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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 5811

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece oito anos de suporte para este software. Durante esse período, a Brainlab
oferece atualizações de software e suporte no local.

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.
• Airo® é uma marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Curve® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Loop-X® 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 nos Estados Unidos e
em outros países.

Informações sobre patentes

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

Software integrado de terceiros

Parte deste software é baseada nos trabalhos indicados a seguir. A licença completa e o aviso
sobre direitos autorais podem ser consultados nos links mostrados a seguir:
• 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 (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

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 pa-
ra Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).
Automatic Registration é um produto da Classe IIb, de acordo com as normas
estabelecidas pela MDD.

Instruções de descarte

Quando um dispositivo médico atingir o fim de sua vida útil, limpe o dispositivo, removendo todo o
material biológico, e descarte-o com segurança, de acordo com as leis e regulamentações
aplicáveis.

Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo com
as normas legais. Para obter informações relacionadas à diretiva WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)
ou a substâncias importantes que possam estar presentes no equipamento médico,
visite o site
www.brainlab.com/sustainability

Informações legais
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Vendas nos Estados Unidos

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

Relatar incidentes relacionados a este produto

Você tem a responsabilidade de relatar todos os incidentes graves que venham a ocorrer com
este produto à Brainlab e, se estiver na Europa, à autoridade médica nacional competente
responsável por dispositivos médicos.

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 do produto

Símbolo Explicação

Fabricante

Consulte as instruções de uso

Identificação Única do Dispositivo

Dispositivo médico

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

Símbolos
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1.4 Uso do sistema

Uso proposto e indicações de uso

Automatic Registration é um dispositivo cirúrgico para cirurgias guiadas por imagens que deve
ser usado em combinação com sistemas de navegação compatíveis da Brainlab. O Automatic
Registration permite o registro de imagens de tomografia 3D e CBCT ou imagens fluoroscópicas
adquiridas intraoperatoriamente. O dispositivo consiste no módulo de software Automatic
Registration e em acessórios de hardware.

Contraindicações conhecidas

Não existem contraindicações conhecidas para o uso deste dispositivo.

Local de uso

O Automatic Registration é indicado para uso em ambientes de salas cirúrgicas.

Perfis de usuários

No contexto de procedimentos na coluna, os usuários são cirurgiões Neurológicos, Ortopédicos,
de Coluna e Trauma e seus assistentes com acesso a um sistema de aquisição de imagens em
3D (como uma tomografia ou um Arco em C 3D) ou que utilizam tomografias, ou imagens
semelhantes a tomografias (e imagens de RM potencialmente fusionadas) adquiridas de forma
pré-operatória, em combinação com um sistema de navegação da Brainlab.
No contexto de procedimentos no crânio, os usuários são cirurgiões e seus assistentes com
especialização em neurocirurgia ou otorrinolaringologia, de acordo com as indicações de uso.

Potenciais pacientes

No contexto de procedimentos na coluna, 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 (tomografia, reconstrução de imagem fluoroscópica
3D).
No contexto de procedimentos no crânio, não existem limitações demográficas, regionais ou
culturais para pacientes. O cirurgião é responsável por decidir se o sistema deve ser usado para
um determinado tratamento.

Cuidados ao manusear o hardware

Os componentes do sistema e o instrumental acessório são compostos por peças
mecânicas de precisão. Manuseie-os com cuidado.

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
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e software
médicos

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.

Dispositivos de aquisição de imagens compatíveis de outros fabricantes

Aviso
Somente os dispositivos de aquisição de imagens médicas especificados pela Brainlab
podem ser usados com o Automatic Registration.
Para obter informações sobre modelos compatíveis, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Instrumentos de aquisição de imagens intraoperatórias compatíveis da Brainlab

O Automatic Registration é compatível com:
• Marcadores Planos Adesivos para o tomógrafo
• Fantoma de calibração - Tomógrafo
• Capa estéril para aquisição de imagem de paciente
• Unidade de Referência DrapeLink para Crânio
• Estrela de referência para garras de coluna com 3 esferas marcadoras
• Estrela de referência para garras de coluna com 4 esferas marcadoras
• Matriz de Registro para TC de Coluna (Cirurgia aberta)
• Matriz de Registro para TC de Coluna (Pequenas Incisões)
• Matriz de Registro para TC de Crânio e Coluna (minimamente invasiva)
• Braço de Apoio para Matriz de Registro de TC

Instrumentos cirúrgicos compatíveis da Brainlab

Consulte o Manual do Usuário do Software do sistema IGS que está usando o Automatic
Registration para obter uma lista dos instrumentos médicos compatíveis da Brainlab.

Outros instrumentos da Brainlab

Instrumentos adicionais 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.

Aviso
Utilize apenas instrumentos e peças de reposição especificados pela Brainlab. O uso de
instrumentos/peças de reposição não autorizados pode afetar de maneira adversa a
segurança e/ou a eficácia do dispositivo médico e colocar em risco a segurança do
paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Montagem de instrumentos

Assegure que todos os instrumentos usados com este produto sejam corretamente montados de
acordo com as instruções fornecidas no Manual do Usuário de Instrumental correspondente.

Compatibilidade com dispositivos e software médicos
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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 nem remova nenhum aplicativo de software.

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.

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

A Brainlab permite apenas a instalação de correções de erros de segurança. Não instale pacotes
de serviço e atualizações opcionais. Verifique suas configurações para assegurar que o download
e 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
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1.6 Treinamento e documentação

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.

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

Treinamento e documentação

12 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Automatic Registration Ver. 2.5



2 INTRODUÇÃO AO
AUTOMATIC
REGISTRATION

2.1 Antes de começar

Informações básicas

O Automatic Registration permite registrar dados de paciente adquiridos intraoperatoriamente.
Portanto, o registro padrão que requer acesso aos marcadores e/ou às pontos referências do
paciente não é necessário.
O Automatic Registration não pode registrar dados adquiridos pré-operatoriamente. Se for
necessário usar dados pré-operatórios na fase inicial da cirurgia, você deverá usar outro
procedimento de registro.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre imagens adquiridas
intraoperatoriamente, consulte o Manual do Usuário do Software Spine & Trauma ou Cranial/
ENT. 

Verificação do dispositivo de aquisição

Certifique-se de que o dispositivo de aquisição e as estações de trabalho tenham sido
inicializados e estejam prontos para uso e que o dispositivo de aquisição e o sistema da Brainlab
estejam conectados. 

Movimentação durante o registro

Aviso
Não mova o paciente, a estrela de referência, a matriz de registro ou a mesa cirúrgica
durante a aquisição de imagens. Antes de mover o paciente ou a mesa cirúrgica, assegure
que o processo de registro esteja concluído e que a precisão do registro esteja adequada.
Caso contrário, o registro não poderá ser recuperado.

Aviso
Não modifique a posição da estrela de referência depois de iniciar o procedimento de
registro.

Interrupção da respiração

Aviso
Se for aplicável ao seu procedimento (por exemplo, em procedimentos de coluna),
considere a possibilidade de interromper ou reduzir a respiração do paciente para reduzir
sua movimentação durante o registro e a aquisição das imagens.

INTRODUÇÃO AO AUTOMATIC REGISTRATION
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Artefatos de infravermelho

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

Antes de começar
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2.2 Recursos gerais do software

Aplicativo Camera

O aplicativo Camera é um recurso opcional. Os mesmos botões e funcionalida-
des do controle do motor da câmera, bem como as exibições da câmera grande
para ajuste da câmera ou para posição do marcador estão disponíveis no Auto-
matic Registration.

Selecione Camera no Content Manager para visualizar (em tempo real) todos os dispositivos
conectados que estejam visíveis para a câmera (p.ex., rastreador, marcadores, refletores).
Selecione Camera novamente para fechar o aplicativo.
No Curve 1.1, a Camera monitora os movimentos da câmera e inclui um botão de centralização.
Para visualizar os dispositivos visíveis em um gráfico de distância, expanda a Camera.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre a Câmera, consulte o Manual do
Usuário do Software Spine & Trauma ou Cranial/ENT. 

Outras opções

Opções

Retorna para o software de navegação ou para a etapa anterior do fluxo de tra-
balho.

Retorna para o Content Manager.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usu-
ário do Software Content Manager/Patient Selection. 

INTRODUÇÃO AO AUTOMATIC REGISTRATION
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2.3 Manutenção

Manutenção do dispositivo de aquisição

Aviso
Se o dispositivo de aquisição for mantido fora de uso e sem manutenção por um longo
período, o sistema poderá apresentar problemas de funcionamento ou tornar-se impreciso.
Recomenda-se entrar em contato com o Suporte da Brainlab e agendar inspeções em
intervalos periódicos regulares.
Utilize o fluxo de trabalho de teste do dispositivo de aquisição para verificar a precisão da
calibração do equipamento. Esse procedimento deve ser realizado regularmente por pessoal
técnico treinado do hospital. As verificações de serviço são descritas no final de cada capítulo.
A verificação de serviço não substitui as atividades de manutenção e inspeção periódicas
realizadas pela Brainlab.

Manutenção
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3 AUTOMATIC
REGISTRATION - LOOP-X
3D

3.1 Introdução - Loop-X 3D

Informações básicas

Assegure que o Loop-X tenha sido inicializado e esteja pronto para uso e que o dispositivo de
aquisição e o sistema Brainlab estejam conectados por meio da porta Ethernet IGS no painel de
conexões do Loop-X e a porta de dados intraoperatórios no sistema de navegação da Brainlab. 
Siga as instruções no Loop-X para colocar o sistema no modo de aquisição de imagens.

Seleção de pacientes

Você pode acessar o fluxo de trabalho Automatic Registration com ou sem um paciente
selecionado.
Se um paciente for selecionado, certifique-se de que se trata do mesmo paciente selecionado no
Loop-X.

Colocação de capas estéreis

Aviso
Somente cubra o paciente e o dispositivo de aquisição com capas estéreis aprovadas pela
Brainlab.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário de Hardware - Aquisição de
Imagens Intraoperatórias, o Manual do Usuário de Instrumental de Coluna e Trauma ou
entre em contato com o suporte da Brainlab.

Como acessar o fluxo de trabalho Automatic Registration

O fluxo de trabalho Automatic Registration é controlado pelo Loop-X, mas é selecionado na
estação de navegação da Brainlab (p.ex., Curve, Kick).

Etapa

1. Selecione Navigation no fluxo de trabalho Cranial ou Spine & Trauma.

2. Execute todas as etapas no Loop-X (p.ex., selecionar o paciente e região do tratamen-
to).

3. Na tela Set Scan Parameters, assegure que a opção Scan with navigation esteja ativa-
da no dispositivo de aquisição.

AUTOMATIC REGISTRATION - LOOP-X 3D
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Etapa

4.

O Automatic Registration é iniciado automaticamente na estação de navegação da
Brainlab.

Introdução - Loop-X 3D
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3.2 Preparação para aquisição de imagens - Dados
do Loop-X 3D

Preparação para aquisição de imagens

Sempre execute uma verificação de colisão antes de iniciar a aquisição de imagens, dedicando
atenção especial à estrela de referência.

Preparação do paciente

Aviso
Em procedimentos de coluna, certifique-se de que a estrela de referência esteja
firmemente fixada no processo espinhoso e não nos ligamentos intermediários. É
recomendável realizar-se uma aquisição exploratória lateral, antes de se realizar a
aquisição de imagens para registro 3D, verificando-se a posição da garra com cuidado.
Siga as instruções de colocação da capa estéril especificadas no Manual do Usuário de
Hardware - Aquisição de Imagens Intraoperatórias para evitar deslocamentos que possam ser
causados pela movimentação do dispositivo de aquisição.
Para procedimentos de crânio e coluna, é recomendável utilizar referências de paciente com 4
esferas marcadoras.
Se for aplicável ao seu procedimento (por exemplo, em procedimentos de coluna), considere a
possibilidade de interromper ou reduzir a respiração do paciente para evitar que ele/ela se
movimente durante o registro e a aquisição das imagens.

Considerações sobre a aquisição de imagens

• Assegure que a capa estéril não obstrua a linha de visão direta entre a câmera e os
marcadores do dispositivo de aquisição.

• Envie apenas uma reconstrução de tomografia por vez para registro automático.
• Se não forem configurados automaticamente, os dados deverão ser enviados à estação de

navegação da Brainlab imediatamente após a aquisição das imagens.

AUTOMATIC REGISTRATION - LOOP-X 3D
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Como preparar para aquisição de imagens

①

Figura 1  

Etapa

1. Conecte o cabo de rede.

2. Acesse o modo de aquisição em 3D e assegure que a opção Navigation ① esteja sele-
cionada no Loop-X.
Imediatamente após a conclusão das etapas preliminares, um círculo verde será exibido
em frente a cada ícone de alerta mostrado na tela.

Como ajustar a câmera

Figura 2  

Etapa

1. Assegure que a câmera esteja voltada para o Loop-X e que todos os marcadores de re-
gistro estejam visíveis.

Preparação para aquisição de imagens - Dados do Loop-X 3D
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Etapa

2. Ajuste a câmera.
• Para sistemas Brainlab com movimentação não motorizada da câmera: use a mano-

pla para ajustar a câmera, de forma que as esferas marcadoras fiquem no centro do
campo de visão da câmera.

• Para sistemas Brainlab com uma câmera motorizada: a câmera se move automatica-
mente até a posição de foco nas esferas marcadoras. A câmera motorizada não deve
colidir com outros dispositivos. Assegure que não haja dispositivos montados no teto
nas proximidades da câmera.

3. Para sistemas Brainlab com uma câmera motorizada: você pode ver setas direcionais na
visualização ①. Utilize esses controles para ajustar a câmera manualmente.
A opção Auto Camera pode ser ativada ou desativada ②. Quando essa opção está de-
sativada, a câmera deve ser manualmente movida para a posição desejada.

①

②

AUTOMATIC REGISTRATION - LOOP-X 3D
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3.3 Aquisição de imagens - Dados do Loop-X 3D

Visão geral

Após a preparação do paciente e do dispositivo de aquisição, o Automatic Registration permite
que você adquira imagens 3D e as envie para a estação de navegação da Brainlab.

Precauções

Se não forem configurados automaticamente, os dados deverão ser enviados à estação de
navegação da Brainlab imediatamente após a aquisição das imagens.

Restauração de um registro - Dados do Loop-X 3D

Se o software for encerrado inesperadamente durante ou após a execução de uma aquisição de
imagem do paciente, o software detectará o registro anterior.
O Automatic Registration restaura os dados do paciente, inclusive o registro. Antes da
navegação, o registro deverá ser cuidadosamente verificado.
Se ocorrer uma falha na transferência de dados, a aquisição poderá ser reenviada e o registro
será restaurado.

Detecção de estruturas e registro

O software verifica se todas as estruturas de marcadores necessárias estão visíveis para a
câmera. As estruturas mostradas na visualização são listadas como Visible ①, à esquerda e são
mostradas na visualização da câmera ②. Dependendo do seu procedimento, você verá uma
dessas telas (Crânio ou Coluna).

① ② ① ②

Figura 3  

Etapa

1. Quando o software detectar todas as estruturas de marcadores necessárias, o dispositivo
de aquisição estará pronto para o registro e a aquisição das imagens.
OBSERVAÇÃO: assegure que as estruturas de marcadores fiquem visíveis para a câme-
ra. A aquisição de imagens com navegação somente poderá ser realizada se todos os
marcadores estiverem visíveis. 

2. Sempre execute uma verificação de colisão antes de iniciar a aquisição de imagens, de-
dicando atenção especial à estrela de referência.

Aquisição de imagens - Dados do Loop-X 3D
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Etapa

3. Se for aplicável ao seu procedimento (por exemplo procedimentos de coluna), antes de
proceder com o registro, considere a possibilidade de interromper ou reduzir a respiração
do paciente para evitar que ele ou ela se movimente.
OBSERVAÇÃO: somente interrompa a respiração do paciente se ela provocar muito mo-
vimento na estrela de referência. 

4. Após a conclusão da verificação de colisão, o Loop-X estará pronto para iniciar a aquisi-
ção de imagens.

A aquisição será executada pelo tempo em que o botão Scan permanecer pressionado.

Não mova o paciente e/ou a Mesa Cirúrgica entre o registro do paciente e o término da aquisição
de imagens.

AUTOMATIC REGISTRATION - LOOP-X 3D
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3.4 Verificação da precisão - Dados do Loop-X 3D

Verificação do Automatic Registration

Sempre verifique a precisão do registro com cuidado antes de iniciar o procedimento navegado,
segurando a extremidade do ponteiro ou do instrumento em pelo menos três referências
anatômicas e verificando sua posição no software.
Verifique se o registro está no nível correto no paciente e na sequência de dados. A precisão
deve ser verificada na estrutura óssea que será tratada.

Verificação da precisão do registro - Crânio

Figura 4  

Etapa

1. Verifique o registro automático, tocando em pelo menos três referências com o ponteiro.

2. Se a precisão for aceitável, selecione Yes.

Verificação da precisão - Dados do Loop-X 3D
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Verificação da precisão do registro - Procedimento padrão para Coluna

Figura 5  

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:
• Yes se a precisão do registro for satisfatória e para prosseguir com a navegação.
• No se a precisão do registro não for satisfatória e para limpar o registro atual. Selecio-

ne uma destas opções:
- New Scan: para retornar ao software de registro para aquisição de um novo regis-

tro.
- Discard & Exit: para sair do software e retornar ao Content Manager.

Verificação da precisão do registro - Procedimento minimamente invasivo para Coluna

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 em uma referên-
cia anatômica ou na garra/no 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.

AUTOMATIC REGISTRATION - LOOP-X 3D
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Etapa

4. Após a verificação, duas opções são disponibilizadas. Selecione:
• Yes se a precisão do registro for satisfatória e para prosseguir com a navegação.
• No se a precisão do registro não for satisfatória e para limpar o registro atual. Selecio-

ne uma destas opções:
- New Scan: para retornar ao software de registro para aquisição de um novo regis-

tro.
- Discard & Exit: para sair do software e retornar ao Content Manager.

Verificação da precisão - Dados do Loop-X 3D
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3.5 Verificação de serviço - Loop-X 3D

Realização de uma verificação de serviço

Utilize o fluxo de trabalho de teste do tomógrafo a qualquer momento para verificar a precisão da
calibração.
• Faça uma verificação da precisão da calibração regularmente.
• A verificação de serviço não substitui as atividades de manutenção e inspeção periódicas

realizadas pela Brainlab.
• A verificação de serviço deverá ser realizada somente pela equipe técnica.

OBSERVAÇÃO: a verificação de serviço não deve ser usada em tratamentos de pacientes. 

Como realizar uma verificação de serviço - Loop-X 3D

Siga as etapas abaixo para realizar uma verificação de serviço da precisão da calibração.

Etapa

1.

Selecione Loop-X Service Check no fluxo de trabalho.

2. Assegure-se de que o tomógrafo esteja conectado.
Todas as etapas são realizadas no Loop-X.

3. Realize uma verificação da configuração, conforme descrito no software. Por exemplo:
• Posicionando o fantoma no isocentro
• Realizando uma verificação de colisão

4. Selecione Next.

AUTOMATIC REGISTRATION - LOOP-X 3D
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Etapa

5. Assegure que todas as estruturas fiquem visíveis para a câmera.

6. Selecione Scan no Loop-X para iniciar o processo de aquisição de imagens.
Não mova nada até que a aquisição de imagens esteja concluída.

7. O Loop-X envia os dados para a estação de navegação da Brainlab.

Um indicador de progresso informa que as imagens estão sendo enviadas.

Verificação de serviço - Loop-X 3D
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Etapa

8. Assim que a aquisição de imagens for concluída, o software informará se a verificação de
serviço foi bem-sucedida.
Se tiver sido bem-sucedida, a seguinte tela será exibida:

Selecione Next para concluir a verificação de serviço.
Se a verificação de serviço não tiver sido bem-sucedida, a seguinte tela será exibida:

Leia as informações sobre os motivos da falha e solucione-os, se for o caso.

9. Selecione Next para concluir a verificação de serviço. Se o problema persistir, entre em
contato com o Suporte da Brainlab.

AUTOMATIC REGISTRATION - LOOP-X 3D
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4 AUTOMATIC
REGISTRATION - DADOS
DO SISTEMA AIRO

4.1 Introdução - Airo

Antes de começar

Assegure que o Airo tenha sido iniciado e esteja pronto para uso e que o dispositivo de aquisição
e o sistema Brainlab estejam conectados por meio da porta Ethernet IGS no painel de entrada do
Airo e da porta de dados intraoperatórios da estação de navegação da Brainlab. 
Siga as instruções no Airo para colocar o sistema no modo de aquisição de imagens. Para obter
informações adicionais relativas ao modo de aquisição de imagens ou à porta Ethernet IGS,
consulte o Manual do Referência Rápida do Airo.

Colocação de capas estéreis

Aviso
Somente cubra o paciente e o dispositivo de aquisição com capas estéreis aprovadas pela
Brainlab.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário de Hardware - Aquisição de
Imagens Intraoperatórias, o Manual do Usuário de Instrumental de Coluna e Trauma ou
entre em contato com o suporte da Brainlab.

Patient Selection

Você pode acessar o fluxo de trabalho Registro Automático com ou sem um paciente
selecionado.
Se um paciente for selecionado, certifique-se de que se trata do mesmo paciente selecionado no
sistema Airo.

Como acessar o fluxo de trabalho Automatic Registration

O fluxo de trabalho Automatic Registration é controlado pelo Airo, mas é selecionado na
estação de navegação da Brainlab (p.ex., Curve, Kick).

Etapa

1. Selecione Navigation no fluxo de trabalho Cranial ou Spine & Trauma.

2. Realize todas as etapas no Airo (p.ex., selecionar paciente, definir a posição inicial).

3. Na tela Set Scan Parameters, assegure que a opção with esteja selecionada em Navi-
gation.

AUTOMATIC REGISTRATION - DADOS DO SISTEMA AIRO
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Etapa

4.

O Automatic Registration é iniciado automaticamente na estação de navegação da
Brainlab.

Alternativa: Como acessar o fluxo de trabalho do Registro Automático

Etapa

1.
Sob Cranial ou Spine & Trauma 3D, selecione Navigation e, em seguida,
Automatic Registration Airo.

2. Realize todas as etapas no Airo (p.ex., selecionar paciente, definir a posição inicial).

3. Na tela Set Scan Parameters, assegure que a opção with esteja selecionada em Navi-
gation.

Introdução - Airo
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4.2 Preparação para aquisição de imagens - Airo

Preparação para aquisição de imagens

Sempre execute uma verificação de colisão antes de iniciar a aquisição de imagens, dedicando
atenção especial à estrela de referência.
Somente efetue a aquisição de imagem da parte da anatomia à qual a estrela de referência está
acoplada. O comprimento máximo de aquisição de imagem utilizável para navegação é de 30 cm.

Aviso
Remova todos os itens metálicos da região de interesse durante a aquisição, para evitar
artefatos.

Preparação do paciente

Aviso
Em procedimentos de coluna, certifique-se de que a estrela de referência esteja
firmemente fixada no processo espinhoso e não nos ligamentos intermediários. É
recomendável realizar-se uma aquisição exploratória lateral, antes de se realizar a
aquisição de imagens para registro 3D, verificando-se a posição da garra com cuidado.
Não cubra o dispositivo de aquisição com uma capa estéril. Cubra somente o paciente com uma
capa estéril.
Utilize apenas capas que sejam compatíveis com o Airo, conforme listado no Manual do
Usuário de Hardware - Aquisição de Imagens Intraoperatórias.
Siga as instruções de colocação da capa estéril especificadas no Manual do Usuário de
Hardware - Aquisição de Imagens Intraoperatórias para evitar deslocamentos que possam ser
causados pela movimentação do dispositivo de aquisição.
Se for aplicável ao seu procedimento (por exemplo, em procedimentos de coluna), considere a
possibilidade de interromper ou reduzir a respiração do paciente para evitar que ele/ela se
movimente durante o registro e a aquisição das imagens.
Se uma rotação de mesa de 90° a 180° for necessária após a aquisição, use apenas estrelas de
referência com 4 marcadores.

Como conectar o tomógrafo ao Sistema de Navegação da Brainlab

Dependendo do seu procedimento, você verá uma dessas telas (p.ex., Crânio, à esquerda),
exibindo a conexão bem-sucedida entre o Curve e o Airo.

Figura 6  

Etapa

No Airo, selecione Next. A tela WELCOME será exibida.
Consulte o Manual de Referência Rápida do Airo para obter informações adicionais.
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Página de boas vindas - Airo

Figura 7  

Opções

New Scan inicia o novo fluxo de trabalho de aquisição de imagens.

DICOM Viewer exibe aquisições de imagens existentes, armazenadas no sistema Airo.

A função Service Functions exibe opções de serviço (consulte o Manual de Referência Rápi-
da do Airo).

Dados de pacientes - Airo

Ao selecionar a opção New Scan na tela WELCOME, você será solicitado a selecionar os dados
do paciente.
para obter informações adicionais, consulte o Manual de Referência Rápida do Airo.

Preparação para aquisição de imagens - Airo
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Figura 8  

Opções

New Patient adiciona um novo paciente.

Existing Patients exibe pacientes existentes armazenados no sistema Airo.

Hospital exibe pacientes enviados do servidor principal do hospital para o sistema Airo por
meio da lista de trabalho de modalidades (Modality Worklist).

Navigation exibe uma lista de trabalho que mostra o paciente atualmente selecionado no siste-
ma Curve.
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4.3 Confirmando a rotação do anel – Airo

Airo: Confirmando a rotação de anel para aquisição de imagem

A configuração típica de uma Sala Cirúrgica requer que você coloque a câmera na base da
mesa. Portanto, a direção da aquisição da imagem deve mover-se para longe da base, conforme
mostrado abaixo.

Como confirmar a rotação do anel - Airo

Figura 9  

Etapa

1. Confirme a rotação do anel em relação à câmera.

2. Para confirmar que a aquisição irá mover-se para longe da base; selecione Next.

Confirmando a rotação do anel – Airo
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Como selecionar a região de exame - Airo

Etapa

1. Siga o fluxo de trabalho para selecionar a região para o exame e o modo de aquisição
das imagens (p.ex., Spine > Lumbar > Helical).

2. Selecione Next.
A tela Set Scan Parameters se abre.
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Etapa

3. Selecione seus parâmetros usando Kernel e Field of View.
Em Navigation selecione uma opção para realizar uma aquisição with ou without Auto-
matic Registration.

4. Selecione Next.
O sistema verificará automaticamente se a configuração está pronta para navegação e
exibirá um aviso caso o estado do sistema não for válido.

5. A tela Verification of image guided surgery setup aparece.

6. Selecione Next.

Confirmando a rotação do anel – Airo
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Como ajustar a câmera no Curve

Figura 10  

Etapa

1. Após selecionar a região de exame no sistema Airo, a Câmera do sistema Curve ajusta-
se automaticamente.

2. Assegure que a câmera esteja voltada para o sistema Airo e que todos os marcadores
de registro estejam visíveis.
OBSERVAÇÃO: esse recurso está disponível apenas nos sistemas Curve com uma câ-
mera motorizada. 

A câmera move-se automaticamente e pode colidir com outros dispositivos. Assegure
que não haja dispositivos montados no teto próximos à câmera.

3. ①. Utilize esses controles para ajustar a câmera manualmente.
A opção Auto Camera pode ser ativada ou desativada. Com alguns sistemas você pode
ver setas direcionais na área de visualização ②. Se esta opção estiver DESATIVADA, a
câmera deverá ser movida manualmente para a posição desejada.

①

②

Função Auto Camera indisponível

Se Auto Camera não estiver incluída no seu sistema, o recurso de alternância não parecerá em
sua barra de ferramentas.
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4.4 Aquisição de imagens - Airo

Visão geral

Após a preparação do paciente e do dispositivo de aquisição, o Automatic Registration permite
que você adquira os dados de imagens e os envie para a estação de navegação da Brainlab.

Posição inicial do tomógrafo - Airo

Figura 11  

Etapa

1. Siga o fluxo de trabalho para verificar os parâmetros de aquisição de imagens no sistema
Airo (consulte o Manual de Referência Rápida do Airo) até que o tomógrafo esteja na
posição inicial de aquisição helicoidal/axial.

2. Aguarde até que a câmera tenha finalizado o ajuste.

Detecção de estruturas e registro

O software verifica se todas as estruturas de marcadores necessárias estão visíveis para a
câmera.
As estruturas mostradas na visualização são listadas como Visible ①, à esquerda e são
mostradas na visualização da câmera ②. Dependendo do seu procedimento, você verá uma
dessas telas (p.ex., Crânio, à esquerda).

Aquisição de imagens - Airo
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① ② ① ②

Figura 12  

Etapa

1. Quando o software detectar todas as estruturas de marcadores necessárias, o dispositivo
de aquisição estará pronto para o registro e a aquisição das imagens.
OBSERVAÇÃO: assegure que as estruturas de marcadores fiquem visíveis para a câme-
ra. A aquisição poderá ser realizada sem a detecção de todas as estruturas, mas o regis-
tro não poderá ser realizado.  

2. Se for aplicável ao seu procedimento (por exemplo procedimentos de coluna), antes de
proceder com o registro, considere a possibilidade de interromper ou reduzir a respiração
do paciente para evitar que ele ou ela se movimente.
OBSERVAÇÃO: somente interrompa a respiração do paciente se ela provocar muito mo-
vimento na estrela de referência. 

3. Selecione e segure a opção Scan no sistema Airo.
A aquisição será executada desde que o botão Scan esteja selecionado.
OBSERVAÇÃO: o comprimento máximo de aquisição de imagem utilizável para navega-
ção é de 30 cm. 

Não mova o paciente e/ou a Mesa Cirúrgica entre o registro do paciente e o término da aquisição
de imagens.
Para evitar que o paciente se movimente (apenas em procedimentos de coluna) durante o
registro e a aquisição de imagens, considere a possibilidade de interromper ou reduzir sua
respiração.
Sempre execute uma verificação de colisão antes de iniciar a aquisição de imagens, dedicando
atenção especial à estrela de referência.

Aviso
Assegure que nenhuma dobra na capa estéril cubra os marcadores do paciente durante
procedimentos de coluna. Ajuste as dobras na capa estéril acima dos marcadores.

Considerações sobre a aquisição de imagens

O registro ocorre sempre antes da aquisição de imagens.

Aviso
Se for necessária uma rotação de mesa após a aquisição, use apenas uma estrela de
referência com 4 marcadores.

Aviso
Assegure que não haja dobras cobrindo os marcadores na capa estéril do paciente. Ajuste
as dobras na capa estéril acima dos marcadores.
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Realização de uma aquisição de imagem helicoidal ou axial - Curve

Etapa

1. Quando a aquisição de imagens estiver concluída, retome a respiração, caso você a te-
nha reduzido.

2. Esta tela mostra que os dados estão prontos para envio.

Recepção de dados - Curve

Figura 13  

Etapa

1. Os dados são enviados do dispositivo de aquisição para a estação de navegação da
Brainlab. O software indica que está recebendo Imagens.
OBSERVAÇÃO: se as imagens não forem enviadas automaticamente do dispositivo de
aquisição, envie-as manualmente. 

Aquisição de imagens - Airo
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Etapa

2. Verifique o registro.

Restaurando um registro – Airo

Se o software for encerrado inesperadamente durante ou após a execução de uma aquisição de
imagem do paciente, o software detectará o registro anterior.
O Automatic Registration abre automaticamente e restaura os dados do paciente, inclusive o
registro. Antes da navegação, o registro deverá ser cuidadosamente verificado.
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4.5 Verificação da precisão - Airo

Verificação do Automatic Registration

Sempre verifique a precisão do registro com cuidado antes de iniciar o procedimento navegado,
segurando a extremidade do ponteiro ou do instrumento em pelo menos três referências
anatômicas e verificando sua posição no software.
Verifique se o registro está no nível correto no paciente e na sequência de dados. A precisão
deve ser verificada na estrutura óssea que será tratada.

Verificação da precisão do registro - Crânio

Figura 14  

Etapa

1. Verifique o registro automático, tocando em pelo menos três referências com o ponteiro.

2. Se a precisão for aceitável, selecione Yes.

Verificação da precisão - Airo
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Verificação da precisão do registro - Procedimento padrão para Coluna

Figura 15  

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:
• Yes se a precisão do registro for satisfatória e para prosseguir com a navegação.
• No se a precisão do registro não for satisfatória e para limpar o registro atual. Selecio-

ne uma destas opções:
- New Scan: para retornar ao software de registro para aquisição de um novo regis-

tro.
- Discard & Exit: para sair do software e retornar ao Content Manager.

Verificação da precisão do registro - Procedimento minimamente invasivo para Coluna

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 em uma referên-
cia anatômica ou na garra/no 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.
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Etapa

4. Após a verificação, duas opções são disponibilizadas. Selecione:
• Yes se a precisão do registro for satisfatória e para prosseguir com a navegação.
• No se a precisão do registro não for satisfatória e para limpar o registro atual. Selecio-

ne uma destas opções:
- New Scan: para retornar ao software de registro para aquisição de um novo regis-

tro.
- Discard & Exit: para sair do software e retornar ao Content Manager.

Verificação da precisão - Airo
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4.6 Verificação de serviço - Airo

Realização de uma verificação de serviço

Utilize o fluxo de trabalho de teste do tomógrafo a qualquer momento para verificar a precisão da
calibração.
• Faça uma verificação da precisão da calibração regularmente.
• A verificação de serviço não substitui as atividades de manutenção e inspeção periódicas

realizadas pela Brainlab.
• A verificação de serviço deverá ser realizada somente pela equipe técnica.

OBSERVAÇÃO: a verificação de serviço não deve ser usada em tratamentos de pacientes. 

Como realizar uma verificação de serviço - Airo

Siga as etapas abaixo para realizar uma verificação de serviço da precisão da calibração.

Etapa

1.

Selecione Airo Service Check no fluxo de trabalho.

2. Assegure-se de que o tomógrafo esteja conectado.

3. Selecione Next.
Todas as etapas são realizadas a partir do sistema Airo.
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Etapa

4. Realize uma verificação da configuração, conforme descrito no software. Por exemplo:
• Posicionando o fantoma no isocentro
• Realizando uma verificação de colisão
• Movimentando o gantry até a posição inicial

5. Selecione Next.

6. Assegure que todas as estruturas fiquem visíveis para a câmera.

7. Selecione Scan no sistema Airo para começar o processo de aquisição de imagens.
Não mova nada até que a aquisição de imagens esteja concluída.

Verificação de serviço - Airo
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Etapa

8. O Airo envia os dados para a estação de navegação da Brainlab.

Um indicador de progresso informa que as imagens estão sendo enviadas.
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Etapa

9. Assim que a aquisição de imagens for concluída, o software informará se a verificação de
serviço foi bem-sucedida.
Se tiver sido bem-sucedida, a seguinte tela será exibida:

Selecione Next para concluir a verificação de serviço.
Se a verificação de serviço não tiver sido bem-sucedida, a seguinte tela será exibida:

Leia as informações sobre os motivos da falha e solucione-os, se for o caso.

10. Selecione Next para concluir a verificação de serviço. Se o problema persistir, entre em
contato com o Suporte da Brainlab.

Verificação de serviço - Airo
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5 AUTOMATIC
REGISTRATION
UNIVERSAL

5.1 Introdução - Fluxo de trabalho Universal

Colocação de capas estéreis

Aviso
Somente cubra o paciente com capas estéreis aprovadas pela Brainlab.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário de Hardware - Aquisição de
Imagens Intraoperatórias, o Manual do Usuário de Instrumental de Coluna e Trauma ou
entre em contato com o suporte da Brainlab.

Como acessar o fluxo de trabalho Automatic Registration

Etapa

1. Selecione Navigation no fluxo de trabalho Cranial ou Spine & Trauma.

2.

Selecione Automatic Registration.

Considerações sobre a aquisição de imagens

Aviso
A Matriz de Registro para TC deve estar no campo de visão do tomógrafo (p.ex., através de
aquisições de imagens exploratórias). Isto é fundamental para um registro bem-sucedido.
Somente realize aquisições de acordo com o protocolo relevante de aquisição de imagens.

Preparação para aquisição de imagens

Aviso
Sempre execute uma verificação de colisão antes de iniciar a aquisição de imagens,
dedicando atenção especial à estrela de referência e à Matriz de Registro. 
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Aviso
Remova todos os itens metálicos da região de interesse durante a aquisição, para evitar
artefatos.

Alteração de dados

Não altere dados de imagens no dispositivo de aquisição de forma alguma (p. ex., rotação,
inversão, contraste, ampliação, etc.). Assegure que as informações originais DICOM sejam
enviadas diretamente para a estação de navegação da Brainlab imediatamente; caso contrário, o
registro automático não poderá ser realizado.

Introdução - Fluxo de trabalho Universal
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5.2 Registro de Crânio - Universal

Preparação do paciente

Siga as instruções de colocação da capa estéril especificadas no Manual do Usuário de
Hardware - Aquisição de Imagens Intraoperatórias para evitar deslocamentos que possam ser
causados pela movimentação do dispositivo de aquisição.

Como preparar o paciente - Crânio

Para se preparar para a aquisição de imagens, siga as etapas, conforme apresentadas na tela.

Figura 16  

Etapa

1. Fixe a Referência de Paciente e a Matriz de Registro para TC próximos da região de
interesse, conforme mostrado no software.

2. Selecione Next.
Consulte o Manual do Usuário do Software Cranial/ENT para obter informações adicio-
nais.

Como fixar o braço de apoio

Etapa

1. Cubra o paciente com uma capa estéril.

2. Acople e fixe o Braço de Apoio para Matriz de Registro de TC ao trilho lateral da mesa
cirúrgica.
OBSERVAÇÃO: o Braço de Apoio não é estéril. 

3. Acople a Matriz de Registro para TC ao Braço de Apoio e fixe-a, fechando a tampa.

4. Ajuste o Braço de Apoio para posicionar a Matriz de Registro para TC próximo da regi-
ão de interesse, conforme mostrado no software.
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Como realizar uma verificação de configuração - Procedimento de Crânio

Os marcadores da TC aparecem como esferas brancas na imagem adquirida.

Figura 17  

Etapa

1. Utilize aquisições exploratórias para ajustar o volume 3D em seu tomógrafo, como no
exemplo no software.

2. Assegure-se de que todos os marcadores para TC na Matriz de Registro serão incluí-
dos na aquisição de imagens.

3. Realize uma verificação de colisão.
Fique atento para que a Matriz de Registro e as estrelas de referência do paciente não
se movam.

4. Selecione Next.

Registro de Crânio - Universal
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5.3 Registro de Coluna - Universal

Preparação do paciente

É recomendável que a Matriz de Registro para TC seja fixada ao paciente (p.ex., com fita
estéril).
Siga as instruções de colocação da capa estéril especificadas no Manual do Usuário de
Hardware - Aquisição de Imagens Intraoperatórias para evitar deslocamentos que possam ser
causados pela movimentação do dispositivo de aquisição.

Como selecionar a matriz de registro

Figura 18  

Etapa

Selecione a Matriz de Registro adequada para o seu procedimento:
• Minimally Invasive
• Small Incision
• Open Situs

Nos procedimentos de coluna cervical, selecione somente a opção Minimally Invasive. É ne-
cessário usar o Braço de Apoio.
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5.4 Procedimentos com Matriz de Registro
minimamente invasivos

Como realizar o registro de coluna

Siga estas etapas para realizar o registro de coluna, usando a Matriz de Registro para TC para
procedimentos minimamente invasivos na região toracolombar.

Como selecionar a região de tratamento

Se você tiver selecionado a Matriz de Registro azul para procedimentos Minimally Invasive, terá
que selecionar também uma região de tratamento.

Figura 19  

Etapa

1. Selecione a região de tratamento para o seu procedimento:
• Cervical
• Thoracolumbar

2. Selecione Next.

Procedimentos com Matriz de Registro minimamente invasivos
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Como preparar o paciente - Região toracolombar

Figura 20  

Etapa

1. Fixe a Referência de Paciente e a Matriz de Registro próximas da região de interesse,
conforme mostrado no software.
Assegure-se de que a Matriz de Registro esteja devidamente fixada ao paciente (p.ex.,
com fita estéril).

2. Selecione Next.

Como preparar o paciente – Região Cervical

Figura 21  

AUTOMATIC REGISTRATION UNIVERSAL

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Automatic Registration Ver. 2.5 57



Etapa

1. Assegure-se de que o Braço de Apoio esteja devidamente acoplado.

2. Fixe a Referência de Paciente e a Matriz de Registro próximas da região de interesse,
conforme mostrado no software.
Assegure-se de que a Matriz de Registro esteja devidamente acoplada ao Braço de
Apoio.

3. Selecione Next.

Como fixar o braço de apoio

Etapa

1. Cubra o paciente com uma capa estéril.

2. Acople e fixe o Braço de Apoio para Matriz de Registro de TC ao trilho lateral da mesa
cirúrgica.
OBSERVAÇÃO: o Braço de Apoio não é estéril. 

3. Acople a Matriz de Registro para TC ao Braço de Apoio e fixe-a, fechando a tampa.

4. Ajuste o Braço de Apoio para posicionar a Matriz de Registro para TC próximo da regi-
ão de interesse, conforme mostrado no software.

Como realizar uma verificação de configuração - Minimamente invasivo

A Matriz de Registro para TC é mostrada em duas visualizações, dependendo da região
anatômica selecionada (por exemplo, mostrada aqui para procedimentos minimamente invasivos
na coluna).
Os marcadores da TC aparecem como esferas brancas na imagem adquirida.

Figura 22  

Etapa

1. Utilize aquisições exploratórias para ajustar o volume 3D em seu tomógrafo, como no
exemplo no software.

2. Assegure-se de que todos os marcadores para TC na Matriz de Registro serão incluí-
dos na aquisição de imagens.

Procedimentos com Matriz de Registro minimamente invasivos
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Etapa

3. Realize uma verificação de colisão.
Fique atento para que a Matriz de Registro e as estrelas de referência do paciente não
se movam.

4. Selecione Next.
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5.5 Procedimentos com Matriz de Registro - Pequena
incisão

Como realizar o registro de coluna

Siga estas etapas para realizar o registro espinhal, usando a Matriz de Registro para TC para
procedimentos de pequenas incisões.

Como preparar o paciente - Pequena incisão

Figura 23  

Etapa

1. Fixe a Referência de Paciente e a Matriz de Registro próximas da região de interesse,
conforme mostrado no software.
Assegure-se de que a Matriz de Registro esteja devidamente fixada ao paciente (p.ex.,
com fita estéril).

2. Selecione Next.

Como realizar uma verificação de configuração - Pequena incisão

A Matriz de Registro é mostrada em duas visualizações.
Os marcadores da TC aparecem como esferas brancas na imagem adquirida.

Procedimentos com Matriz de Registro - Pequena incisão
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Figura 24  

Etapa

1. Utilize aquisições exploratórias para ajustar o volume 3D em seu tomógrafo, como no
exemplo no software.

2. Assegure-se de que todos os marcadores para TC na Matriz de Registro serão incluí-
dos na aquisição de imagens.

3. Realize uma verificação de colisão.
Fique atento para que a Matriz de Registro e as estrelas de referência do paciente não
se movam.

4. Selecione Next.
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5.6 Procedimentos com Matriz de Registro a Céu
Aberto

Como realizar o registro de coluna

Siga estas etapas para realizar o registro espinhal, usando a Matriz de Registro para TC para
procedimentos a céu aberto.

Como preparar o paciente - Céu Aberto

Figura 25  

Etapa

1. Fixe a Referência de Paciente e a Matriz de Registro próximas da região de interesse,
conforme mostrado no software.
Assegure-se de que a Matriz de Registro esteja devidamente fixada ao paciente (p.ex.,
com fita estéril).

2. Selecione Next.

Como realizar uma verificação de configuração - Céu Aberto

A Matriz de Registro para TC é apresentada em duas visualizações.
Os marcadores da TC aparecem como esferas brancas na imagem adquirida.

Procedimentos com Matriz de Registro a Céu Aberto
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Figura 26  

Etapa

1. Utilize aquisições exploratórias para ajustar o volume 3D em seu tomógrafo, como no
exemplo no software.

2. Assegure-se de que todos os marcadores para TC na Matriz de Registro serão incluí-
dos na aquisição de imagens.

3. Realize uma verificação de colisão.
Fique atento para que a Matriz de Registro e as estrelas de referência do paciente não
se movam.

4. Selecione Next.
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5.7 Detecção de estruturas - Universal

Detectando estruturas

Aviso
Antes da aquisição de imagens, sempre realize a detecção de estruturas.
Após a verificação de colisão, o dispositivo de aquisição permanece na posição em que as
estruturas podem ser adquiridas.
As informações a seguir descreverão como detectar as estruturas em procedimentos cranianos:
ou procedimentos espinais usando uma das três Matrizes de Registro para TC.

Como detectar estruturas para registro - Crânio

O software verifica se todas as estruturas de marcadores necessárias estão visíveis para a
câmera. As estruturas mostradas na visualização estão listadas como Visible ①, à esquerda, e
são mostradas na visualização da câmera ②.

Figura 27  

Etapa

1. Assegure que a câmera esteja posicionada de maneira que a Matriz de Registro e a es-
trela de referência do paciente fiquem centralizadas no campo de visão da câmera.
OBSERVAÇÃO: se uma estrutura de marcador não estiver visível ou se for removida da
visualização, ela aparecerá esmaecida, à esquerda, e a opção Register ficará inativa.
Para que você possa prosseguir, todas as estruturas necessárias deverão estar visíveis. 

Detecção de estruturas - Universal
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Etapa

2.

①
Confirme que não haverá movimentos da Matriz de Registro e da referência do paciente
após a seleção da opção Register, marcando a caixa de seleção Movements stopped
①.

3.

A opção Register torna-se ativa e o aviso Movements stopped é exibido com um sím-
bolo vermelho.
Depois dessa etapa, não mova a Matriz de Registro ou a estrela de referência do paci-
ente até que a aquisição de imagens esteja concluída.

4. Selecione Register antes de iniciar a aquisição de imagens.
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Etapa

5.

Agora, o sistema está pronto para fazer a aquisição de imagens.
O aviso Movements stopped permanecerá visível.
Faça sempre o registro antes da aquisição de imagens.

Como detectar estruturas para registro - Coluna

O software verifica se todas as estruturas de marcadores necessárias estão visíveis para a
câmera. As estruturas mostradas na visualização estão listadas como Visible ①, à esquerda, e
são mostradas na visualização da câmera ②. Este exemplo mostra a Matriz de Registro para
procedimentos da coluna toracolombar e cervical:

① ②

Figura 28  

Detecção de estruturas - Universal
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Etapa

1. Assegure que a câmera esteja posicionada de maneira que a Matriz de Registro e a es-
trela de referência do paciente fiquem o tempo todo centralizadas no campo de visão da
câmera.
OBSERVAÇÃO: se uma estrutura de marcador não estiver visível ou se for removida da
visualização, ela aparecerá esmaecida, à esquerda, e a opção Register ficará inativa.
Para que você possa prosseguir, todas as estruturas necessárias deverão estar visíveis. 

2. Considere a possibilidade de interromper ou reduzir a respiração do paciente para evitar
que ele se movimente.

3.

①
Confirme que não haverá movimentos da Matriz de Registro e da referência do paciente
após a seleção da opção Register, marcando a caixa de seleção Respiration reduced
& movements stopped ①.

4.

A opção Register ficará ativa e o aviso Respiration reduced & movements stopped
será exibido.
Depois dessa etapa, não mova a Matriz de Registro ou a estrela de referência do paci-
ente até que a aquisição de imagens esteja concluída.

5. Selecione Register para iniciar a aquisição de imagens.
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Etapa

6.

Agora, o sistema está pronto para fazer a aquisição de imagens.
O aviso Respiration reduced & movements stopped permanecerá visível.
Faça sempre o registro antes da aquisição de imagens.

Detecção de estruturas - Universal
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5.8 Aquisição de imagens - Universal

Visão geral

Após a preparação do paciente e do dispositivo de aquisição, o Automatic Registration permite
que você adquira dados intraoperatórios do paciente e os envie para a estação de navegação da
Brainlab.

Como adquirir imagens do paciente e selecione dados - Universal

Figura 29  

Etapa

1. Adquira as imagens 3D de acordo com o protocolo de aquisição e envie os dados para a
estação de navegação da Brainlab (nó DICOM).
O software detecta se os dados foram recebidos e calcula o registro.

①

2. Se nenhum nó DICOM estiver configurado para a navegação da Brainlab em seu disposi-
tivo de aquisição, utilize a opção Select Data ① na barra de ferramentas para selecionar
os dados corretos do paciente para registro (p.ex., via PACS).
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Etapa

3.

Selecione sua sequência de imagens na caixa de diálogo que se abrir.
Se a aquisição de imagens desejadas não estiver listada aqui, utilize o botão Other Data
para abrir o Patient Selection no Content Manager.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Software Content Manager/Patient Selection. 

4. Selecione Next.

Aquisição de imagens - Universal
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5.9 Verificação da precisão - Universal

Verificação do Automatic Registration

Sempre verifique a precisão do registro com cuidado antes de iniciar o procedimento navegado,
segurando a extremidade do ponteiro ou do instrumento em pelo menos três referências
anatômicas e verificando sua posição no software.
Verifique se o registro está no nível correto da vértebra no paciente e na sequência de dados. A
precisão deve ser verificada na estrutura óssea que será tratada.

Verificação da precisão do registro - Crânio

Figura 30  

Etapa

1. Verifique o registro automático, tocando em pelo menos três referências com o ponteiro.

2. Se a precisão for aceitável, selecione Yes.
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Verificação da precisão do registro - Procedimento padrão para Coluna

Figura 31  

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:
• Yes se a precisão do registro for satisfatória e para prosseguir com a navegação.
• No se a precisão do registro não for satisfatória e para limpar o registro atual. Selecio-

ne uma destas opções:
- New Scan: para retornar ao software de registro para aquisição de um novo regis-

tro.
- Discard & Exit: para sair do software e retornar ao Content Manager.

Verificação da precisão do registro - Procedimento minimamente invasivo para Coluna

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 em uma referên-
cia anatômica ou na garra/no 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.

Verificação da precisão - Universal
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Etapa

4. Após a verificação, duas opções são disponibilizadas. Selecione:
• Yes se a precisão do registro for satisfatória e para prosseguir com a navegação.
• No se a precisão do registro não for satisfatória e para limpar o registro atual. Selecio-

ne uma destas opções:
- New Scan: para retornar ao software de registro para aquisição de um novo regis-

tro.
- Discard & Exit: para fechar o software e retornar ao Content Manager.
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5.10 Verificação de serviço - Universal

Realização de uma verificação de serviço

Utilize o fluxo de trabalho de teste do dispositivo de aquisição a qualquer momento para verificar
a precisão do dispositivo de aquisição e da Matriz de Registro (p.ex., se a estrutura tiver sido
movida, esbarrada ou derrubada).
• Realize uma verificação de serviço periodicamente.
• A verificação de serviço não substitui as atividades de manutenção e inspeção periódicas

realizadas pela Brainlab.
• A verificação de serviço deverá ser realizada somente pela equipe técnica.
• Não use para tratamento de pacientes.

É recomendável que sua equipe técnica utilize este fluxo de trabalho para verificar a Matriz de
Registro após 30 ciclos de esterilização.

Como realizar uma verificação de serviço

Siga as etapas abaixo para realizar uma verificação de serviço quanto à precisão do registro. As
capturas de tela são exemplos para Matriz de registro de procedimento minimamente invasivo.

Etapa

1.

Selecione Universal Service Check no fluxo de trabalho em Tools.

2. Selecione a Matriz de registro que deseja verificar.
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Etapa

3. Realize uma verificação da configuração, conforme descrito no software. Por exemplo:
• Trazendo a Matriz de registro e a matriz de calibração para dentro do campo de vi-

sualização do tomógrafo
• Realizando uma verificação de colisão
• Remover as almofadas e bases de espuma da mesa cirúrgica, se aplicável

4. Selecione Next.

5. Assegurar que todas as estruturas estão no campo de visão da câmera.

6. Selecione Register para continuar.

7. Selecione Next para fazer a aquisição da imagem do fantoma.
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Etapa

8. Ou o software detecta que está recebendo dados ou você poderá selecionar os dados
manualmente, selecionando a opção Select Data na barra de ferramentas.
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Etapa

9. Assim que a aquisição de imagens for concluída, o software informará se a verificação de
serviço foi bem-sucedida.
Se tiver sido bem-sucedida, a seguinte tela será exibida:

Selecione Next para concluir a verificação de serviço.
Se a verificação de serviço não tiver sido bem-sucedida, a seguinte tela será exibida:

10. Leia as informações sobre os motivos da falha e solucione-os, se for o caso.

11. Selecione Next para concluir a verificação de serviço. Se o problema persistir, entre em
contato com o Suporte da Brainlab.

12. Se for o caso, repita este procedimento para verificar as demais Matrizes de Registro.
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