
  

BRAINSUITE®  

 
Integrated Operating Room Solutions  

O BrainSUITE® representa uma variedade de soluções de 

operações de salas integradas da BrainLAB. Elas compõem 

planejamento e navegação cirúrgicos, gerenciamento de 

informações de imagem, visualização avançada e visualização 

intra-operacional em um ambiente de sala de cirurgia. Em 

agosto de 2003, foi fundado o departamento iORS para 

amalgamar o conhecimento das soluções integradas da sala de 

cirurgia à BrainLAB numa poderosa divisão. O dedicado time de 

especialistas de vendas, engenheiros de planejamento, gerentes 

de projeto e desenvolvidores de hard e de software, oferecem 

serviços profissionais de consultoria e soluções específicas para 

cada local. 

  

BrainSUITE iMRI  

O BrainSUITE iMRI é uma sala de cirurgia 

neurocirúrgica que integra todas os instrumentos 

cirúrgicos e de diagnose – incluindo o iMRI high-

field – necessário em complicados processos neurocirúrgicos. 

Testados previamente e desenhados para oferecer compatibilidade 

e segurança para o RM, o BrainSUITE iMRI garante rápida 

execução no contexto clínico. Em um artigo da edição de 

janeiro de 2003 da Neurosurgery, escrito pelo editor Dr. 

Apuzzo, o BrainSUITE iMRI é descrito como a “mais alta 

tecnologia presente na sala de cirurgia neurocirúrgica”.  

O BrainSUITE iMRI, apesar de ser um sistema padronizado, é 

flexível – uma continuação dos produtos baseados na plataforma 

da BrainLAB. A integração dos recursos médicos já existentes a 

soluções especiais em software foi, é e sempre será o centro 

da competência da BrainLAB. Para assegurar que o BrainSUITE 

iMRI permaneça na liderança da tecnologia, uma unidade de 

trabalho completa foi instalada em nossa sede em 

Munique. Isso nos dá a possibilidade de integrar e testar 

continuamente novos avanços tecnológicos, assim como de 

melhorar continuamente a configuração do BrainSUITE iMRI. 

Alianças estratégicas com outros produtores de aparelhos 

médicos e provedores de sistemas, nos permite oferecer o 

BrainSUITE iMRI como um conceito turnkey em soluções, o que 

minimiza o tempo e o custo de instalação.  

 

BrainSUITE ICT  

O BrainSUITE iCT é uma solução de sala de cirurgia integrada

 que combina o VectorVision® sky-navigator com um scanner CT

 intra operatório e uma mesa de operação rádio transparente.

 Esse sistema multidisciplinar pode ser usado em diferentes

 especialidades clínicas que requeiram desde contraste excelentes 

de ossos a tecidos macios, como por exemplo em neurocirugia, cirurgia 

de coluna, cirurgia ORL, cirurgia de cabeça e pescoço, CMF ou cirurgia 



de trauma. A transferência de informações automáticas e o registro 

de imagens entre o sistema VectorVision Sky navigation e o 

scanner CT garantem um ritmo de trabalho otimizado. Além disso, 

essa tecnologia torna possível o registro automático de imagens feitas 

durante a operação.  
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HIGH-FIELD iMRI – DESTRAVANDO 

POSSIBILIDADES  

 
O BrainSUITE® iMRI possibilita ao neurocirurgião 

abrir o portal para o futuro. Com essa poderosa 

ferramenta, é possível explorar e verificar 

instantaneamente novas técnicas e tendências 

cirúrgicas. Ele pode levar ao desenvolvimento de 

novas técnicas de RM e uma ilimitada pesquisa em 

potencial está esperando para ser desbloqueada com 

a ajuda do iMRI high-field guiado por imagem. 

  

Tecnologia de Ponta em Qualidade de Imagem  

O High-field iMRI com 1.5 T proporciona uma 

qualidade superior de imagem. As tecnologias de 

ponta gradiente e magnética garantem um curto 

tempo de aquisição e um grande campo de visão. 

Além disso, permite que o cirurgião também use das 

seguintes sequências MR:  

 

Ressonância angiografia 

A angiografia (MRA) é usado para gerar imagens 

de veias em diagnósticos e tratamento de desordens 

cardíacas, derrame e doenças circulatórias. 

Avançadas técnicas, como a 2D e 3D Time-of-

Flight MRA ou Contraste de Fase (PC) MRA 2D e 

3D, utilizam o próprio sangue ou sinais de mudança 

induzidos pela corrente sanguínea como agentes 

instrínsecos de constraste. Para diagnósticos de 

aneurismas, funcionamento cardíaco deficiente ou 

veias traumatizadas, podem ser feitas, no intra-

operatório, angiografias estimuladas por contraste.  

 

Ressonância Funcional 

A ressonância funcional (fMRI) mostra o consumo 

de oxigênio das áreas ativas do cérebro e por isso 

possibilta aos médicos olharem ao vivo dentro do 

cérebro humano enquanto “ele trabalha”. Identificar 

áreas eloqüentes durante a cirurgia, mesmo se 

estejam trocadas ou deslocadas, é um dos mais 

importantes desafios do fMRI intra-operatório.  

 

Spectroscopia 

Os Single- e Multi-Voxel MRS fornecem 

informações sobre as propriedades químicas dos 

tecidos. Avançadas técnicas do Espectroscópio H-1 

podem ser usadas para detectar picos, como por 

exemplo de NAA, contendo componentes de 

choline, creatina e creatina-fosfato, myo-inositol e 

lactate. Concentrações anormais desses compostos 



metabólicos estão relacionados a diversas doenças. A 

Spectroscopia permite que o neurocirurgião gere mapas 

metabólicos que fornecem informações espaciais 

detalhadas desses compostos e, assim, da distribuição 

patológicas dos tecidos. 

  

 

 

Diffusion Tensor Imaging  

O Diffusion Tensor Imaging (DTI) é uma poderosa 

ferramenta para determinar o movimento arbitrário de 

moléculas de água em três dimensões. Medidas DTI de 

ao menos 6 direções espaciais podem ser usadas 

para calcular o Diffusion Tensor. Já que tecidos 

orientados como fibras neurais definem caminhos 

preferidos e restringem movimentos arbitrários, o DTI 

pode ser usado para visualizar caminhos das fibras 

neurais no cérebro humano.  

 
As imagens foram cedidas por R. Fahlbusch and Ch. Nimsky, Erlangen-Nuremberg University, Germany  
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BENEFÍCIOS CLÍNICOS BRAINSUITE®  

 
Incrementando a qualidade de cirurgia  

O feedback em tempo real por meio do MRI intra-

operatório incrementa a qualidade da cirurgia. O 

sistema high-field iMRI facilita a aquisição rápida da 

imagem, um maior campo de visão e uma qualidade 

superior de imagem. A integração contínua com a 

navegação conecta imagens intra-operatórias às 

posições espaciais dos instrumentos cirúrgicos 

relacionados à anatomia do paciente, proporcionado o 

mais alto nível de precisão em cirurgias guiadas por 

imagem. 

 

Excelente capacidade de pesquisa  

O sistema high-field iMRI oferece excelentes 

capacidades de pesquisa, permitindo o 

desenvolvimento de novas técnicas. Em comparação 

com todas as outras técnicas de sequências de 

imagens, o high-field iMRI também suporta o RM 

Funcional, RM Angiografia, espectroscopia e o 

Diffusion Tensor Imaging.  

 

Otimizando o fluxo de trabalho clínico  

O desenho integrado do mais elegante equipamento 

médico garante um fluxo de trabalho simplicado. O 

posicionamento da sala e do equipamento, incluindo 

a posição da mesa na sala de cirurgia, da 

anestesia e do microscópio são cuidadosamente 

planejados, fazendo do ritmo de trabalho de toda a 

equipe da sala de cirurgia o mais leve possível. 

  

Incrementando processos de decisão cirúrgica  

O acesso e a avançada visualização de todas as 

informações clínicas permitem um incrementado 

processo de decisão cirúrgica. Todos os dados 

relevantes, como as informações dos PACS, dados 

pré, intra e pós operatório dos pacientes e todos os 

sinais de vídeos disponíveis podem ser claramente 

visualizados para toda a equipe da sala de cirurgia 

no Data Billboard.  

 

Usando instrumentos cirúrgicos tradicionais  

Já que o campo de operações está situado fora da 

linha de 5 Gauss, o cirurgião pode operar com 

instrumentos cirúrgicos padrão. O cirurgião pode, 

assim, operar com os instrumentos com os quais 

está acostumado. Isso resulta numa significativa 

economia de custos, já que os instrumentos 



compatíveis com o RM são caros e não tão 

duráveis quando os instrumentos tradicionais.  
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VANTAGENS ECONÔMICAS BRAINSUITE® iMRI 

  
Incrementando o posicionamento estratégico do 

hospital  

O BrainSUITE® iMRI oferece uma ótima oportunidade 

para incrementar o status e o posicionamento 

estratégico do hospital. Isso é alcançado por meio 

de campanhas de marketing direcionadas aos 

pacientes e atração e retenção de cirurgiões-chave 

para construir um programa neurocirúrgico de alta 

tecnologia.  

 

Reembolso por meio de escaneamento diagnóstico  

Considerar a ligação entre neurocirurgia e radiologia 

e considerar também o fluxo de pacientes na fase 

de planejamento do layout, permite a criação de 

situações de reembolso, ao usar a o sistema 1.5 T 

MRI para diagnósticos.  

 

Fortes parceiros para investimentos seguros  

Com um grande compromisso com a inovação, a 

BrainLAB  e a Siemens são parceiros confiáveis, e 

protegem seu investimento para os próximos anos. 

  

Redução das taxas de re-operação e recorrência  

Um alto nível em cirurgia reduz as taxas de re-

operação e recorrência. Isso reduz as estadias 

hospitalares e contribui na economia dos custos 

gerais do hospital. 

  

Rápida execução e redução do downtime da sala de 

cirurgia  

A partir da preparação do espaço designado, o 

BrainSUITE iMRI pode ser instalado e entrar em 

funcionamento dentro de 3 meses. A rápida 

execução resulta em custos previsíveis e 

minimizados. O conceito turnkey testado previamente 

e uma dedicada equipe de instalação garantem que 

o downtime da sala de cirurgia seja o mais breve 

possível.  

 

Aquisição minimizada e coordenação de esforços  

O conceito de solução turnkey minimiza os esforços 

de coordenação para o hospital. O fechamento de 

apenas dois pedidos de compra com a BrainLAB e 

a Siemens reduz o tempo de aquisição e o custo. 
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PROGRAMA DE MARKETING DA BRAINSUITE® 

iMRI 

  
O Programa de Marketing da BrainSUITE iMRI foi 

desenvolvido como uma compreensiva estratégia para 

maximizar os substancioso investimento que o seu 

empreendimento fez para adquirir o sistema 

BrainSUITE iMRI. O objetivo deste plano é delinear 

táticas por meio das quais o hospital pode aumentar 

seu domínio em relação a essa nova sala de 

cirurgia completamente integrada. O maior objetivo é 

gerar uma demanda dentro do mercado de trabalho 

dos médicos assim como dos clientes.  

A maioria dos hospitais e de instituições médicas 

tem planos gerais de marketing corporativo de longo 

prazo, os quais todos os seus departamentos estão 

envolvidos. Dessa forma, os objetivos e estratégias 

mapeados fora do programa de marketing BrainSUITE 

iMRI devem ser desenvolvidos de forma a 

complementar os planos já existentes do hospital.  

Os objetivos e as estratégias devem ser definidos 

tendo em mente três grupos-chave de demanda; a 

demanda interna, a demanda dos médicos e a 

demanda dos clientes. Cada grupo alvo deve ter um 

plano diferente de marketing associado a ele.  

O plano de marketing será implementado pela 

BrainLAB e pelo hospital. Como todo plano de 

marketing de sucesso, muito de sua implementação 

vai depender de uma parceria cooperativa entre o 

departamento de marketing da BrainLAB e 

departamento de marketing e de relações públicas do 

hospital. Ferramentas de marketing serão 

desenvolvidas para cada hospital, baseadas na 

característica do mercado e acordadas mutuamente a 

partir de parâmetros contratuais.  

Para cada lançamento do BrainSUITE iMRI, a 

BrainLAB proporcionará um único ponto de contato  

que trabalhará com o cliente para executar o 

programa de marketing do BrainSUITE iMRI. Algumas 

das ferramentas que usualmente são incluídas nos 

programas são:  

 • Liberação personalizada para imprensa 

 • Brochuras de informações a pacientes  

 • Kit de materiais de mídia  

 • Apoio de Relações Públicas e de Mídia  

 • Treinamento midiático  

 • Apoio no planejamento de ventos  

 • Imagens dos produtos  

 



Todas essas medidas vão ajudar na construção e no 

reconhecimento de um forte produto para o 

BrainSUITE iMRI como uma sala de cirurgia 

neurocirúrgica de tecnologia de ponta. 
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