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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 cinco anos de serviços para software. Durante este período, são oferecidas
atualizações de software e suporte no local. Se o software permanecer em serviço após a
expiração do período de suporte, os riscos de cibersegurança podem ficar maiores com o
decorrer do tempo.

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.

Marcas registradas de outros fabricantes

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e
em outros países.
NVIDIA® é marca registrada da NVIDIA Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Software integrado de terceiros

Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
Este produto inclui a biblioteca libtiff 3.8.2, Direitos autorais © 1988-1997 da Sam Leffler e
Direitos autorais © 1991-1997 da Silicon Graphics. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais e licenças, consulte: www.simplesystems.org/libtiff.
Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://
www.apache.org/). Partes deste software baseiam-se, originalmente, no seguinte: Direitos
autorais © 1999 sobre o software da IBM Corporation, http://www.ibm.com.

Informações sobre patentes

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

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretriz 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretriz pa-
ra Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).

• Segundo as normas estabelecidas pela diretiva MDD, o Intraoperative Structu-
re Update é um recurso do Cranial 3.1 que consiste em dispositivo médico de
classe IIb.

OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE somente pode ser confirmada em relação aos
produtos fabricados pela Brainlab. 

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.

Informações legais
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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

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 Avisos de segurança

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. 

Avisos de segurança
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1.4 Uso do sistema

Indicação de uso

O Cranial IGS system, quando usado em conjunto com uma plataforma de navegação compatível
e com acessórios de instrumentação compatíveis, funciona como um sistema de planejamento e
navegação guiado por imagens para possibilitar cirurgias navegadas. O sistema vincula os
instrumentos a um espaço virtual de imagens em computador sobre os dados de imagens do
paciente que estão sendo processados pela plataforma de navegação.

Indicações de uso

O Intraoperative Structure Update é um recurso do software Cranial 3.1, sendo indicado para
qualquer condição médica em que uma referência a uma estrutura anatômica rígida possa ser
identificada em relação às imagens (TC, TCA, Raios X, RM, RMA e ultrassom) da anatomia,
incluindo:
Resseção no crânio
• Resseção de tumores na base do crânio e outras lesões

Revisão de plausibilidade

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

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.

Sistemas eletromédicos

Para obter informações relativas à configuração de sistemas eletromédicos, consulte o Manual
do Usuário do Sistema e o Manual do Usuário Técnico correspondentes.

Contato de instrumentos com tecido cerebral e fluido espinhal

Aviso
Use apenas instrumentos especificados para contato direto com tecido cerebral e fluido
espinhal.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Ambiente do software

Lista técnica de software integrado de terceiros

Lista técnica de software integrado de terceiros
• Xerces-C++ - 2.7
• zlib - 1.2.3
• libpng - 1.2.8
• libtiff - 3.8.2
• libjpeg - 6b
• libjpeg2k - 1.5.1
• dcmtk - 3.5.4
• Lapack - 3.2.1
• MergeCom DICOM C/C++ Toolkit 4.9
• NVidia NVAPI - Release 265
• NVidia Cg Toolkit - 3.1
• Microsoft dbghelp - 6.12.2.633
• Microsoft DirectX SDK - 9.29.1962
• Microsoft Visual C++ Runtimes 2010 - 10.0.40219.325

Portas de rede

O aplicativo usa as seguintes portas de rede para comunicação com outros aplicativos e/ou
dispositivos externos:

Porta Conexão Tipo Descrição

104 Local TCP Troca de dados DICOM

7915 Saída TCP

Comunicação com dispositivo
de BK Ultrasound (p.ex., co-
mandos de controle, stream
de vídeo)

8765 Saída TCP Comunicação com a câmera
de rastreamento

52998-53002 Local TCP

Comunicação com o serviço
de rastreamento (p.ex., dados
de rastreamento, manuseio de
instrumentos)

57578 Local TCP Troca de metadados de vídeo
captados de vídeos externos

Gerenciamento do arquivos de log

Os arquivos de log que podem ser usados para análises forenses são armazenados no sistema
de arquivos local. A exclusão e/ou o arquivamento desses arquivos de log são tratados como
parte das atividades de manutenção. Existe controle de acesso aos arquivos de log. Os arquivos
de log não são reciclados. Os arquivos de log são estruturados e permitem a análise por um
processo automatizado (por exemplo, para IDS).

Ambiente de uso com cibersegurança

As considerações sobre cibersegurança foram realizadas de acordo com a natureza do
dispositivo, incluindo o tipo do dispositivo e os ambientes de uso do sistema ao longo de sua vida
útil.

Ambiente do software
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Apresentamos a seguir as melhores práticas em controles de segurança (“higiene da segurança”)
que devem ser seguidas no ambiente de uso, independentemente do status do sistema (ligado/
desligado):
• Boa segurança física para evitar o acesso físico não autorizado ao sistema.

Se o sistema estiver ligado, siga os seguintes controles adicionais de segurança:
• Medidas de controle de acesso (p.ex., baseadas em função) para assegurar que somente

pessoal credenciado e autorizado tenha permissão de acesso aos elementos da rede, às
informações armazenadas, aos serviços e aos aplicativos.

• Controles de acesso à rede, tais como a segmentação, para limitar a comunicação com
dispositivos médicos.

• Práticas gerais de gestão de patches que garantam atualizações de segurança em tempo hábil
para os dispositivos adjacentes no ambiente de uso.

• Proteção contra software malicioso para evitar a execução de códigos não autorizados em
dispositivos adjacentes no ambiente de uso.

• Assegurar que a manutenção prescrita seja realizada conforme exigido, incluindo a instalação
de patches de segurança.

• Treinamento para os usuários em conhecimentos sobre segurança.
O uso do dispositivo fora do ambiente operacional pretendido pode resultar em incidentes de
cibersegurança que podem afetar a segurança e a efetividade do dispositivo.
A administração do hospital é responsável por limitar o acesso ao sistema e aos dados de
pacientes ao quadro de pessoal apropriado.
Observe que capturas de tela criadas pelo software contêm dados específicos do paciente.
Consequentemente, ao salvar capturas de tela localmente, o usuário salva informações do
paciente no sistema.

Vulnerabilidade da cibersegurança

Se você detectar uma vulnerabilidade da cibersegurança ou do dispositivo ou se ocorrer um
incidente de cibersegurança envolvendo o dispositivo, entre em contato com a equipe de suporte
da Brainlab. Dependendo da ocorrência real, o suporte da Brainlab dará orientações sobre os
passos a serem seguidos.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.6 Compatibilidade com dispositivos médicos

Software médico da Brainlab compatível

O software Intraoperative Structure Update 1.0 é compatível com:
• Content Manager 2.0
• DICOM Viewer 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Proxy 3.2
• Image Fusion 1.0
• Smartbrush 2.0

Outros produtos de software da Brainlab

Outros aplicativos de software Brainlab compatível podem tornar-se disponíveis após a
publicação deste manual do usuário. Se tiver dúvidas relacionadas à compatibilidade do software,
entre em contato com o suporte da Brainlab.
Se estiver executando versões de software diferentes das versões especificadas acima, entre em
contato com o suporte técnico da Brainlab, para obter esclarecimentos sobre compatibilidade.

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

Antivírus e malware

Aviso
Observe que algumas configurações de aplicativos de proteção contra software malicioso,
como aplicativos antivírus, podem afetar de forma adversa o desempenho do sistema. Por
exemplo, se o aplicativo antivírus executar varreduras em tempo real e monitorar cada
acesso aos arquivos, poderá haver lentidão no carregamento e no armazenamento de
dados de pacientes. A Brainlab recomenda a desativação do rastreamento em tempo real e
a execução de rastreamento de vírus fora dos períodos de atividade clínica.

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

Aviso
Não faça download nem instale atualizações durante o planejamento de tratamentos. Entre
em contato com o suporte da Brainlab para obter informações adicionais.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.7 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.

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Introdução

Informações gerais

O software Intraoperative Structure Update auxilia na modificação de um objeto, como um
tumor, usando um instrumento navegado. O software renderiza a área remanescente em um
objeto 3D.
OBSERVAÇÃO: o Intraoperative Structure Update presume que o objeto calculado não se
moveu e é menor que o original. Ele não pode adicionar volume ao objeto original. 

Etapas pré-operatórias usando o Smartbrush

Use o Smartbrush para segmentar objetos de interesse em sequências de dados. Para obter
informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Smartbrush.

Links relacionados

Aquisição de superfície na página 24

Um fluxo de trabalho típico

Etapa

1. Selecione seu paciente.

2. Selecione um objeto pré-existente, como um objeto do Smartbrush.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Software Smartbrush. 

3. Inicie o Cranial e registre o paciente.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Software Cranial ENT. 

4. Calibre um instrumento adequado no ambiente do Cranial, pronto para uso com o In-
traoperative Structure Update.
Assegure que o eixo do instrumento seja calibrado com a ICM4, por (exemplo, via seção
em V (entalhe) ou calibração de orifício).

5. Inicie o Intraoperative Structure Update.

6. Navegue pela cavidade da resseção, movendo o instrumento calibrado ao longo da cavi-
dade da resseção.

7. Finalize o objeto.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Etapa

8. Verifique o novo objeto.

9. Selecione Done.

Introdução
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2.2 Carregando dados de pacientes

Como carregar dados de pacientes

①

Figura 1  

Etapa

1. Selecione o paciente na barra de menus ① para abrir o Patient Browser.

2. Escolha um paciente no Patient Browser.

3. Pressione Select.

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software
Content Manager, Patient Browser e DICOM Viewer. 

Como selecionar dados de pacientes

①

Figura 2  

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Etapa

1. Selecione seu objeto pré-existente no conjunto de dados de pacientes.

2. Remova todas as imagens não desejadas, selecionando X ①.

3. Selecione OK.

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software
Content Manager, Patient Browser e DICOM Viewer. 

Carregando dados de pacientes
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2.3 Iniciando uma sessão

Informações gerais

O Intraoperative Structure Update funciona em conjunto com o software Cranial.
Use o Cranial para registrar seu paciente. Para obter informações adicionais, consulte o Manual
do Usuário do Software Cranial ENT.

Usando aplicativos Brainlab Elements

O Content Manager exibe uma visão geral dos módulos Brainlab Elements instalados.
Antes ou depois de usar o Intraoperative Structure Update, você pode usar outros aplicativos
Elements, (tais como Smartbrush ou Adaptive Hybrid Surgery Analysis - sujeitos às condições
de instalação e licenciamento).
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Smartbrush e o
Manual do Usuário do Software Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Iniciar o software Cranial

①

Figura 3  

Abra o software Cranial a partir do Content Manager no fluxo de trabalho escolhido.

Etapa

Selecione o aplicativo Cranial ①.
O software é carregado e a tela principal é exibida.

Registrar Pacientes usando o software Cranial

Antes de prosseguir com o Intraoperative Structure Update, primeiro você deve registrar o
paciente com o software Cranial.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.4 Calibração e verificação de instrumentos

Calibrando o eixo do instrumento

Antes de prosseguir com o Intraoperative Structure Update, calibre um instrumento, usando o
software Cranial.

Figura 4  

Aviso
Use a ICM4 (receptáculo ou orifício, entalhe ou seção em V) para calibrar corretamente o
eixo.

Aviso
Para evitar erros devido ao manuseio incorreto do instrumento, certifique-se de verificar a
precisão da calibração da ponta, do eixo e do diâmetro do instrumento. Execute a
verificação depois de calibrar um instrumento, carregar uma pré-calibração ou restaurar
uma calibração.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Cranial ENT.

Solicitação de recalibração

Figura 5  

Quando o eixo do instrumento está ausente, o sistema solicita a recalibração do instrumento
usando Orifícios ou Entalhe em V. Você deve usar o software Cranial para recalibrar o
instrumento.

Calibração e verificação de instrumentos
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Verificação de instrumentos

Use o cone da estrela de referência para verificar a precisão dos instrumentos.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.5 Usando o software Intraoperative Structure
Update

Como iniciar o Intraoperative Structure Update

Selecione Intraoperative Structure Update no Content Manager.

Exemplo de visualização

① ② ③ ④ ⑤

Figura 6  

Nº Componente

① Informações do objeto

② Objeto original antes da ressecção

③ Instrumento navegado

④ Trajetória do instrumento navegado

⑤ Indica o status de visibilidade da estrela de referência

Funções do menu

Botão Função

Zoom: na região de interesse.

A aquisição de superfície está ativada.

A aquisição de superfície está desativada.

Usando o software Intraoperative Structure Update
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Botão Função

Start: inicia a aquisição de superfície.

Stop: para ou suspende a aquisição de superfície.

Reset: restaura o último objeto salvo.

Barras de status da câmera

Ícone Visibilidade da estrela de referência

Visível

Não visível

Câmera não conectada

Câmera em aquecimento

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.5.1 Aquisição de superfície

Como adquirir a cavidade da ressecção

Etapa

1. Assegure que os instrumentos estejam calibrados para operação, usando o software
Cranial.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Cranial
ENT.

2. Mova o instrumento para a posição adequada, assegurando que esteja no campo de vi-
são da câmera.

3.
Pressione Start para adquirir a cavidade da resseção.
O botão Surface Acquisition ON é exibido.

4. Mova o instrumento calibrado suavemente ao longo da ressecção, marcando todos os
pontos que indicam a cavidade da ressecção.
OBSERVAÇÃO: um som audível é emitido durante a aquisição. O tom muda quando um
número suficiente de pontos é adquirido. Nenhum som é ouvido quando o instrumento é
levado para fora do objeto pré-planejado. 

5. Quando concluir a aquisição, pressione Stop.
Como alternativa, pressione Stop para suspender temporariamente a
aquisição de pontos, se necessário.

6. O Intraoperative Structure Update calcula a área residual, criando um novo objeto.
OBSERVAÇÃO: as visualizações 2D são atualizadas durante a aquisição, enquanto as
visualizações 3D são atualizadas após a aquisição. 

7. Verifique a superfície calculada do novo objeto do Intraoperative Structure Update.

8. Se necessário, use Reset para descartar a superfície calculada.
Como alternativa, pressione Start novamente (consulte a etapa 3), para
prosseguir com a aquisição de pontos.

9. Quando terminar, selecione Done.
Um novo objeto é salvo no Patient Browser, com o seguinte formato:
Nome original + volume residual. Por exemplo, “tumor 75%”.
O novo objeto fica disponível para uso em outros aplicativos, por exemplo, para uso na
navegação com o software Cranial. Se necessário, o objeto original poderá ser nova-
mente selecionado no Patient Browser.
OBSERVAÇÃO: sempre selecione Done para salvar objetos atualizados, para uso poste-
rior em outros aplicativos ou para exportação. O pressionamento do botão Home não sal-
va nem cria novos objetos. 

Aviso
O ponteiro padrão óptico não é adequado para aquisição da cavidade da ressecção.

Aviso
Somente modifique estruturas da sequência de imagens atualmente navegadas cujo
formato ou posição não tenham sido alterados, por exemplo, devido ao deslocamento do
cérebro.

Aviso
O deslocamento cerebral pode causar uma discrepância entre os dados pré-operatórios e
a posição real do paciente.

Aquisição de superfície

24 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Intraoperative Structure Update Ver. 1.0



Aviso
Verifique cuidadosamente a superfície do objeto voxel antes de iniciar a aquisição de
ponto.

Como verificar a precisão da superfície calculada

Etapa

Segure o instrumento em referências anatômicas na cavidade da ressecção e assegure que a
posição do instrumento exibida nas visualizações de imagem seja correspondente ao ponto real
na anatomia do paciente.
OBSERVAÇÃO: se existirem imprecisões, readquira a superfície ou adicione outros pontos. 

Precisão da navegação

Aviso
A precisão da navegação e a precisão do registro influenciam diretamente a precisão do
objeto residual.

Resultado da ressecção

② ③ ⑤④

①

⑥

Figura 7  

As informações do objeto na visualização 3D exibem os valores do objeto, antes e depois da
ressecção. Os contornos dos dois objetos ficam visíveis em todas as visualizações ⑥.

Nº Explicação

① Porcentagem do objeto original

② Volume do objeto original

③ Nome do objeto

④ Volume residual

⑤ Porcentagem remanescente do objeto original

⑥ Contorno do objeto original
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2.5.2 Formato da superfície

Informações gerais

Alguns objetos apresentam limitações para o software na precisão e no sucesso do cálculo da
superfície.
Somente formas orgânicas suaves são processadas pelo algoritmo. Formas aguçadas e
pontiagudas não são adequadas e proporcionam resultados imprecisos.

Visão geral da compatibilidade de formatos

A tabela abaixo mostra como diferentes formatos são suportados pelo aplicativo:

Tipo de formato de
superfície

Exemplo Suportado?

Côncavo Suportado

Levemente convexo Suportado

Profundamente conve-
xo Suportado com limitações

Bordas agudas

Não suportado
Podem ocorrer erros em
torno das áreas destaca-
das

Formato da superfície
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2.6 Visualização de objetos

Como visualizar informações de objetos

Clique no ícone da pasta para exibir a visualização SELECTED DATA.

Seleção automática de objetos no fluxo de trabalho do tumor

Para assegurar que a aquisição seja iniciada imediatamente, o Intraoperative Structure Update,
por padrão, escolhe um objeto de um destes tipos:
• Tumor ou
• Unknown

Figura 8  

Se o tipo do objeto for Unknown, o software automaticamente solicitará que o objeto seja salvo
como Tumor, para permitir o prosseguimento depois que Done for pressionado.

Exemplo de visualização

① ② ③ ⑤ ⑧⑥⑦④

Figura 9  

Visualize seu objeto de resseção e/ou outros objetos existentes na visualização SELECTED
DATA.
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Nº Explicação

① Informações do objeto

② Objeto de ressecção

③ Chave para selecionar/desselecionar objetos individuais

④ Sequência de imagens atual

⑤ Lista de seleção de objetos

⑥ Chave para selecionar/desselecionar todos os objetos

⑦ Indica o objeto de ressecção atualmente selecionado

⑧ Chave para ativar/desativar a visualização

Visualização de objetos
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2.7 Salvando dados, fechando e encerrando o
software

Salvando, fechando e encerrando o Intraoperative Structure Update

Botão Explicação

Retorna à etapa anterior.

Selecione Done para executar estas tarefas:
• Salvar sua tarefa/seu objeto existente
• Fechar o Intraoperative Structure Update
• Abrir outro aplicativo

Pressione o botão Home para retornar ao Content Manager sem salvar as tare-
fas abertas.

Selecione Exit na tela principal do Content Manager para iniciar um novo trata-
mento ou para desligar o sistema.
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Salvando dados, fechando e encerrando o software
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