marque All Patients (Todos) ①.

2. Se solicitado, insira suas credenciais.
OBSERVAÇÃO: todas as ações serão registradas pelo sistema a partir deste ponto. 

3. Selecione o paciente desejado na lista.

Classificação de Doenças

Dependendo do fluxo de trabalho, o sistema pode selecionar que você selecione uma
classificação de doença. Se os dados do paciente já contiverem uma classificação de doença, a
classificação mais recente será pré-selecionada.
Em alguns aplicativos Brainlab, as informações inseridas nesta etapa são usadas para seleção
automática de bancos de dados, instrumentos e/ou layouts de visualização relevantes.
OBSERVAÇÃO: para ignorar esta etapa, pressione Skip (Ignorar) antes de fazer uma seleção. 

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE
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Como selecionar uma classificação de doença

① ② ③ ④ ⑤

⑥

Figura 4  

Etapa

1. Selecione a área do corpo ①.

2. Selecione o sistema de órgãos ②.

3. Selecione o tipo de doença específico ③.

4. Opcional: Selecione a categoria de doença específica ④.

5. Opcional: Selecione a doença específica ⑤.

6. Selecione Done (Concluído) ⑥.

OBSERVAÇÃO: você precisa selecionar a classificação de doença da esquerda para a direita. 

Links relacionados

3.3 Tela principal do Content Manager na página 45

Selecionando e gerenciando dados de paciente
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2.2 Gerenciamento de pacientes

Informações gerais

O aplicativo Patient Selection permite pesquisar e selecionar um paciente, editar informações de
um paciente, agregar duplicatas e excluir pacientes.

Como criar um novo paciente

①

Figura 5  

Etapa

1.

Na aba Manage (Gerenciar), selecione New (Novo).

2. Digite o nome, a data de nascimento, o gênero e o ID do paciente.
Selecione Done (Concluído) ①.
O novo paciente é salvo e selecionado.

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE
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Como agregar pacientes duplicados

①

②

Figura 6  

Etapa

1.

Em Manage (Gerenciar), selecione Merge (Agregar) ① na barra de ferra-
mentas.

2. Selecione os pacientes que deseja agregar na Patient List (Pacientes) e selecione Mer-
ge (Agregar) ②.

3.

Selecione o paciente correto na janela de diálogo.
OBSERVAÇÃO: após a agregação, todos os dados são armazenados sob o nome e o ID
selecionados. Se um paciente tiver sido selecionado anteriormente, ele será automatica-
mente designado como o paciente-alvo. 

4. Selecione OK para confirmar.

5.

Para desfazer a agregação, selecione Restore (Restaurar) a qualquer mo-
mento.

Gerenciamento de pacientes
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Como marcar um paciente

①

Figura 7  

É possível marcar um paciente para que os dados desse paciente sejam pré-carregados no
sistema.

Etapa

Selecione a estrela ao lado do nome do paciente.
O paciente é marcado com uma estrela ①.
OBSERVAÇÃO: o paciente permanece marcado até que a sessão seja fechada. 

Como ordenar por colunas

①

Figura 8  

Etapa

1. Para ordenar a Patient List (Pacientes), selecione a seta próxima ao título da coluna
(p.ex., DATE OF BIRTH (NASCIMENTO) ①).

2. Selecione DATE OF BIRTH (NASCIMENTO) para ordenar a lista de pacientes cronologi-
camente.

OBSERVAÇÃO: a Patient List (Pacientes) pode ser ordenada pelos títulos de coluna NAME
(NOME), DATE OF BIRTH (NASCIMENTO), GENDER (SEXO) ou ID. 

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5 23



Como editar informações de paciente

①

Figura 9  

Etapa

1. Selecione o paciente.

2.

Em Manage (Gerenciar), selecione Edit (Editar).

3. Selecione o campo que deseja editar.

4. Edite as informações do paciente e selecione Done (Concluído) ① para salvar.
OBSERVAÇÃO: embora as alterações sejam visíveis no software Patient Selection, os
dados são salvos apenas na exportação. Se os dados não forem exportados, as altera-
ções não serão aplicadas. 

5.

Para desfazer alterações realizadas nas informações do paciente, selecio-
ne o botão Restore (Restaurar).

Como retornar à lista de pacientes

Etapa

Ao criar ou editar um paciente, selecione Patient List (Pacientes) para re-
tornar à seleção de paciente.

Gerenciamento de pacientes
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Como excluir um paciente

③

①

②

Figura 10  

Etapa

1.

Na barra de ferramentas, abra o menu suspenso Manage (Gerenciar).
Selecione Delete (Excluir) ③.

2. Selecione os pacientes que deseja excluir da Patient List (Pacientes) ①.

3.

Selecione Delete (Excluir) no topo da tela principal ②.

4.

Selecione Delete (Excluir) na janela de diálogo para confirmar a seleção.
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Etapa

5.

O software abre uma janela de diálogo para confirmar o sucesso da exclusão.
OBSERVAÇÃO: o paciente é excluído apenas do sistema local. Ele não é excluído da
mídia de armazenamento inserida ou da rede do hospital. 

Gerenciamento de pacientes
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2.3 Selecionando dados

Informações gerais

A função Data Selection lista os dados em ordem cronológica e pode ser escolhida após a
seleção de um paciente ou ao abrir um aplicativo Brainlab (consulte o Manual do Usuário do
Software correspondente).
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade dessa função depende da configuração do seu sistema. Entre
em contato com o suporte da Brainlab para obter informações adicionais. 

Planos de aplicativos específicos

①

③

②

Figura 11  

Planos criados com determinados aplicativos Brainlab contêm metadados adicionais, tais como:
• Intenção clínica (p.ex., tratamento, pesquisa, manutenção) ①
• Ícone do aplicativo em que o plano foi salvo ②
• Região anatômica relacionada ③

Links relacionados

2.6 Seleção de dados (alternativa) na página 32
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Como selecionar dados

①

②

③ ④

⑤

Figura 12  

Etapa

1. Selecione o paciente.

2. Selecione as sequências de dados ① que deseja utilizar.
OBSERVAÇÃO: as sequências de dados envolvidas por um fundo cinza escuro ② per-
tencem a um plano. A seleção de qualquer item do plano faz com que todo o plano seja
realçado. Você pode selecionar itens individuais de sequências de dados que não per-
tencem a um plano ③.
 

Os dados são mostrados na área SELECTED DATA (DADOS SELECIONADOS) ④.

3. Selecione OK ⑤ para prosseguir.

Selecionando dados
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Como desmarcar dados

① ②

Figura 13  

Etapa

1. Para desmarcar todos os dados de um plano, escolha Deselect (Desmarcar) ①.

2. Para desmarcar uma sequência de dados individual, escolha o X ② ao lado da imagem.

A sequência de dados não estará mais disponível para aplicativos de software.

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE
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2.4 Agregando dados

Agregação de dados

Se a área SELECTED DATA (DADOS SELECIONADOS) mostrar dados (p.ex., trajetórias,
objetos ou fusões), a seguinte janela de diálogo será exibida quando um plano for selecionado.

Figura 14  

Opções

Para substituir dados e adicionar conteúdo complementar, selecione Merge (Agregar).

Para remover dados selecionados anteriormente e selecionar apenas o conteúdo do plano, se-
lecione Discard (Descartar).

Para manter os dados selecionados anteriormente e não adicionar o plano recentemente esco-
lhido, selecione Cancel (Cancelar).

OBSERVAÇÃO: a função Merge (Agregar) não pode ser usada com planos de aplicativos
específicos. Para incluir dados adicionais em um plano de aplicativo específico, selecione o plano
de aplicativo específico e depois selecione os dados adicionais. 

Agregando dados
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2.5 Usando arquivos convertidos

Arquivos convertidos

①

Figura 15  

Os planos marcados com um “*” ① foram automaticamente convertidos do formato de Arquivo
Avançado Brainlab para o formato DICOM.
O conteúdo do plano deve ser cuidadosamente revisado antes do uso.
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2.6 Seleção de dados (alternativa)

Informações gerais

②
③

④

①

⑤

⑥

Figura 16  

Data Selection também pode exibir dados de pacientes usando uma visualização de linha de
tempo.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade dessa função depende da configuração do seu sistema. Entre
em contato com o suporte da Brainlab para obter informações adicionais. 

Nº Explicação

①
Load Data (Carregando): carrega dados adicionais de uma data anterior na linha de tem-
po.

②
A visualização de linha de tempo exibe dados de pacientes com base no estado anatômi-
co do paciente na data da aquisição.

③

As sequências de imagens são organizadas em clusters de dados pelo estado anatômico
associado ao paciente.
SUGGESTED DATA (DADOS SUGERIDOS) exibe os dados de maior relevância selecio-
nados pelo software.

④ See All Data (Todos os dados) exibe todos os dados de um cluster de dados.

⑤
Filter (Filtrar): use o menu suspenso para selecionar todos os dados ou apenas dados
Plans only (Apenas Planos).

⑥
Events (Eventos): cria novos eventos para documentar uma alteração no estado anatô-
mico do paciente na linha de tempo.

Links relacionados

2.4 Agregando dados na página 30
2.3 Selecionando dados na página 27

Seleção de dados (alternativa)
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Visualização detalhada

① ②

Figura 17  

Selecione See All Data (Todos os dados) para exibir uma visualização mais detalhada de todos
os dados disponíveis, incluindo:
• Autosave (Salvamento automático) (sessões salvas)
• Plans (Planos) (planos de dados e planos de radioterapia do paciente)
• Images (Imagens) (sequências de cortes, séries remotas, coleções de imagens)
• Objects (Objetos)
• Trajectories (Trajetórias)
• Points (Pontos)

Você também pode inserir termos específicos no campo de pesquisa ② para localizar os dados
corretos necessários.
Cada tipo de dados possui seu próprio campo de pesquisa e é exibido quando dez ou mais itens
estão disponíveis.
Você também pode verificar seus objetos de dados ou resultados da pesquisa usando as setas
①.
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Visualização resumida

① ②

Figura 18  

Etapa

Selecione o botão de informações ①.
Uma janela de diálogo é exibida ② mostrando uma visão geral de todos
os dados daquele item e todos os tipos de conteúdo.

Planos

① ② ③

④

Figura 19  

Cada plano salvo é marcado com o status da aprovação, a data e a hora de criação e uma breve
descrição do conteúdo incluído. Outras funções também estão disponíveis. Veja as seguinte
funções:

Nº Descrição

①
Exibe o status da aprovação e o nome do aprovador. Por exemplo, Approved (Aprova-
do)/Unapproved (Não aprovado).

② Move o plano para a lixeira.

Seleção de dados (alternativa)
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Nº Descrição

③ Fornece mais informações sobre os dados incluídos no plano.

④
Marca favoritos para visualização rápida em SUGGESTED DATA (DADOS SUGERI-
DOS).

Lixeira

②①

Figura 20  

Se excluir um item involuntariamente, você poderá restaurá-lo executando o seguinte
procedimento:

Etapa

1. Selecione o item na Recycle Bin (Lixeira) ②.

2. Selecione Restore (Restaurar) ①.
O item será restaurado para seu cluster de dados original.
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Atualizar o plano com dados adicionais

①

Figura 21  

Para agregar dados de paciente, use a função Add Data (Adicionar), que oferece um atalho para
selecionar e agregar um paciente adicional.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade dessa função depende da configuração do seu sistema. Entre
em contato com o suporte da Brainlab para obter informações adicionais. 

Links relacionados

2.2.2 Como agregar pacientes duplicados na página 22

Seleção de dados (alternativa)
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2.7 Criar eventos

Informações gerais

Crie um evento para documentar uma alteração no histórico de tratamento do paciente ou na
anatomia do paciente.
Você pode usar eventos para dividir clusters de dados em um determinado momento (por
exemplo, na data de realização de uma cirurgia).

Como criar um evento

①

Figura 22  

Etapa

1.
Selecione Events (Eventos) ① na barra de ferramentas e depois selecio-
ne New Event (Novo Evento).
Uma janela de diálogo é exibida.

2.
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Etapa
Selecione um tipo de evento no menu suspenso.

3. Você pode atualizar o nome preenchido e, opcionalmente, adicionar uma descrição.

4. Selecione OK ao terminar.
Um evento é criado na linha de tempo e os itens são reagrupados em novos clusters de
maneira apropriada, se necessário.

Criar eventos
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Introdução

Informações gerais

Use o software Content Manager para selecionar seu fluxo de trabalho, aplicativo ou monitor.

Como abrir aplicativos e fontes

②

①

Figura 23  

Etapa

1. Usando o software Content Manager, selecione o monitor desejado ① e depois selecio-
ne um ícone de aplicativo ou de fonte ②.

2. Arraste um ícone de aplicativo ou de fonte ② para o monitor desejado (seta).

OBSERVAÇÃO: para visualizar fontes, assegure que elas estejam conectadas ao sistema e que
o cabeamento esteja corretamente configurado. Para obter informações adicionais, consulte o
Manual do Usuário do Sistema ou entre em contato com o suporte da Brainlab. 

Links relacionados

4.1 Layout dos monitores na página 61
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Como selecionar uma das versões de um aplicativo

Se múltiplas versões do mesmo aplicativo estiverem instaladas, você deverá selecionar uma
versão. 

Figura 24  

Etapa

1. Selecione START (INICIAR).
Nenhuma versão padrão é selecionada.

2. Se disponível, selecione Start by default (Tornar padrão) para marcar a versão como pa-
drão e depois selecione START (INICIAR).
OBSERVAÇÃO: você poderá alterar a versão padrão posteriormente, clicando com o bo-
tão direito no aplicativo para reabrir a janela de diálogo Multiple Versions Available
(Múltiplas Versões Disponíveis). 

Filtrando aplicativos de software e iniciando fluxos de trabalho pré-configurados

A tela de seleção pode variar dependendo da configuração de seu sistema:
• A tela de seleção pode exibir os tipos de procedimentos disponíveis no sistema. Para ver uma

seleção filtrada de aplicativos de software relevantes, selecione o botão do procedimento
correspondente.

• Se fluxos de trabalho pré-configurados estiverem instalados em seu sistema, selecione o
botão correspondente para abrir a tarefa ou o conjunto de tarefas a serem executadas em uma
sequência definida.

Se apenas uma opção estiver disponível, ela será iniciada automaticamente.
OBSERVAÇÃO: para acessar a tela principal do Content Manager, pressione o botão de início. 

Introdução
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Como filtrar e iniciar fluxos de trabalho pré-configurados

Figura 25  

Etapa

Selecione o ícone referente ao procedimento desejado ou ao fluxo de trabalho pré-configurado:
• Uma seleção filtrada dos aplicativos de software instalados é exibida no Content Manager

ou
• A primeira etapa do fluxo de trabalho pré-configurado é exibida no aplicativo de software re-

levante

CONTENT MANAGER
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3.2 Visão geral de fluxos de trabalho

Principais tarefas

Figura 26  

Se nenhum procedimento definido ou fluxo de trabalho pré-configurado estiver configurado em
seu sistema, a tela principal do Content Manager será aberta durante a inicialização.
O Content Manager é a interface para acesso ao software Patient Selection e a outros
aplicativos instalados ou fontes de vídeo conectadas.
Veja a seguir exemplos de fluxos de trabalho para execução das tarefas principais. Dependendo
de sua licença e da configuração do sistema, fluxos de trabalho adicionais podem estar
disponíveis.
Dependendo das características de sua licença e das preferências de usuário, algumas etapas
do fluxo de trabalho são intercambiáveis e algumas podem não ser aplicáveis.

Como iniciar aplicativos de software da Brainlab pelo Content Manager

O seguinte processo se aplica a todos os aplicativos Brainlab.

Etapa

1. Selecione o paciente.

2. Selecione o monitor.

3. Selecione o aplicativo de software.

Como carregar dados para planejamento avançado com software de planejamento

Execute estas etapas para carregar todos os aplicativos de software de planejamento da
Brainlab.

Etapa

1. Selecione o paciente.

2. Selecione os dados.

Visão geral de fluxos de trabalho
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Etapa

3. Inicie o software de planejamento (p.ex., iPlan, SmartBrush, Image Fusion).

OBSERVAÇÃO: o conteúdo criado com o software Brainlab Elements é automaticamente
convertido para o formato de Arquivo Avançado Brainlab durante a inicialização do iPlan, para
permitir planejamentos subsequentes com o software iPlan. Planos criados pelo iPlan são
automaticamente convertidos para o formato DICOM. Planos convertidos devem ser
cuidadosamente inspecionados antes do uso. 

Aviso
Os objetos selecionados para o iPlan RT são reamostrados na resolução e orientação da
sequência de imagens original usada para contornar as estruturas.
Revise cuidadosamente as estruturas no iPlan RT, uma vez que pode haver alterações de
volume e/ou formato.

Como carregar um paciente e dados para navegação

Inicie o software de navegação executando estas etapas.

Etapa

1. Selecione o paciente.

2. Se necessário, selecione os dados.

3. Inicie o software de navegação (p.ex., Cranial/ENT).

Como planejar e transferir dados para navegação

Execute estas etapas para planejar e transferir dados para navegação.

Etapa

1. Selecione um paciente.

2. Abra o software de planejamento DICOM Viewer/Brainlab.

3. Selecione as sequências de imagens e o conteúdo pré-planejado.

4. Edite os dados, conforme necessário.

5. Pressione Done (Concluído) no software de planejamento DICOM Viewer/Brainlab.

6. Inicie o software de navegação.

Como transferir dados intraoperatórios para navegação (opção 1)

Execute estas etapas para transferir dados intraoperatórios para navegação.

Etapa

1. Abra a função de carregamento de dados no software de navegação.
OBSERVAÇÃO: essa etapa varia em função do aplicativo de navegação. 

2. Selecione os dados de paciente relevantes.

3. Selecione Done (Concluído).

Como transferir dados intraoperatórios para navegação (opção 2)

Como alternativa, execute estas etapas para transferir dados intraoperatórios para navegação.
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Etapa

1. Selecione Home (Início) para acessar a tela principal.

2. Selecione Data (Dados), escolha os dados relevantes e edite o conteúdo conforme ne-
cessário.

3. Selecione Done (Concluído).

Como usar um sistema de navegação com um sistema Buzz conectado

Etapa

1. Conecte as fontes de vídeo e ligue os sistemas.

2. Selecione os dados relevantes e os do paciente.

3. Selecione o software de navegação.

Visão geral de fluxos de trabalho
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3.3 Tela principal do Content Manager

Como acessar a tela principal do Content Manager

O acesso à tela principal do Content Manager varia em função do sistema Brainlab e do
aplicativo de software utilizado.

Botão Descrição

Se o seu sistema Brainlab contém um botão físico de início na parte frontal do
monitor, pressione-o a qualquer momento.

Em sistemas Brainlab que não contêm um botão físico de início, selecione o
botão de início móvel a qualquer momento.

Selecione o botão Home (Início) no aplicativo de software.

Layout

①

②

③

Figura 27  
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A tela principal do Content Manager é dividida em três seções:

Nº Área Funções

①
Barra de ferra-
mentas

Pesquisar pacientes, escolher dados, exportar dados, ajustar configura-
ções, escolher classificações de doenças, criar layouts, abrir informa-
ções de software e encerrar o sistema.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade de opções na barra de ferramentas
pode variar em função do fluxo de trabalho selecionado. 

②
Aplicativos e
fontes

Iniciar software Brainlab, iniciar aplicativos, exibir fontes de vídeo.
OBSERVAÇÃO: se a quantidade de ícones exceder a capacidade da te-
la, use as setas esquerda/direita para acessar os ícones. 

③
Gerenciamen-
to de monito-
res

Controlar a transmissão e a gravação de mídia, alternar ou clonar moni-
tores, gerenciar o conteúdo exibido, escolher layouts e selecionar prede-
finições.
OBSERVAÇÃO: se a quantidade de ícones exceder a capacidade da te-
la, use as setas esquerda/direita para acessar os ícones. 

Botões da barra de ferramentas

Botão Nome Função

Patient (Pa-
ciente) Abre a seleção de paciente.

Disease (Do-
ença) Abre a etapa de classificação de doença.

Data (Dados) Abre a seleção de dados.

Connect
(Conectar)

Abre possibilidades de conexão a outras telas e a outros siste-
mas.
OBSERVAÇÃO: a função Connect (Conectar) é disponibilizada
em sistemas de navegação e em PCs de sala cirúrgica com PDM
instalado. 

Save As
(Salvar co-
mo)

Abre a janela de diálogo Save as Plan (Salvar como Plano).
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade do botão depende da configu-
ração do sistema. 

Export (Ex-
portar) Abre a janela de diálogo Export (Exportar).

Settings
(Configura-
ções)

Abre o menu de configurações de software.

Tela principal do Content Manager
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Botão Nome Função

Help (Ajuda)

Abre as informações para contato da Brainlab e permite a ativa-
ção do iHelp. O menu Help (Ajuda) também identifica os aplicati-
vos de software instalados e os sistemas conectados, além de
oferecer a opção de desconectar sistemas.

Minimize
(Minimizar)

Minimiza o Content Manager durante o uso de uma estação de
planejamento ou um PC.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade do botão depende da configu-
ração do sistema. 

Finish (En-
cerrar)

Abre um menu suspenso que permite escolher entre sair do soft-
ware ou acessar outro fluxo de trabalho.

Switch work-
flow (Fluxo
de Trabalho)

Retorna à página de seleção de fluxos de trabalho do Content
Manager.

New treat-
ment (Novo
tratamento)

Encerra a seção de usuário atual e abre um novo tratamento.

Restart (Rei-
niciar) Reinicia o sistema.

Shut down
(Encerrar) Encerra o sistema.

Exit (Sair) Fecha o Content Manager.

OBSERVAÇÃO: em alguns fluxos de trabalho os botões Save As (Salvar como) e Export
(Exportar) podem ser desativados ou ocultos. Nesse caso, execute aquelas funções no aplicativo
de software que estiver sendo executado. 
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Como salvar um plano manualmente

①

Figura 28  

Etapa

1. Depois de fazer alterações nos dados do paciente, pressione Save As (Salvar como) na
tela principal do Content Manager. 
A janela de diálogo Save as Plan (Salvar como Plano) é aberta.

2. Se desejar, selecione a opção Plan name (Nome do plano) para editar o plano.

3. Selecione Save As (Salvar como) ①.
O plano é salvo na área do paciente.

OBSERVAÇÃO: você pode salvar manualmente o número de planos que desejar. Além disso, as
alterações são automaticamente salvas e armazenadas na área do paciente, p.ex., ao acessar
outro paciente ou encerrar o software. 

Como ativar o iHelp

O iHelp fornece acesso remoto ao suporte da Brainlab. Antes de acessar o iHelp, entre em
contato com o suporte da Brainlab, uma vez que é necessário ativar o recurso antes de usá-lo.
OBSERVAÇÃO: o iHelp requer uma conexão com a Internet. 

Etapa

1. Selecione Help (Ajuda) na barra de ferramentas.

2. Selecione iHelp no menu exibido.

3. Para desativar o iHelp selecione o botão novamente.

Como usar o menu Help

Etapa

Selecione Help (Ajuda) na barra de ferramentas para abrir o menu Help
(Ajuda) menu.

Tela principal do Content Manager
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Menu Help (Ajuda)

③

①

②

Figura 29  

Nº Conteúdo

①

• Informações da versão e de status do Patient Data Manager e de seus componen-
tes, Content Manager, Patient Selection e Data Selection

• Informações da versão e de status dos aplicativos de software instalados referentes
ao fluxo de trabalho atual

• Informações da versão e de status de serviços e executores instalados
• Informações de licenciamento
• Informações de CE e GTIN do Patient Data Manager e de aplicativos/serviços exe-

cutados em segundo plano
OBSERVAÇÃO: para informações de CE e GTIN referentes aos aplicativos do fluxo
de trabalho, o sistema solicita que você inicie o aplicativo e verifique a janela de diá-
logo de informações (selecionando o logotipo Brainlab no canto inferior direito da te-
la do aplicativo). 

• Links para manuais de usuário online

②
• Informações para contato com o suporte da Brainlab
• Conexões a outros sistemas Brainlab, incluindo a função de desconexão

③

• Informações sobre o fabricante
• Conexão ao iHelp
• Endereço IP

Links relacionados

3.3 Tela principal do Content Manager na página 45
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3.4 Menu Settings

Menu Settings (Configurações)

①

② ④

⑤

③

Figura 30  

Nº Componente Explicação

①

Caixa de seleção Always
Feet to Head - Supine
(LPH) for DICOM Viewer
(Sempre Pés-cabeça -
Decúbito dorsal (LPH)
para DICOM Viewer)

Selecione para substituir a orientação padrão no software DI-
COM Viewer.

②
View Orientation (Orien-
tação da visualização)

Selecione a orientação da visualização.
OBSERVAÇÃO: a visualização padrão e a disponibilidade de-
pendem do fluxo de trabalho selecionado. 

③ Presets (Predefinições) Selecione as predefinições existentes ou crie e salve novas
predefinições a partir das fontes disponíveis.

④ Language (Idioma)
Altera o idioma de todos os aplicativos, com a tradução dispo-
nível correspondente.
Reinicie o sistema para concluir a alteração.

⑤
Connections (Cone-
xões) Exibe as conexões disponíveis com outros sistemas Brainlab.

Como criar predefinições

O layout das exibições e a configuração de roteamento podem ser salvos em Presets
(Predefinições). As predefinições são criadas na janela de diálogo Settings (Configurações) do
Content Manager. Salve a configuração de roteamento atual como uma nova predefinição.

Menu Settings
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Etapa

1.

Selecione Settings (Configurações).

2.

Selecione Create New (Criar Nova).

3. Insira um nome quando solicitado.

4. Selecione OK.

Como selecionar predefinições

①

Figura 31  

Etapa

1. Ative o menu suspenso, selecionando a área da tela ① no Content Manager.

2. Selecione uma predefinição.
OBSERVAÇÃO: o menu suspenso fica disponível apenas quando existem predefinições
salvas. 

Ícones de fontes

Os ícones das fontes disponíveis aparecem quando um dispositivo é conectado ao sistema e
ligado.
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Se uma fonte conectada não aparecer, selecione o ícone Refresh (Atualizar) para
atualizar as fontes conectadas.
OBSERVAÇÃO: as fontes de vídeo em execução podem sofrer oscilações ou inter-
rupções temporárias quando as fontes são atualizadas. 

Menu Settings
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3.5 Exportação de dados

Exportação de conteúdo planejado

A exportação para um destino no formato de arquivo avançado da Brainlab aciona a conversão
de dados DICOM para o formato de Arquivo Avançado Brainlab. Por outro lado, o formato de
Arquivo Avançado Brainlab pode ser convertido de volta para o formato DICOM.
Os objetos selecionados para exportação são reamostrados para a resolução e orientação da
sequência de imagens original usada para contornar as estruturas.
Revise cuidadosamente as estruturas exportadas, pois podem ocorrer alterações de volume e/ou
formato.

Dados do Quentry

Para efetuar upload ou download de dados de paciente usando o quentry.com, selecione
Quentry. Para obter instruções adicionais, consulte as instruções exibidas na tela ou o Manual
do Usuário do Software Quentry Desktop.

Dados anonimizados

Importante: A anonimização não considera informações confidenciais nos dados de pixel
da imagem, tais como ID ou data de nascimento do paciente.
A anonimização altera tags DICOM que contêm informações de identificação, tais como nome,
ID, data de nascimento e endereço do paciente. Para acessar uma lista completa das tags
DICOM alteradas durante a anonimização ou obter informações adicionais, entre em contato com
o suporte da Brainlab.
Se desejar que a anonimização seja mais rigorosa (p.ex., incluindo a remoção de tags DICOM
privadas), entre em contato com o suporte da Brainlab. Observe que um perfil de anonimização
mais robusto pode inviabilizar a leitura do conteúdo gerado pelo software Brainlab após a
anonimização.
A anonimização não pode ser realizada em capturas de tela ou vídeos. O sistema solicitará a
remoção de capturas de tela (se incluídas) durante a exportação.
OBSERVAÇÃO: vídeos e arquivos PDF são sempre ignorados durante a exportação. 

Exportação de dados DICOM RT

A função de exportação de dados DICOM RT (radioterapia) converte os dados DICOM em um
formato específico do DICOM RT e exporta os dados para um local de armazenamento pré-
configurado na rede DICOM para processamento adicional em sistemas de outros fabricantes.
A exportação DICOM RT utiliza a biblioteca de agregação DICOM como protocolo de
transferência para sistemas de outros fabricantes. O DICOM facilita a interoperabilidade entre
sistemas de diferentes fornecedores. A exportação DICOM RT fornece o subconjunto mais
recente de objetos DICOM para facilitar a transferência de imagens digitais específicas, gráficos
e dados que não contém imagens entre dois ou mais sistemas.
O DICOM armazena um determinado número de pontos no espaço, que são usados para
reconstruir os contornos. Tendo em vista os diferentes algoritmos usados por diferentes sistemas,
a probabilidade de variação da representação real dos contornos poderá ser bastante alta, mas
somente em pequena escala. Apesar disso, essas interpretações diferentes poderão resultar em
leves deformações dos contornos e diferenças no tamanho do volume. Portanto, verifique as
estruturas cuidadosamente após a importação em um sistema de outro fabricante.
OBSERVAÇÃO: para obter informações detalhadas e a versão mais recente da declaração de
Conformidade com DICOM, visite a página https://www.brainlab.com/dicom. 
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Aviso
A configuração DICOM realizada pela Brainlab não é uma garantia de que a
interoperabilidade esteja sempre correta. É necessário verificar se o seu equipamento está
totalmente funcional e se produz resultados precisos.

Exportando objetos 3D e pontos de anotação

Durante a exportação, objetos 3D e pontos de anotação são convertidos para o formato
denominado “DICOM RT Structure Set”, quando são reamostrados de acordo com a sequência
de imagens relacionada ou uma sequência de imagens fusionada contida na seleção atual.
As configurações para exportação de objetos 3D e pontos de anotação são as seguintes:
• A configuração padrão: Todos os objetos são exportados no contexto da sequência de

imagens original em que foram criados. Se a sequência de imagens original não for
selecionada dentre os dados para exportação, a sequência de tomografias mais recente que
foi fusionada à sequência de imagens original será escolhida como a sequência base para a
exportação. Se apenas sequências de imagens de RM forem selecionadas, a sequência com o
maior volume e menor tamanho de voxel será escolhida. Se nenhuma sequência de imagens
fusionada for selecionada para exportação, o processo de exportação será abortado.

• Todos os objetos são criados nos dados de tomografias mais recentes selecionados para
exportação. Se forem selecionados objetos não fusionados a essa sequência de tomografias,
esses objetos não serão exportados. Para alterar as configurações padrão, entre em contato
com o pessoal de suporte da Brainlab.

Aviso
Pode haver perda de informações durante a reamostragem dos objetos para a sequência
de imagens original ou fusionada. Portanto, verifique cuidadosamente as estruturas após a
importação em um sistema de outro fabricante.

Interpretação de contornos

Aviso
Dependendo do sistema, os contornos em conjuntos de estruturas de RT podem ser
interpretados de forma diferente.
Portanto, pode ocorrer uma alteração indesejada do alinhamento ou da orientação, ou uma
inclinação ou inversão dos contornos da imagem. Além disso, dependendo do sistema, o
formato e o volume das estruturas poderão diferir ligeiramente em decorrência do uso de
diferentes algoritmos para representar contornos. Portanto, verifique cuidadosamente as
estruturas após a importação em um sistema de outro fabricante.

Aviso
A Brainlab armazena contornos com alto nível de precisão. Devido a uma limitação
imposta pelo padrão DICOM, a precisão do posicionamento do ponto de contorno poderá
ser reduzida antes que as informações sejam gravadas no formato DICOM RT Structure
Set. Dependendo do número de pontos de contorno, a precisão poderá ser reduzida de
10E-9 m para 10E-5 m.

Exportação de sequências de dados Burned-In

A função de exportação DICOM Burned-In Dataset integra permanentemente os contornos de um
objeto segmentado em uma série de imagens DICOM MR, criando, dessa forma, uma nova série
de imagens DICOM. Esta funcionalidade está disponível apenas para exatamente um objeto
segmentado combinado com exatamente uma série de imagens DICOM RM. Aplicativos
compatíveis com DICOM de outros fabricantes podem carregar essas imagens e recriar o
conteúdo usando, por exemplo, algoritmos de limiarização.
Após a conclusão da exportação, a série de imagens DICOM recém-criada será facilmente
reconhecida pelo comentário “BURNED-IN” e será armazenada junto com os dados originais do
paciente.

Exportação de dados
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Aviso
A função de exportação Burned-In Dataset cria uma nova série de imagens DICOM que
contém uma alteração permanente nos valores de pixels. Estruturas sob o contorno
Burned-In não poderão ser acessadas posteriormente. Utilize séries de imagens Burned-In
apenas em conjunto com a série de imagens de RM original.

Aviso
O tamanho e o formato do objeto exportado podem aparecer de forma diferente na série de
imagens resultante. A Brainlab armazena os contornos com uma precisão muito alta.
Devido à rasterização e reamostragem dos contornos para imagens de menor resolução,
ocorrerá uma perda de informação. É recomendável utilizar uma série de imagens de alta
resolução, com o objetivo de obter os melhores resultados possíveis. Revise
cuidadosamente as imagens criadas e compare-as com a série de imagens original antes
da exportação para um dispositivo de outro fabricante.

Aviso
O DICOM facilita a interoperabilidade entre sistemas de diferentes fornecedores.
Entretanto, a configuração DICOM realizada pela Brainlab não é uma garantia de que a
interoperabilidade esteja sempre correta. É necessário verificar se o seu equipamento está
totalmente funcional e se produz resultados precisos.

Aviso
As imagens criadas podem ter aparência diferente quando utilizadas em sistemas de
outros fabricantes. Dependendo da interpretação da imagem em um sistema de outro
fabricante, as intensidades da imagem podem ser exibidas de forma diferente. Revise
cuidadosamente as imagens e compare-as com a série de imagens original antes de sua
utilização.

Destino da exportação

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Figura 32  

Nº Destinos

① Mídias de armazenamento USB ou CD/DVD inseridas.
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Nº Destinos

② Localização pré-configurada na rede.

③ Local de armazenamento na rede DICOM RT.

④ Upload para uma conta no Quentry.

⑤

Selecione a caixa de seleção Anonymize (Anonimizar) para exportar dados anonimiza-
dos de pacientes.
OBSERVAÇÃO: os dados contidos no sistema local permanecem inalterados. Se forem
visíveis na imagem, as informações do paciente não serão anonimizadas por este recur-
so. 

⑥
Selecione a caixa de seleção DICOM Burned-In Export para salvar dados DICOM lo-
calmente e para destinos selecionados.

⑦
Clique em Browse... (Procurar...) para selecionar uma pasta no Windows Explorer (Ex-
plorador de Arquivos) e exportar arquivos de planos, capturas de tela, vídeo e PDF.

Como exportar dados

Figura 33  

Etapa

1.

Selecione Export (Exportar) na tela principal.
O aplicativo Data Selection é iniciado.

2. Selecione as sequências de dados que deseja exportar.
Selecione Export (Exportar) na parte inferior da tela.
OBSERVAÇÃO: apenas as sequências de dados contornadas por uma
moldura laranja são exportadas. 

3. Selecione um destino para a exportação.
A barra de progresso indica o status da exportação.

Exportação de dados
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Como exportar múltiplas sequências de dados

③

①

②

Figura 34  

Etapa

1. No Patient Selection, selecione Export (Exportar) ③ no menu suspenso
Manage (Gerenciar) na barra de ferramentas.
O software solicita a seleção de um paciente ou vários pacientes.
OBSERVAÇÃO: a função de exportação de dados do Patient Selection
copia todos os dados locais do paciente para uma localização específica.
selecione Export (Exportar) no Content Manager para escolher os dados
do paciente atual que devem ser exportados. 

2. Selecione o(s) paciente(s) que deseja exportar na Patient List (Pacientes) ①.

3.

Selecione Export (Exportar) no topo da tela principal ②.

4. Selecione um destino para a exportação.
A barra de progresso indica o status da exportação.

5.

Uma janela de diálogo indica a conclusão da exportação.
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Como exportar dados criptografados

Figura 35  

Os dados enviados ao suporte da Brainlab devem ser criptografados, para preservar a
confidencialidade do paciente. Execute as etapas abaixo para criar dados criptografados.

Etapa

1.

Selecione Export (Exportar) na tela principal.
O aplicativo Data Selection é iniciado.

2. Selecione as sequências de dados que deseja exportar.
Selecione Export (Exportar) na parte inferior da tela.
OBSERVAÇÃO: apenas as sequências de dados contornadas por uma
moldura laranja são exportadas. 

3.

Insira uma chave de criptografia quando solicitado na janela de diálogo.

4. Selecione um destino para a exportação.
A barra de progresso indica o status da exportação.

Exportação de dados
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Funções adicionais de importação e exportação de dados DICOM

Funções adicionais de importação, exportação e exclusão estão disponíveis no aplicativo Patient
Selection, opção Manage (Gerenciar).
A disponibilidade dessas funções varia em função da configuração do sistema. Para ativar ou
desativar essas funções, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Botão Dados Função

Import
All (Im-
portar tu-
do)

Importa todos os dados DICOM de um dispositivo USB conectado e
salva-os localmente.

Export
All (Ex-
portar tu-
do)

Exporta todos os dados DICOM salvos localmente para um dispositivo
USB conectado.

Delete All
(Excluir
tudo)

Exclui todos os dados DICOM salvos localmente.
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3.6 Saindo do software

Informações gerais

Use a janela de diálogo de opções de saída para sair do software, fechar, encerrar ou reiniciar o
software, para iniciar um novo tratamento ou para acessar um novo fluxo de trabalho.

Opções de saída

Selecione Finish (Encerrar) para abrir a janela de diálogo de opções de saída.
OBSERVAÇÃO: as funções disponíveis podem variar em função da plataforma. 

Figura 36  

Opções

Selecione Switch workflow (Fluxo de Trabalho) para retornar à seleção de fluxos de trabalho.

Selecione New treatment (Novo tratamento) para fechar a sessão do usuário atual e abrir um
novo tratamento.

Selecione Restart (Reiniciar) para reiniciar o sistema.

Selecione Shut down (Encerrar) para encerrar o sistema.

Selecione Exit (Sair) para fechar o aplicativo Content Manager.

Links relacionados

3.3 Tela principal do Content Manager na página 45

Saindo do software
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4 GERENCIAMENTO DE
MONITORES

4.1 Layout dos monitores

Informações gerais

O layout dos monitores e o conteúdo exibido podem ser manipulados na tela principal do
Content Manager.

② ③

①

Figura 37  

Nº Componente

① Funções opcionais

② Monitor selecionado (indicado pela seta)

③

Identificação do monitor
OBSERVAÇÃO: as identificações são exibidas quando mais de dois monitores são usa-
dos. Os monitores recebem identificações padrão, que podem opcionalmente ser altera-
das pela Brainlab. 

Atalhos de teclado

• Pressione Alt + Tab para minimizar o Content Manager.
• Pressione a tecla de logotipo do Windows e a letra m para minimizar o Content Manager.
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Atualização desativada

①

Figura 38  

Um ícone ① aparece em um monitor para indicar que o conteúdo exibido não está sendo
atualizado no momento.
• Um monitor não será atualizado se você abrir o Content Manager sobre um aplicativo, a

menos que esse aplicativo esteja aberto em outro monitor.
• Para gravações e transmissões de mídia, você verá uma imagem congelada sob o ícone.

Como alternar monitores

Etapa

1. Para alternar a ordem dos monitores, mantenha pressionado o monitor que deseja mo-
ver.
O monitor é “realçado” para indicar que pode ser alternado.

2. Arraste o monitor para a nova localização e solte-o.

OBSERVAÇÃO: somente é possível alternar monitores do mesmo sistema. 

Layout dos monitores
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Como alterar o monitor que assume o controle

①

Figura 39  

O indicador TOUCH TO TAKE CONTROL (TOQUE NA TELA PARA ASSUMIR O CONTROLE)
① aparece quando um aplicativo é aberto simultaneamente em dois monitores com tela sensível
ao toque (p.ex., dois monitores do Curve). O monitor que contém o indicador está no modo de
visualização.

Etapa

1. Toque no indicador ① ou em qualquer parte da tela do monitor para assumir o controle.

2. O monitor pode agora ser usado para controlar o software.
O indicador desaparece e se move para o outro monitor.
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Seleção de layout

①

Figura 40  

Escolha um dos quatro layouts de monitor ①:
• Visualização simples
• Lado a lado
• Picture in Picture
• Visualização quádrupla

OBSERVAÇÃO: não é possível rotear aplicativos ou ferramentas, apenas fontes (em monitores
integrados com um layout ativo). Clear (Limpar) elimina o roteamento, mas mantém o layout
escolhido. 

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade desse recurso depende da configuração do seu sistema. Entre
em contato com o suporte da Brainlab para obter informações adicionais. 

Layout dos monitores
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4.2 Monitores clones

Informações gerais

①

②

Figura 41  

Em sistemas Curve, os monitores primários são completamente funcionais e intercambiáveis. Se
um monitor auxiliar for usado, seu uso será restrito a um clone de um monitor primário.

Nº Componente

① Monitor auxiliar

②

Ícone de clone
OBSERVAÇÃO: se um monitor for clonado em um monitor auxiliar, o ícone de clone ②
será exibido. Não é possível interagir com um monitor auxiliar clonado. 

A razão de aspecto pode estar incorreta em monitores externos. Para assegurar que o monitor
externo esteja correto, realize uma medição de círculo ou abra uma imagem existente que
contenha um círculo (p.ex., utilize o paciente pré-instalado denominado
BRAINLABTESTPATIENT, se disponível). Se o círculo parecer oblongo ou deformado, entre em
contato com o suporte da Brainlab.

Resolução de monitor incompatível

Se a resolução de um monitor conectado for incompatível e você tentar exibir um software de
navegação, um ícone indicará que uma resolução incompatível foi detectada.
OBSERVAÇÃO: as funções de transmissão de mídia e gravação podem ser restritas em
monitores com resoluções incompatíveis. 

Como clonar monitores (opção 1)

Quando um monitor é clonado, é possível interagir com os dois monitores com funcionalidade
integral.
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①②

Figura 42  

Etapa

1. Usando seu dedo, pressione e arraste o monitor-fonte ① para o monitor de destino ②.

2. Tire o dedo da tela.
O monitor é clonado.

Como clonar monitores (opção 2)

②

①

Figura 43  

Etapa

1. Selecione o símbolo de monitor clonado ① no canto inferior direito do monitor de destino.

2. Selecione o botão Clone (Clonar) ②.

3. Selecione o monitor original. O monitor é clonado.

Monitores clones

66 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5



4.3 Tela embaçada

Informações gerais

Um monitor clonado permanecerá embaçado se o monitor principal não estiver sendo atualizado.
Se isto ocorrer, feche o Content Manager na tela principal.

Figura 44  

Veja a seguir uma descrição de possíveis cenários em que a tela pode ficar embaçada:
• Monitores clonados: Se o Content Manager for aberto sobre um aplicativo em execução no

monitor principal, a tela do monitor clonado ficará embaçada.
• Monitores de sistemas conectados (p.ex., Buzz conectado ao Curve): Se o Content Manager

for aberto sobre um aplicativo em execução no monitor principal, a tela do monitor do sistema
conectado ficará embaçada. Entretanto, se o aplicativo estiver em execução em um monitor
que não esteja coberto pelo Content Manager, a tela do monitor conectado não ficará
embaçada.
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4.4 Monitores 3D estéreo

Informações gerais

①

Figura 45  

Monitores 3D estéreo conectados são mostrados com um ícone 3D ①. Renderizações de
volumes 3D estereoscópicos somente podem ser mostradas em monitores com esse ícone.

Monitores 3D estéreo
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4.5 Funções de transmissão de mídia

Transmissão de mídia

É possível transmitir a saída de um monitor, que pode ser visualizada no Live Stream Portal.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade e flexibilidade do recurso de transmissão de mídia dependem
da licença adquirida e da configuração do sistema. Entre em contato com o suporte da Brainlab
para obter informações adicionais. 

OBSERVAÇÃO: a transmissão de vídeo possui um atraso de vários segundos e é compactada. O
conteúdo da transmissão de mídia não deve ser usado para propósitos de diagnóstico. 

Como transmitir vídeo

Etapa

1.
Pressione Stream (Transmissão) no monitor selecionado.
Uma moldura laranja indica a transmissão de mídia do monitor para um
sistema remoto.

2. Para interromper a transmissão de mídia, pressione Stream (Transmissão) novamente.
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4.6 Funções de gravação

Gravação

É possível gravar a saída de um monitor, que pode ser exportada para visualização posterior.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade e flexibilidade do recurso de gravação dependem da licença
adquirida e da configuração do sistema. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter
informações adicionais. 

Armazenamento e exportação de gravações

Todas as gravações de uma sessão são salvas nos dados do paciente.
As gravações podem ser acessadas remotamente via OR Portal, desde que o sistema esteja
ligado e conectado à rede do hospital.
Também é possível exportar gravações para um dispositivo de armazenamento USB, usando o
menu Export (Exportar).

Links relacionados

3.5.1 Funções adicionais de importação e exportação de dados DICOM na página 59
4.9.1 Como visualizar capturas de telas e gravações na página 74

Como gravar vídeo

Etapa

1.
Selecione Record (Gravação) no monitor selecionado.
Uma moldura laranja aparece em torno do monitor para indicar que ele es-
tá em processo de gravação.

2. Para interromper a gravação, pressione Record (Gravação) novamente.

Funções de gravação
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4.7 Efetuando capturas de tela

Armazenamento e exportação de capturas de telas

Quando um paciente é selecionado, todas as capturas de telas dessa sessão são salvas nos
dados do paciente.
As capturas de tela podem ser acessadas remotamente via OR Portal, desde que o sistema
esteja ligado e conectado à rede do hospital.
Também é possível exportar capturas de telas para um dispositivo de armazenamento USB ou
um local na rede, usando o menu Export (Exportar).

Links relacionados

3.5.1 Funções adicionais de importação e exportação de dados DICOM na página 59
4.9.1 Como visualizar capturas de telas e gravações na página 74

Como efetuar uma captura de tela

Etapa

Screenshot

Pressione Screenshot (Captura) para efetuar uma captura da tela selecio-
nada.
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4.8 Live Stream Portal

Informações gerais

O Live Stream Portal pode ser usado com alguns aplicativos.

Função de tempo limite

O Live Stream Portal possui uma função automática de tempo limite. Se o tempo limite for
excedido, você deverá fechar o navegador e efetuar login novamente para visualizar as
transmissões de mídia.
Para ajustar o intervalo de tempo limite, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Como visualizar transmissões de vídeo

Figura 46  

Etapa

1. Insira a URL do Live Stream Portal em seu navegador da Web.

2. Efetue login usando suas credenciais de acesso ao servidor.

3. Selecione os vídeos que deseja visualizar.
O vídeo é aberto.
Selecione o vídeo novamente para visualizar em tela cheia.

4. Para sair, selecione qualquer parte do vídeo para minimizar e pressione Back (Voltar).

Live Stream Portal
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4.9 OR Portal

Informações gerais

O OR Portal permite a visualização de gravações e capturas de telas em um computador remoto.
OBSERVAÇÃO: é recomendável usar o OR Portal apenas em sistemas Windows. 

Informações de acesso

O sistema deve estar ligado e conectado à rede do hospital para acessar dados armazenados no
OR Portal.
A URL de acesso ao OR Portal é exclusiva para cada sistema e deve ser configurada pelo
departamento de TI do hospital.
Se tiver perguntas relacionadas ao acesso ao OR Portal, entre em contato com o administrador
de TI do hospital ou com o suporte da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: o OR Portal é compatível com a maioria dos navegadores da Web. 

Como efetuar login no OR Portal

Figura 47  

Etapa

1. Insira a URL de acesso em seu navegador da Web.
OBSERVAÇÃO: se estiver usando um sistema Buzz conectado a um sistema Curve, in-
sira a URL do Buzz. 

2. Insira seu nome de usuário e uma senha.

3. Selecione OK para estabelecer conexão com o OR Portal.
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Como visualizar capturas de telas e gravações

Figura 48  

Etapa

1. Selecione o paciente desejado no OR Portal.
Uma lista suspensa é exibida, mostrando todos os dados salvos.

2. Selecione os dados relevantes.

3. Selecione se gostaria de exportar ou visualizar os dados.

OBSERVAÇÃO: um arquivo ZIP está disponível para download de todos os dados de uma vez. 

OR Portal
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Como sair do OR Portal

①

Figura 49  

Etapa

1. Pressione Sign out ① na tela principal do OR Portal.

2. Feche o navegador para concluir a saída.
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5 CONECTANDO SISTEMAS
5.1 Recurso de conexão

Informações gerais

É possível conectar o sistema de navegação ou um PC de sala cirúrgica com PDM instalado a
um sistema Buzz. Isto possibilita:
• O uso de uma tela sensível ao toque adicional
• A capacidade de utilizar todos os aplicativos instalados em qualquer sistema
• A visualização de todas as fontes de vídeo conectadas a qualquer sistema

Taxa de atualização de imagens

A taxa de atualização de imagens depende da qualidade da conexão da rede. Uma alta taxa de
utilização da rede pode reduzir a taxa de atualização de imagens.

Conexão em uma sala cirúrgica integrada

Tipicamente, em uma sala cirúrgica integrada com um sistema de navegação montado no teto e
um sistema Buzz, os dois sistemas permanecerão continuamente conectados enquanto
estiverem ligados.
Nenhuma etapa manual é necessária para conectar os sistemas.

Botões de conexão

Botão Função

• Abre uma lista de sistemas Buzz disponíveis.
• Selecione o sistema Buzz desejado na lista para conectar os sistemas.

OBSERVAÇÃO: as conexões somente podem ser acionadas no sistema de nave-
gação ou no PC de sala cirúrgica com PDM instalado. 

Cancela uma solicitação de conexão antes que a conexão seja aceita/rejeitada no
sistema Buzz.

Selecione Accept (Aceitar) no sistema Buzz para completar a conexão.
OBSERVAÇÃO: para ser completada, a conexão deve ser aceita no sistema
Buzz. 

Pressione Reject (Rejeitar) no sistema Buzz para rejeitar a conexão.
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Botão Função

Selecione Settings (Configurações) para visualizar as conexões atuais e também
a opção de desconexão.

Links relacionados

3.3 Tela principal do Content Manager na página 45

Recurso de conexão
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5.2 Conectando e desconectando sistemas

Conectando e desconectando

Esta seção descreve a conexão e desconexão de sistemas Buzz.

Conexão a sistemas sem Content Manager

Para conectar o sistema Buzz a um sistema de navegação que não tenha o Content Manager
instalado, é necessário que a conexão seja configurada pelo suporte da Brainlab. Após a
configuração, pressione o ícone correspondente no Content Manager para estabelecer a
conexão.
Dependendo da configuração:
• Pode ser necessário confirmar a conexão
• Você pode ter capacidade somente de visualização ou controle total do sistema de navegação

Como estabelecer conexão com um Sistema Buzz

Etapa

1.

No sistema de navegação, selecione Connect (Conectar) na tela principal
do Content Manager.

2. Selecione o sistema Buzz desejado na lista.

3.

Selecione Accept (Aceitar) no sistema Buzz.
Os sistemas são conectados.

Como desconectar sistemas

Você tem duas opções para desconectar o sistema de navegação do sistema Buzz:

Etapa

1. Selecione Settings (Configurações).

2. Selecione Disconnect (Desconectar) em Connections (Conexões).
OBSERVAÇÃO: como alternativa, você pode desconectar o sistema selecionando Exit
(Sair) e depois New treatment (Novo tratamento). 
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5.3 Uso de sistemas conectados

Executando o software

O software pode ser iniciado em qualquer dispositivo; entretanto, ele deve sempre ser executado
no sistema em que está instalado.
Os aplicativos instalados em um sistema de navegação (p.ex., DICOM Viewer) somente podem
ser executados no sistema Buzz quando se utilizam os sistemas conectados. Além disso, eles
podem ser iniciados apenas uma vez.

Exibindo fontes de vídeo

As fontes de vídeo podem ser visualizadas em um ou em ambos os dispositivos,
independentemente do dispositivo ao qual a fonte está conectada.

Limitações

• Se mais de um sistema Buzz estiver instalado, apenas um sistema poderá ser conectado ao
sistema de navegação de cada vez.

• O Content Manager pode ser visualizado em um único monitor de cada vez. Pressione o
botão de início para abrir o Content Manager no monitor atual. A tela que está atualmente
ativa será fechada.

• Para exibir um aplicativo de navegação no sistema Buzz, será necessário exibi-lo também no
sistema de navegação. De forma análoga, um aplicativo de planejamento deve ser exibido no
sistema Buzz para que seja também exibido em um sistema de navegação.

Uso de sistemas conectados
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5.4 PC de sala cirúrgica com PDM instalado

Informações gerais

É possível conectar um PC de sala cirúrgica com PDM instalado a um sistema Buzz.
Quando conectado:
• A área de trabalho do PC de sala cirúrgica com PDM instalado pode ser exibida nas telas

sensíveis ao toque interativas.
• O sistema Buzz, o software de planejamento e os recursos de gravação/transmissão podem

ser controlados pelo PC da sala cirúrgica com PDM instalado.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade desta função depende do tipo da sua licença. 

Ícone de sala cirúrgica

Após a conexão, o ícone do PC da sala cirúrgica com PDM instalado aparece em TOOLS
(FERRAMENTAS), na tela principal do Content Manager.
Use o ícone para exibir o PC de sala cirúrgica com PDM instalado em outro monitor.

Função de minimização

Para minimizar o Content Manager no PC de sala cirúrgica com PDM instalado, pressione o
botão de minimização.
OBSERVAÇÃO: o Content Manager e outros aplicativos de software também podem ser
minimizados com o atalho de teclado Alt + Tab. 

Links relacionados

3.3 Tela principal do Content Manager na página 45

Como conectar e desconectar

Etapa

1.

Para estabelecer conexão com um sistema Buzz, pressione Connect (Co-
nectar) no PC de sala cirúrgica com PDM instalado.

2. Para desconectar, feche o Content Manager no PC de sala cirúrgica com PDM instala-
do.
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5.5 Controle remoto

Informações gerais

O recurso de controle remoto permite controlar um sistema Buzz por meio de um tablet.

Compatibilidade

Recomendamos o uso de um tablet com tela de pelo menos 7 polegadas.

Antes de iniciar

O usuário é responsável por assegurar que o tablet esteja devidamente preparado para um
ambiente de sala cirúrgica e que seja usado de forma adequada.

Limitações

• O software de navegação não pode ser exibido em um tablet.
• A função de controle remoto somente pode ficar ativa em um tablet a cada vez.

Como conectar o controle remoto

Figura 50  

Etapa

1. Selecione o ícone Remote Control na tela principal do Content Manager.
As instruções para as próximas etapas são exibidas na janela de diálogo REMOTE CON-
TROL.

2. Conecte o tablet à rede WiFi identificada no campo WIFI NAME.
OBSERVAÇÃO: a senha correspondente pode ser exibida ou ocultada, dependendo da
configuração feita pelo suporte da Brainlab. 

3. Abra a URL identificada no navegador do tablet para iniciar a conexão do controle remo-
to.
O Content Manager pode agora ser controlado por meio do tablet e do sistema Buzz.

OBSERVAÇÃO: o controle remoto somente pode ser iniciado por meio da janela de diálogo
REMOTE CONTROL no sistema Buzz. Não é possível conectar apenas por meio de um tablet. 
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Como desconectar o controle remoto

Figura 51  

Etapa

1. Selecione o ícone Remote Control na tela principal do Content Manager.

2. Selecione Disconnect (Desconectar) na janela de diálogo REMOTE CONTROL.
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5.6 Videoconferência

Informações gerais

O recurso de videoconferência permite que duas pessoas estabeleçam uma conexão de voz e
vídeo de:
• Buzz com Buzz
• Buzz com PC
• PC para PC

Compatibilidade

A videoconferência em um PC é compatível apenas com o navegador Google Chrome.

Como iniciar o recurso de videoconferência

• Buzz: Após efetuar login, você fica automaticamente disponível para videoconferências.
• PC: Para iniciar uma videoconferência em um PC, digite a URL de acesso no navegador

Chrome. Suas credenciais de login são as mesmas do OR Portal.
OBSERVAÇÃO: em um PC, o sistema pode solicitar que você selecione o microfone e a câmera
correspondentes. É possível fazer a ligação a partir de um PC que não possua uma câmera de
vídeo. 

Controles de microfone e câmera

Controle Função

Deslize o controle Microphone (Microfone) para a esquerda para
deixar o microfone no modo mudo.

Deslize o controle Camera (Câmera) para a esquerda para desa-
tivar a câmera.
• A janela de vídeo aparecerá desabilitada em sua tela.
• Seu contato não mais poderá ver seu vídeo.
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Como fazer uma chamada

Figura 52  

Etapa

1. Pressione o ícone Video Conferencing na tela principal do Content Manager (somente
no sistema Buzz).

2. Selecione o contato desejado da lista de contatos.
OBSERVAÇÃO: somente os contatos que estão online são exibidos na lista de contatos.
Os contatos são usuários do Windows e são configurados pela administração de TI do
hospital. 

3. Pressione Call.
Você estará conectado quando seu contato atender à chamada.

Como atender ou recusar chamadas recebidas

Um tom sonoro o alertará sobre uma chamada recebida.
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Figura 53  

Etapa

1. Pressione o ícone Video Conferencing na tela principal do Content Manager (somente
no sistema Buzz).

2. Quando um som audível for emitido, você poderá:
• Selecionar Answer para aceitar a chamada recebida.
• Selecionar Decline para recusar a chamada recebida.

Como encerrar uma chamada

Etapa

Selecione End Call.
A videoconferência será desconectada.

Videoconferência
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