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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
1.1.1 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-mail

Estados Unidos e Canadá
Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

África, Ásia, Austrália, Euro-
pa

Tel.: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

support@brainlab.comAmérica Latina
Tel.: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

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

França e países de idioma
francês Tel.: +33 800 67 60 30 support_fr@brainlab.com

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece dez anos de vida útil para o Brain Metastases. Durante este período, a
Brainlab oferece atualizações de software e suporte no local.

Comunicação

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual pode conter erros.
Se tiver sugestões de melhoria para este manual, entre em contato conosco pelo e-mail
oncology.manuals@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Informações sobre idiomas

Todos os manuais de usuário da Brainlab são originalmente escritos em inglês.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.2 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

• Quentry® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• iPlan® é uma 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.

• Adobe® e Acrobat® são marcas registradas da Adobe Systems Inc. nos Estados Unidos e em
outros países.

• JavaTM é marca comercial da Oracle Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Software integrado de outros fabricantes

• Este software baseia-se em parte no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://

www.apache.org/).
• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Open JPEG Group (para

informações sobre licenciamento, consulte: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva para
Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).
De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, Diretiva 93/42/EEC do Con-
selho Europeu, o Brain Metastases é um produto de Classe CE IIb.

Vendas nos Estados Unidos

As leis federais dos Estados Unidos restringem a venda deste dispositivo a médicos ou a
pedido destes.

Dados para contato e informações legais
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1.2 Símbolos

Aviso

Sinais de Aviso são indicados por símbolos triangulares de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências sérias associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado

Sinais de Cuidado são indicados por símbolos circulares de cuidado. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis problemas com o dispositivo.
Tais problemas incluem falhas no funcionamento, falhas no dispositivo, danos ao
dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis.
 

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Finalidade

Revisão de plausibilidade

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

Indicações de utilização

RT Elements são aplicativos de planejamento de tratamento com radiação, para uso em
tratamento estereotático conformacional, planejado por computador, com radiação baseada em
Linac, de lesões cranianas, extracranianas e de cabeça e pescoço.
O aplicativo Brain Metastases, como um RT Element, oferece planejamento e exibição
otimizados para planejamento de tratamento de radiação de múltiplas metástases cranianas.

Ambiente

O hardware do computador deve ser usado dentro do ambiente hospitalar. Regulamentações e
padrões gerais, tais como as normas IEC 60601-1 e IEC 60950, devem ser obedecidos pelo
hospital, ou seja, somente peças que estejam em conformidade com os padrões aplicáveis
podem ser usadas no ambiente hospitalar.

Finalidade
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1.4 Compatibilidade com dispositivos e aplicativos
de software médicos

1.4.1 Dispositivos médicos Brainlab

Dispositivos médicos Brainlab compatíveis

Use o Brain Metastases apenas em combinação com um sistema guiado por imagens 6D e
um sistema de suporte de paciente 6D (p. ex., ExacTrac e robótica com componentes de
radiocirurgia sem arco).

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.2 Software médico da Brainlab

Software médico compatível da Brainlab

O Brain Metastases é compatível com os seguintes aplicativos de software médico da Brainlab.
Se estiver usando uma versão de software diferente da versão mencionada abaixo, entre em
contato com a Brainlab para obter informações sobre compatibilidade.

Software médico da Brainlab Comentário

Content Manager 2.2/Patient Selection
4.1 Software de gerenciamento de dados de pacientes.

DICOM Viewer 3.1 Pode ser usado para visualização de imagens e es-
truturas.

Universal Atlas Performer 2.0
Universal Atlas Transfer Performer 2.0
Anatomical Mapping 1.0
Image Fusion 2.0
SmartBrush 2.1

O Brain Metastases pode ler dados gravados por es-
tes aplicativos Brainlab Elements e executores.

Dose Review 1.1
Quentry Dose Review 2.1

Pode ler planos de tratamento criados pelo Brain
Metastases.

ExacTrac 6.0, 6.1 O Brain Metastases pode exportar dados para estes
sistemas de posicionamento de paciente.ExacTrac Vero 3.5

iPlan RT 4.5
O Brain Metastases somente pode ler tabelas de
conversão de HU para ED criadas e aprovadas no
iPlan RT 4.5.

Physics Administration 4.5
Somente perfis de máquina criados pelo Physics Ad-
ministration 4.5 são válidos para uso em combinação
com o Brain Metastases.

OBSERVAÇÃO: os aplicativos Brain Metastases 1.0.0 e 1.0.1 não são compatíveis com Universal
Atlas Performer, Universal Atlas Transfer Performer e Anatomical Mapping.
 

Outros aplicativos de software da Brainlab

Se a versão do seu software for diferente das versões especificadas acima, entre em contato
com o suporte técnico da Brainlab para obter esclarecimentos sobre a compatibilidade com
dispositivos da Brainlab.

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

Ajuda Remota

Se solicitado, a estação de trabalho do Brain Metastases poderá ser equipada com acesso
remoto ao suporte da Brainlab. O Serviço Remoto da Brainlab com iHelp® 6.1 (Axeda) está
disponível.

Compatibilidade com dispositivos e aplicativos de software médicos
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1.4.3 Software médico de outros fabricantes

Informações gerais

A Brainlab recomenda a utilização exclusiva de sistemas que efetuam troca de registros
conforme recomendado no perfil Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (IHE-
-RO) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/), no documento Multimodality Registration for
Radiation Oncology (Registro multimodalidade para radiooncologia). As definições fornecidas
nesse documento foram criadas por um grupo de clínicos e fornecedores, e abordam fluxos de
trabalhos clínicos e as considerações de segurança relacionadas.

Software médico autorizado de outros fabricantes

Os seguintes aplicativos de software podem ser instalados e executados na mesma estação de
trabalho que o Brain Metastases:

Software médico de outros
fabricantes

Versão Comentário

RayStation - fabricado pela
RaySearch Laboratories AB 4.7 Sistema de planejamento de tratamento

para radioterapia.

InverseArc - fabricado pela
RaySearch Laboratories AB 1.0

Transforma planos de tratamento em pla-
nos VMAT (Terapia com Arco Volumétrico
Modulado) equivalentes.

Instalação de outros aplicativos de software

A Brainlab não permite a instalação de Brainlab RT Elements em plataformas que
contenham software médico de outros fabricantes. Isto se deve ao fato de que existe a
possibilidade de que os aplicativos Brainlab RT Elements influenciem aplicativos de
software de outros fabricantes, e vice-versa. Nesse contexto, o usuário é responsável por
fornecer e identificar plataformas adequadas, que atendam aos requisitos especificados
para a instalação de aplicativos Brainlab RT Elements.

A Brainlab recomenda enfaticamente que não haja nenhum software de outro fabricante
instalado na plataforma, pois aplicativos de software de outros fabricantes podem afetar o
desempenho dos aplicativos RT Elements. O usuário é responsável por assegurar que os
aplicativos RT Elements não sejam afetados pelas instalações ou atualizações de software
de outros fabricantes - para esse propósito, use as instruções de revalidação de software
fornecidas no Manual do Usuário Clínico.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.4 Dispositivos médicos de outros fabricantes

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes

O Brain Metastases pode exportar dados para Sistemas Record and Verify usando o formato
DICOM.

Dispositivos adicionais de outros fabricantes

O uso de combinações de dispositivos médicos não autorizados pela Brainlab pode afetar
de maneira adversa a segurança e/ou a eficácia dos dispositivos e colocar em risco a
segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Não use hardware que não seja declarado como compatível neste manual do usuário. Isto
pode resultar no desalinhamento do paciente. Entre em contato com um representante de
vendas ou com o suporte da Brainlab para obter detalhes sobre as combinações de
Linac/MLC suportadas.

Compatibilidade com dispositivos e aplicativos de software médicos

12 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Brain Metastases Ver. 1.0



1.5 Treinamento e documentação
1.5.1 Treinamento

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento a
ser aplicado por um representante da Brainlab, com o objetivo de assegurar o uso seguro e
correto do produto.

Responsabilidade

Este dispositivo somente pode ser operado por profissionais médicos qualificados.

Este sistema apenas auxilia a equipe médica, e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade da equipe médica durante seu uso.

Certifique-se de que os indivíduos autorizados a executar as funções de planejamento de
tratamento estejam adequadamente treinados para a função.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5.2 Documentação

Público-alvo

O Brain Metastases é direcionado a profissionais da área médica (médicos, rádio-oncologistas,
físicos, dosimetristas, etc.) com entendimento suficiente do vocabulário técnico inglês relacionado
aos campos de física médica e aquisição de imagens médicas, de forma a proporcionar o
entendimento adequado da interface de usuário do Brain Metastases.

Leitura dos Manuais do Usuário

Este manual descreve software médico de grande complexidade, que deve ser usado com
cautela.
É importante que todos os usuários de sistemas, instrumentos e software:
• Leiam atentamente os manuais de usuário antes de manusear o equipamento
• Tenham acesso permanente aos manuais de usuário

Manuais do usuário Disponíveis

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do Soft-
ware, Content Manager/
Patient Selection

Instruções sobre gerenciamento de dados de pacientes

Manual do Usuário do Soft-
ware, DICOM Viewer Instruções sobre a revisão de dados

Manual do Usuário do Soft-
ware, Anatomical Mapping

Instruções sobre a criação automática de objetos no aplicativo
Universal Atlas

Manual do Usuário do Soft-
ware, Image Fusion Instruções sobre a fusão de várias imagens

Manual do Usuário do Soft-
ware, SmartBrush Instruções sobre a criação manual de objetos

Manual de Referência Téc-
nica, Brainlab - Princípios de
Física

Detalhes sobre algoritmos e medições de controle de qualidade

Manual do Usuário do Soft-
ware, Physics Administration

Detalhes sobre como administrar dados de feixes medidos e per-
fis de máquinas

Manual do Usuário de Hard-
ware, Sistema de Suporte
de Paciente

Detalhes sobre componentes de radiocirurgia sem arco e robótica

Manual do Usuário Clínico,
ExacTrac

Detalhes sobre o sistema de posicionamento de pacientes da
Brainlab

Manual do Usuário Clínico,
ExacTrac Vero

Detalhes sobre o sistema de posicionamento de pacientes Brain-
lab Vero

Treinamento e documentação
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1.6 Requisitos técnicos

Geral

Os usuários não devem compartilhar suas informações de login. Cada usuário assume
total responsabilidade pelas alterações efetuadas no plano de tratamento. Se houver
algum problema com seu nome de usuário ou senha, entre em contato com o
administrador do sistema.

Hardware

Requisitos de hardware recomendados:

Hardware Requisito

Processador Intel Xeon (microarquitetura Ivy-Bridge ou mais
recente) com 2 x 6 núcleos físicos, 2,6 GHz

Memória 32 GB

Placa gráfica
Placa gráfica de estação de trabalho compatí-
vel com DirectX 12, com 1 GB de memória, no
mínimo

Resolução da tela 1.920 x 1.200

Conexão de rede 1 Gbit/s

Disco Rígido Volume RAID5 com 1 TB de espaço em disco

Requisitos mínimos de hardware:

Hardware Requisito

Processador

Intel Xeon (microarquitetura Nehalem ou mais
recente) com 4 núcleos físicos ou Intel Core i7
(microarquitetura Nehalem ou mais recente),
2,6 GHz

Memória 8 GB

Placa gráfica Placa gráfica compatível com DirectX 11, com
512 MB de memória, no mínimo

Resolução da tela 1.280 x 1.024

Conexão de rede 100 Mbit/s

Disco Rígido 250 GB de espaço em disco

Você não pode alterar os componentes de hardware de estações de trabalho. A Brainlab
não pode ser responsabilizada por quaisquer alterações feitas no sistema. As
regulamentações locais devem ser observadas!

Software

Software Requisito

Sistema operacional

Windows Server 2008 (64 bits)
Windows 7 Ultimate (64 bits)
Windows 8.1
Para obter detalhes sobre a compatibilidade com pacotes de serviço,
consulte um especialista de suporte da Brainlab

INFORMAÇÕES GERAIS
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A Brainlab recomenda que o sistema operacional seja atualizado com as Atualizações de
Segurança da Microsoft, de acordo com as regulamentações de TI do hospital e com a
Política da Brainlab para atualização de antivírus e do sistema operacional Windows. A
Brainlab não tem expectativa de problemas relacionados a instalações de Atualizações de
Segurança da Microsoft. Se encontrar algum problema, informe o suporte da Brainlab.
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 pode determinar se existem problemas potenciais decorrentes dessas atualizações. Se
encontrar problemas relacionados a Hotfixes do Sistema Operacional, entre em contato com a
Brainlab.
Após a aceitação do sistema, uma cópia de segurança da instalação do Brain Metastases será
criada. Essa cópia de segurança não funcionará em estações de trabalho para as quais o
software não esteja licenciado.

Antivírus

Se o sistema estiver conectado a uma rede local (LAN), a Brainlab recomenda a instalação de
um software de proteção contra malware (p. ex., um rastreador de vírus), com atualização
frequente dos arquivos de definição. Observe que as configurações do software de proteção
contra malware podem afetar o desempenho do sistema. Por exemplo, se cada acesso a arquivo
for monitorado, poderá haver lentidão no carregamento e armazenamento de dados de
pacientes. Portanto, a Brainlab recomenda a desativação do rastreamento em tempo real e a
execução de rastreamento de vírus fora dos períodos de atividade clínica.

Requisitos de comissionamento

A Brainlab fornece instruções de medição atualizadas. Certifique-se de que as instruções mais
recentes de medição sejam usadas durante a aquisição de dados de feixes. Para obter
informações adicionais, entre em contato com um especialista de suporte da Brainlab.
O software Physics Administration 4.5 e as instruções contidas na última revisão do Manual de
Referência Técnica, Brainlab - Princípios de Física são válidos para o comissionamento do
Brain Metastases. Somente perfis de máquina criados pelo Physics Administration 4.5 são
válidos para uso em combinação com o Brain Metastases.

Esteja sempre ciente de que a qualidade dos dados de saída depende criticamente da
qualidade dos dados de entrada. Quaisquer irregularidades ou incertezas sobre as
unidades de dados de entrada, identificação ou questões de qualidade de qualquer outra
natureza devem ser completamente investigadas antes que os dados sejam usados.

Requisitos de Linacs

As máquinas suportadas devem atender aos seguintes critérios:
• Somente máquinas com Raios-X de 4 a 10 MV são suportadas.

Os MLCs devem atender aos seguintes critérios:
• Suportar tratamentos com arcos conformacionais dinâmicos
• Tamanho mínimo do campo de 15 x 15 cm
• Lâmina com largura de 5 mm ou menos

O Brain Metastases permite ambos os modos de filtro aplainador, Padrão e SRS. O modo FFF
não é suportado.
Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter informações adicionais.

Requisitos técnicos
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2 BRAIN METASTASES
2.1 O Fluxo de Trabalho Brain Metastases Planning

Informações gerais

O Brain Metastases ajuda a criar e revisar planos de tratamento para pacientes com múltiplas
metástases. O fluxo de trabalho Brain Metastases Planning workflow consiste em uma
sequência de Brainlab Elements:

④

⑤

①

③

②

Figura 1 

Nº Componente Descrição

① DICOM Viewer Permite que você revise seus dados.

② Anatomical Mapping
Cria automaticamente objetos de segmentação fornecidos
pelo aplicativo Universal Atlas. Também permite a revisão e o
refinamento desses objetos.

③ Image Fusion Permite a fusão de sequências de imagens.

④ SmartBrush Permite contornar uma estrutura, tal como uma metástase.

⑤ Brain Metastases Permite criar um plano de tratamento.

BRAIN METASTASES
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Como iniciar um fluxo de trabalho Brain Metastases Planning

Etapas

1.

No Content Manager, selecione o fluxo de trabalho Brain Metastases Planning. A tela
Patient Browser é exibida.

OBSERVAÇÃO: consulte o Manual do Usuário do Software dos aplicativos Content
Manager e Patient Selection.
 

2.

Selecione um conjunto de dados de paciente apropriado.

3.

Se você não tiver selecionado um conjunto de dados para este paciente anteriormente, o
sistema solicitará a seleção de um conjunto de dados antes do primeiro uso de um dos
aplicativos Elements. Os conjuntos de dados disponíveis para o paciente são exibidos,
incluindo as aquisições de imagens.
Selecione todos os conjuntos de dados que deseja incluir.

O Fluxo de Trabalho Brain Metastases Planning
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Etapas

4.

Selecione OK.
Todos os aplicativos Elements para este fluxo de trabalho são exibidos:

Para prosseguir de um Element para o próximo no fluxo de trabalho (p. ex., quando ter-
minar de usar o DICOM Viewer), clique em Done na tela do aplicativo Element.

5. Selecione DICOM Viewer para revisar o estado atual do plano.

6. Selecione Anatomical Mapping para criar objetos segmentados baseados no Universal
Atlas (p. ex., órgãos em risco) a ser usado para o planejamento do tratamento.

7. Selecione Image Fusion para fusionar as sequências de imagens.

8. Selecione SmartBrush para contornar o tumor que deseja tratar.

9. Após a conclusão dessas etapas, prossiga para o Element Brain Metastases.

Durante todo o processo de planejamento, certifique-se de estar trabalhando com o
conjunto correto de dados do paciente. As informações do paciente são exibidas na área
do navegador de cada aplicativo Element.

Requisitos para aquisição de imagens

Consulte o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.
O Brain Metastases somente lê e carrega tabelas de conversão de Unidade Hounsfield (HU) em
Densidade de Elétrons (ED) aprovadas e válidas. O arquivo de tabela é selecionado por meio de
uma configuração realizada durante a instalação. Apenas um scanner e, consequentemente,
apenas um arquivo de tabela pode ser usado.
Se a escala de HU do scanner exceder 12 bits (-1.024 a +3.071) os valores maiores serão
truncados para:
• Valores < -1.024 => -1.024
• Valores > 3.071 => 3.071

A tabela de conversão de HU em ED usada no Brain Metastases somente pode ser criada e
aprovada no iPlan RT 4.5.

Certifique-se de que seus dispositivos de aquisição de imagem (como o tomógrafo)
estejam adequadamente configurados e calibrados. Verifique com frequência a calibração,
por meio da aquisição e verificação de fantomas de teste.

A posição de tratamento do paciente é sempre cabeça-gantry. O paciente deve estar em
decúbito dorsal. A sequência de tomografias não deve estar inclinada. Para obter detalhes
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sobre as posições de aquisição permitidas, consulte as instruções de aquisição de
imagens.

Não use aquisições com contraste.

Dados de tomografias de Feixe Cônico não contêm valores de HU reais. Não use TCs de
Feixe Cônico para cálculo de dose.

Como os valores de captação padronizados (SUV) podem variar em função do scanner de
PET e do protocolo de aquisição de imagens utilizados, sempre compare os valores
exibidos com o SUV obtido diretamente no scanner antes do uso!

Em geral, é possível que os dados disponíveis, ou os dados adicionais do paciente,
ultrapassem a capacidade de carregamento dos aplicativos RT Elements. Isto pode, por
exemplo, ser o resultado de outras etapas de planejamento ou o envio de dados de
sistemas de outros fabricantes. Nesse caso, você será informado de que nem todos os
dados disponíveis poderão ser importados. O sistema solicitará que você revise
cuidadosamente a exatidão e a validade dos dados de paciente importados.

Em alguns casos, os valores de HU da tomografia não representam as características reais
de um material (como, a densidade de massa e a composição do material). Isso pode
resultar em imprecisão do cálculo de dose para materiais de tecido não humano, tais como
implantes.

Preparação para uso do Brain Metastases com Anatomical Mapping

Use o aplicativo Anatomical Mapping para definir e revisar todos os objetos anatômicos de
interesse criados automaticamente. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte o
Manual do Usuário do Software, Anatomical Mapping.
OBSERVAÇÃO: o aplicativo Anatomical Mapping permite a definição do tipo e da função do
objeto. O aplicativo Brain Metastases não considera funções de objetos.
 

Preparação para uso do Brain Metastases com Image Fusion

O Image Fusion permite fusionar duas ou mais sequências de imagens de modalidades iguais
ou diferentes. Use o Image Fusion para fusionar quaisquer aquisições de imagem (TC, RM etc.)
que você deseja usar para planejamento. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte
o Manual do Usuário do Software, Image Fusion.
Ao realizar fusão de imagens como preparação para uso do Brain Metastases, você deve criar
uma Sequência de Referência exclusiva. Esta é a sequência de imagens usada para cálculos de
dose e as seguintes condições se aplicam:
• Deve haver uma sequência de imagens com modalidade CT.
• Exatamente uma sequência de tomografias é permitida.
• A sequência de tomografias deve ser em decúbito dorsal.
• A sequência de tomografias não deve estar inclinada.
• Pode haver outras sequências de imagens com modalidade diferente de CT, mas estas devem

ser fusionadas com a sequência de tomografias.
• Todas as sequências de imagens devem ser fusionadas.

Preparação para uso do Brain Metastases com SmartBrush

Use o aplicativo SmartBrush para segmentar e definir metástases nas aquisições de imagens.
Para obter informações sobre como fazer isso, consulte o Manual do Usuário do Software,
SmartBrush.
Para a correta operação do Brain Metastases, você deve

O Fluxo de Trabalho Brain Metastases Planning
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• Contornar todas as metástases que devem ser tratadas como objetos do tipo Tumor e atribuir
um nome exclusivo a cada metástase.

• Cada metástase deve ter um volume mínimo de 0,01 cm3.
• Cada metástase deve ser definida como um objeto único.
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2.2 Funções de visualização de imagem

Opções básicas de visualização

Opções

Para aplicar panorama nos
cortes,

clique neste botão, clique em um corte de imagem e ar-
raste-o com o ponteiro do mouse.

Para navegar pelos cortes,

clique neste botão e arraste o ponteiro do mouse sobre
um corte, para cima ou para baixo.
Você também pode clicar em um corte de imagem e ro-
lar com a roda do mouse.

Para ampliar ou reduzir,

clique no botão de zoom e arraste o ponteiro do mouse
para cima ou para baixo.
Você também pode clicar em um corte de imagem e apli-
car zoom com a roda do mouse.

Para girar uma imagem 3D
(quando disponível),

clique no botão de rotação e arraste o ponteiro do mou-
se.

Como alterar o janelamento

Você pode alterar as configurações de janelamento para ajustar a distribuição de unidades
Hounsfield e o nível de cinza das imagens, para melhorar a visibilidade ou o contraste das
estruturas.

Opções

Para alterar as configurações básicas de janelamento, clique neste botão:

Clique em um dos cortes, mantenha o botão do mouse pressionado e arraste o ponteiro do
mouse para ajustar o histograma de janelamento:
• Arraste para cima para aumentar o nível de unidades Hounsfield e de valor de cinza; para di-

minuir o nível, arraste para baixo.
• Arraste para a direita para aumentar a largura da janela de unidades Hounsfield e de valor de

cinza; para diminuir a largura da janela, arraste para a esquerda.

Funções de visualização de imagem
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2.3 Etapas iniciais com Brain Metastases

Como ajustar o tampo da mesa

Ao iniciar o Brain Metastases, você deve escolher o tampo da mesa que será usado no
tratamento. Se a irradiação for dirigida através de uma camada sólida de fibra de carbono, como
um tampo de mesa, haverá ocorrência de atenuação e acúmulo de dose. Quando o tampo de
mesa usado é especificado, esses efeitos podem ser considerados durante o planejamento da
dose.
Ajuste a posição do tampo da mesa nas duas telas iniciais (consulte as telas a seguir).
Não é possível garantir que os parâmetros implementados sejam consistentes com tampos de
mesa de outros fabricantes. Assegure que os cálculos sejam correspondentes ao seu tampo de
mesa, realizando as medições apropriadas de Controle de Qualidade.

O tratamento de pacientes através do tampo da mesa (da parte posterior) deve ser evitado.
Todavia, se isso for inevitável, você deve incluir o modelo do seu tampo de mesa para
cálculo de dose. Se não fizer isto, esteja ciente de que a distribuição de dose calculada
não inclui a atenuação adicional nem o aumento da dose na pele próxima ao tampo da
mesa. Esses fatores devem ser corrigidos manualmente no cálculo de dose.

Você deve verificar a exatidão do posicionamento do tampo da mesa em relação à posição
do paciente. Isso é especificamente necessário para feixes que atingem o tampo da mesa
em um ângulo plano, quase horizontal. Pequenas diferenças entre o plano da dose e a
configuração real do tratamento podem resultar em diferenças significativas entre a dose
calculada e a dose real!

Os modelos de tampos de mesa são aproximações da geometria real e não consideram
regiões de alta densidade que contêm conectores de metal. Evite a irradiação através
dessas regiões.

O tampo da mesa é estendido na direção X-Y, mesmo que o intervalo da tomografia seja
menor. Observe que o comprimento do tampo da mesa é recortado para a faixa de imagem
correspondente (direção Z) ou para o quadro de recorte, o que for menor.

BRAIN METASTASES
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Etapas

1.

Na primeira tela:
• Escolha o tipo de tampo de mesa usado na lista ① em Select a Table Top.
• Ajuste a posição do tampo da mesa dentro das aquisições de imagens axial e sagital,

clicando em Adjust ② e movendo cada um dos tampos de mesa azuis ③ que repre-
sentam os tampos da mesa nas imagens do software, arrastando-o com o mouse. 

①

②

③

③

2.

Na segunda tela:
• Ajuste a posição do tampo da mesa dentro das aquisições de imagens coronais, cli-

cando em Adjust ① e movendo o tampo de mesa azul ② nas aquisições, arrastando-o
com o mouse.

• Confirme a orientação do tratamento, ativando a caixa de seleção ③.

②

①

①

③

3.
Se preferir, recorte as imagens que aparecem naquelas telas (consulte a página 25).
Quando concluir as tarefas de recorte e de posicionamento do tampo da mesa, clique em
OK.

Etapas iniciais com Brain Metastases
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Contorno externo e margem

Quando você inicia o Brain Metastases, o software automaticamente cria:
• Um contorno externo. Isto permite que o algoritmo do software realize o cálculo de dose para

todo o tecido do paciente.
• Uma margem opcional em torno de cada tumor. O tamanho da margem pode ser ajustado no

arquivo de Plan Option, iniciando em 0 mm (i. e., sem margem).

Como ajustar o contorno externo

O Brain Metastases cria automaticamente o contorno externo para cálculos de doses. Você
pode modificar o contorno detectado automaticamente usando o recurso de recorte, se
necessário.

Verifique a precisão do contorno externo resultante e o modelo de tecido usado para
cálculos de dose. A totalidade da área relevante para o tratamento deve estar dentro do
contorno. Algumas áreas dos dados do paciente podem estar incluídas no contorno
externo, o que não é desejado. Essas áreas são consideradas durante o cálculo da dose.
Se necessário, essas áreas podem ser removidas do contorno externo manualmente. Para
obter mais informações, consulte o Manual de Referência Técnica, Brainlab - Princípios de
Física.

Etapas

1.

Clique no botão de recorte ①.
Retângulos azuis ② são exibidos em torno de cada visualização.

②

①

①

2. Ajuste a área de dados do paciente que será considerada pelo algoritmo, arrastando os
lados dos retângulos azuis com o mouse.

3.
Se preferir, execute esta ação na segunda tela.
Quando concluir as tarefas de recorte e de modificação do posicionamento do tampo da
mesa, selecione OK.
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Como verificar o contorno externo

Etapas

1. Na Visualização de Seleção (consulte a página 27), selecione o ícone
de pasta para exibir o menu Data.

2.

No menu Data, em Others, selecione o objeto Outer Contour e torne-o visível, ativando
o símbolo de olho que aparece ao lado do objeto (consulte a página 27).

3. As visualizações de imagem passam a exibir o contorno, junto com as informações de
tamanho e volume, para sua revisão.

Etapas iniciais com Brain Metastases
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2.4 Criando um plano de tratamento de dose

Informações gerais

Depois de importar as sequências de imagens fusionadas com tumores e outros objetos no Brain
Metastases, você poderá calcular automaticamente o plano de dose, usando uma Plan Option
pré-configurada.

Visualização de Seleção

O Brain Metastases exibe aquisições e imagens reconstruídas em 3D.

Figura 2 

Visualização de sequências de imagens e objetos

Etapa

Selecione o ícone de pasta para exibir o menu Data.
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①

②

③

Figura 3 

Nº Componente

① Para selecionar uma sequência de imagens para visualização na pasta do paciente, cli-
que na sequência em Images.

②

Todos os objetos anatômicos definidos na pasta do paciente são listados como Treated
Metastases, Untreated Metastases, Original Metastases, ou Others (consulte a figura
abaixo). O volume e a cor de cada objeto também são fornecidos.
Para alternar um grupo de objetos entre visível e oculto, clique nos botões em forma de
olho.

OBSERVAÇÃO: não é possível tornar invisíveis os objetos do tipo Treated Metastases.
 

③

Quando visível, cada objeto individual é exibido com uma moldura azul e um símbolo de
olho. Clique em um objeto para ocultá-lo.
Por padrão, os objetos definidos são inicialmente configurados como visíveis, e o contor-
no externo e a metástase original são configurados como ocultos.

Tipo de objeto Descrição

Original Metastases O objeto tumor original, conforme definido no
SmartBrush.

Treated Metastases

Um objeto que é gerado pelo Element Brain
Metastases por meio de Plan Options inclui o
tumor original e uma margem opcional. Esse
objeto deve ser incluído no plano de tratamen-
to. (Treat Metastasis está ativado, consulte a
página 29).

Untreated Metastases Objetos para os quais a opção Treat Metasta-
sis foi desativada.

Others Qualquer objeto que não seja uma metástase.

Sempre assegure que o contorno dos outros objetos esteja correto, para evitar a aplicação
inadvertida de dose a esses objetos.

Criando um plano de tratamento de dose
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O software não manuseia Órgãos em Risco (OAR). O Element Brain Metastases não leva
OARs em consideração.

Como escolher uma Opção de Plano de Dose

Etapas

1.

Clique em Select a Plan Option para exibir uma lista de opções de planejamento de do-
se disponíveis (consulte a página página 57). 

2.

Clique em uma Plan Option para selecioná-la. Para alterar uma Plan Option, clique no
nome correspondente no menu principal para exibir a lista novamente.
OBSERVAÇÃO: o botão Calculate fica laranja. Se uma otimização for realizada e você
alterar a Plan Option, a otimização do plano anterior será invalidada.
 

3.
Selecione cada metástase para ver a prescrição padrão correspondente. Essa prescrição
deve ser revisada e pode ser modificada, conforme necessário (consulte as informações
abaixo).

Planejamento para metástases

Após a importação de metástases do SmartBrush, uma margem poderá ser adicionada à
metástase original (dependendo da definição da margem no arquivo Plan Options). O nome do
objeto é então alterado para o nome original, acrescido da palavra treated.

Para selecionar um objeto individual, clique sobre ele na Visualização de Seleção.

①

Figura 4 
Quando você seleciona um objeto:
• As informações sobre seu volume e tamanho são exibidas. O tamanho corresponde ao maior

diâmetro do objeto.
• Para metástases, a prescrição também é exibida.
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As prescrições padrão por volume de tumor são predefinidas no seu modelo de Plan Option
(consulte a página 57). Valores intermediários são interpolados com uma linha ou com o
próximo valor padrão, de acordo com as configurações de Plan Option.
Você pode optar por excluir esta metástase do cálculo da dose.

Opção

Desative a caixa de seleção Treat Metastasis para remover
esta metástase do cálculo do plano de dose.
OBSERVAÇÃO: se você desativar a caixa de seleção depois
de efetuar o cálculo de um plano, o sistema exibirá esta
mensagem: Treatment plans, which are not exported, will be
lost. (Planos de tratamento que não forem exportados serão
perdidos.)
 

Revisando todas as metástases

Cada metástase é exibida nas visualizações 3D circundada por uma caixa de contorno. Revise
cada metástase cuidadosamente.
• Quando você clica em uma metástase, as visualizações mostram o centro daquela metástase.
• Clique em uma das três visualizações de imagem para que as visualizações voltem a mostrar

a aquisição total.
Para ajudar a assegurar que cada metástase seja revisada, a caixa de contorno da exibição é
codificada em cores:
• Azul brilhante: metástase atualmente selecionada
• Azul claro: metástase ainda não revisada
• Cinza: metástase revisada

Se você alterar uma visualização de imagem enquanto um objeto estiver selecionado, a
visualização será atualizada para manter o objeto centralizado.

Revise a metástase antes de iniciar a otimização do plano.

Após a importação, assegure que os contornos estejam corretamente alinhados às
imagens.

Como tratar grupos de metástases

Em alguns casos, você poderá optar por dividir o plano em vários subplanos para tratar diferentes
grupos de metástases. Para fazer isso:

Etapas

1.
Para desmarcar várias metástases de um plano, desative a caixa de seleção Treat Me-
tastasis correspondente em cada uma delas.
Cada objeto desmarcado é listado em Untreated Metastases.

2. Crie um plano para as metástases selecionadas restantes.

3.
Após a exportação desse plano, outros planos poderão ser criados para as metástases
restantes, por meio da reativação da caixa de seleção Treat Metastasis. Tome cuidado
para desmarcar as metástases que já foram planejadas.

Se as metástases estiverem agrupadas, revise cuidadosamente as definições dos objetos
em cada plano e assegure que os planos múltiplos sejam exportados corretamente.

Criando um plano de tratamento de dose
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Como calcular um plano de dose

Etapa

Quando escolher uma Plan Option e estiver satisfeito com todas as metástases, selecione Cal-
culate para construir o plano de dose.

OBSERVAÇÃO: para obter detalhes sobre o funcionamento do algoritmo de cálculo de dose,
consulte a página 61.
 

Se um plano que já contiver um plano de tratamento de radioterapia (p. ex., otimização de
plano, etc.) for modificado por outros módulos de software, como o SmartBrush, você
deverá verificar a exatidão do conteúdo do plano cuidadosamente após o carregamento. O
plano de tratamento deve ser um plano recém-criado.
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2.5 Revisando um plano de tratamento de dose

Visualizações de dose

Após o cálculo do plano de dose, revise a distribuição de dose e as linhas de isodose para cada
metástase. As seguintes opções de visualização estão disponíveis no menu Dose.

Figura 5 

Opção de visua-
lização

Descrição

Dose Off As linhas de isodose não são exibidas.

Dose Distribution As linhas de isodose são exibidas.

Dose Analysis Visualize todas as regiões de superdose e subdose com pontos quentes e
frios em todos os objetos, tanto metástases quanto outros.

Dependendo da composição geométrica dos volumes-alvo e dos órgãos de risco, existem
limitações para realização de distribuições de dose complexas. Você deve revisar o plano
final cuidadosamente.

A precisão do cálculo da dose depende da resolução da grade de dose. O valor usado para
aprovação do plano de tratamento final deve ser o mais baixo possível, sendo obrigatório
o uso de valores não superiores a 2 mm.

Revisando um plano de tratamento de dose
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2.5.1 Visualização da distribuição de dose

Visualização de Distribuição

Quando você escolhe a visualização Dose Distribution, a distribuição de dose planejada é
exibida como linhas de isodose e uma distribuição de dose. A distribuição de dose é adaptável: a
transparência das cores aumenta à medida que o fator de zoom de uma imagem é ampliado,
permitindo a visualização nítida das estruturas subjacentes.

①

Figura 6 

Revise a distribuição de dose para cada metástase.

A exibição de dose não deve ser o único critério de decisão usado para planos de
tratamento. Outro critério que pode ser adotado é o DVH. Revise os outros critérios nos
outros layouts.

Como ajustar linhas de isodose

A legenda no canto inferior direito da visualização mostra as linhas de isodose que estão sendo
atualmente exibidas, como um valor de dose absoluta.
A exibição mostra uma linha de isodose para a prescrição e para cada valor crítico definido na
Plan Option (consulte a página 57) e um valor de destaque que pode ser alterado.

Etapa

Para definir uma determinada linha de isodose para exibição, insira seu valor no campo High-
light ①.

Como destacar uma distribuição de dose

A distribuição de dose também se adapta à escala da imagem.

Etapa

Para destacar uma distribuição de dose e a linha de isodose correspondente a um determinado
valor de dose, passe o mouse sobre aquele valor na legenda.
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Como medir dose em um ponto

Etapas

1.

Para medir a dose em um único ponto dentro de uma imagem, selecione o
botão Point em Measure e clique em uma posição-alvo dentro da imagem.
A tela exibe um ponto com informações sobre a imagem.

OBSERVAÇÃO: para aquisições de RM, o valor do ponto fornecido é um
valor de cinza. Para tomografias, os valores são mostrados em Unidades
Hounsfield.
 

OBSERVAÇÃO: se você medir um ponto na visualização Dose Distribu-
tion, as informações de dose também serão exibidas.
 

2. Para mover um ponto, passe o ponteiro do mouse sobre ele, mantenha pressionado o
botão esquerdo e arraste-o para a nova posição.

3. Para remover todos os pontos, clique no botão Point em Measure para desmarcar a fun-
ção.

A dose em torno da região de interesse deve ser verificada com as funções de medição.

Somente realize o tratamento no paciente depois de verificar o dimensionamento das
imagens.

Como medir distâncias

Como medir a distância entre dois pontos:

Etapas

1.

Clique no botão de medição de distâncias:

Revisando um plano de tratamento de dose
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Etapas

2.

Para medir a distância dentro de um corte: clique em dois pontos-alvo dentro do corte. A
tela exibe a distância entre eles, juntamente com as informações do ponto final.

3.

Para medir a distância entre dois pontos de diferentes cortes:
• Clique no ponto-alvo no primeiro corte.
• Passe para o segundo corte, usando a roda do mouse.
• Clique no ponto-alvo do segundo corte.

Isso também pode ser feito em diferentes visualizações de imagem.

OBSERVAÇÃO: os pontos finais são exibidos como cruzes nos cortes-alvo e como pon-
tos em cortes intermediários.
 

4. Para mover um ponto, passe o ponteiro do mouse sobre ele, mantenha pressionado o
botão esquerdo e arraste-o para a nova posição.

5. Para remover todos os pontos, clique no botão Distance em Measure para desmarcar a
função.

Coordenadas usadas

As coordenadas X, Y e Z são exibidas no sistema de coordenadas DICOM.
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2.5.2 Visualizando a análise da dose

Visualização da análise da dose

A visualização Dose Analysis permite que você foque áreas de risco em seu plano. Ela exibe
níveis de dose dentro de cada metástase e outros objetos anatômicos, além de destacar
superdoses/subdoses.

Analisando metástases

As metástases são sempre exibidas na cor turquesa; todos os outros objetos são exibidos em
azul.

④

①

②

③

Figura 7 

Nº Descrição

①
As doses em tecido normal são mostradas na cor laranja. Uma linha de isodose é mos-
trada para a dose de prescrição, para 50% da dose prescrita e para o valor de Highlight
definível.

② A dose dentro da metástase entre o valor da prescrição e o valor de destaque definido na
legenda não possui cor.

③ Um ponto rotulado (verde) dentro da metástase mostra a menor dose.

④ Um ponto rotulado (vermelho) dentro da metástase mostra a maior dose.

Qualquer dose abaixo do valor da prescrição dentro da metástase é destacada na cor
turquesa.

Se o valor de destaque for maior que o valor da prescrição, qualquer dose dentro do PTV
que estiver acima do valor de destaque será destacada na cor rosa.

Revisando um plano de tratamento de dose
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Analisando outros objetos

Outros objetos anatômicos (não metástases) são sempre exibidos na cor azul.

①
②

①

Figura 8 

Nº Descrição

① Um ponto rotulado dentro de cada objeto mostra a maior dose.

② Qualquer dose que caia dentro de um objeto é destacada com distribuição de dose na
cor azul. Níveis mais altos de dose possuem uma cor mais opaca.
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2.5.3 Revisando feixes e o gantry

Como iniciar o layout Beam’s Eye View

Etapas

1. Selecione o ícone de pasta para exibir o menu Data.

2. Selecione Beam’s Eye View para exibir a tela.

Como revisar um arco

Etapa

Para selecionar um arco, clique sobre ele no canto esquerdo da tela ①.

①

②

④

③

⑤⑥⑦⑧

Figura 9 

Nº Componente

①
Arcos calculados pelo plano. Se você selecionar um arco, ele será exibido em azul. A di-
reção do arco é indicada pelas setas. Se um arco seguir uma trajetória em ambas as di-
reções, um conjunto de setas será mostrado em ambas as direções.

②
Visualização de objeto. Aqui você pode selecionar uma metástase. Sua cor ficará mais
brilhante nas visualizações e os arcos que irradiam aquela metástase específica serão
destacados no canto inferior esquerdo ①.

③ Dados, incluindo ângulos de gantry, mesa e colimador primário, e Unidades Monitoras.

Revisando um plano de tratamento de dose
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Nº Componente

④

A tela exibe os objetos que estão recebendo dose do arco atualmente selecionado e nes-
te ângulo, com as lâminas do MLC em torno deles.
• As lâminas do MLC são destacadas em azul para as metástases que serão irradiadas

pelo arco atual na direção atual.
• As lâminas do MLC são destacadas em amarelo para as metástases que serão irradia-

das pelo arco atual na trajetória de retorno.
• As lâminas do MLC são destacadas em verde para as metástases que serão irradia-

das pelo arco atual em ambas as direções.
A posição do colimador primário é mostrada como um retângulo em torno das metásta-
ses.

⑤ Posições do gantry e da mesa para este ângulo de arco.

⑥ Reproduzir o plano para frente.

⑦ Ângulo do gantry atual.

⑧ Posição atual do paciente e do Linac.

Sempre revise a distribuição de arco por metástase, conforme exibido no layout Beam’s
Eye View.

Sempre corrija erros de configuração antes do tratamento, especialmente erros
rotacionais, se mais de uma lesão tiver que ser tratada com um único isocentro.

Lâminas de MLC com larguras maiores nas bordas dos campos podem resultar em dose
não conformacional na área-alvo. No layout Beam’s Eye View, examine cuidadosamente as
metástases localizadas em torno das bordas dos campos na área-alvo.

O espaçamento de lâminas para tratamentos com Arcos Dinâmicos é mostrado no layout
Beam’s Eye View. Verifique as posições das lâminas antes da exportação.
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2.5.4 Revisando DVH e outras visualizações de dose

Informações gerais

O principal objetivo de um plano de tratamento é tratar uma alta porcentagem do volume de um
tumor com uma dose específica, mantendo a dose recebida pelos tecidos normais tão baixa
quanto possível. Esta relação pode constituir um bom critério para avaliação do grau de
otimização e pode ser calculada diretamente na exibição do histograma de dose-volume, por
meio da leitura da porcentagem da dose aplicada ao tecido normal em uma posição vertical, em
que uma fração suficientemente alta do tumor é coberta pela dose necessária.
Um histograma de dose-volume (DVH) é exibido para cada objeto no layout 3D Review. A
visualização mostra um histograma acumulativo, em que se pode ver a parte do volume que
recebe, no mínimo, a dose selecionada.
O layout também oferece visualizações para ajudá-lo a identificar pontos que recebem um
volume de dose excessivamente grande ou pequeno.

É altamente recomendado rever as distribuições das doses calculadas e os histogramas
de dose-volume sempre que forem realizadas modificações na prescrição, seja por meio
do botão “Calculate” ou de (re)otimizações no plano.

A representação do DVH não deve ser o único critério de decisão usado para planos de
tratamento. Outro critério que pode ser adotado é a exibição da distribuição de dose.

Revise o DVH de todas as metástases.

Verifique o DVH de todos os outros objetos.

Como iniciar a função 3D Review

Para exibir o DVH e outras importantes funções de revisão:

Etapas

1. Selecione o ícone de pasta para exibir o menu Data.

2. Selecione 3D Review para exibir a tela.

Revisando um plano de tratamento de dose
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3D Review

① ②

③ ④ ⑤

Figura 10 

Nº Componente Descrição

① Visualização do objeto Permite a seleção de cada metástase ou outro objeto para re-
visão.

② DVH O histograma de dose-volume para a estrutura selecionada.

③ Maximum Intensity Pro-
jection

Mostra a dose tridimensional projetada em um plano bidimen-
sional, destacando as maiores doses.

④ Dose Surface Mostra a quantidade da superfície de um objeto que é cober-
ta pela dose de prescrição.

⑤ Dose Cloud
Exibe duas nuvens de doses em torno das metástases.
• Nuvem em verde sólido: 100% de dose de prescrição
• Nuvem em cinza transparente: 50% de dose de prescrição

Revisando o DVH

Etapa

Para exibir o DVH de um determinado objeto, clique no objeto, para selecioná-lo, na visualiza-
ção de objetos ou no menu Data.
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①

②

③

④

Nº Descrição

① Clique na extremidade do eixo de volume e arraste para alterar a escala de Volume.

② Clique na extremidade do eixo de dose e arraste para alterar a escala de Dose.

③
Passe o mouse sobre um ponto para ver dados adicionais. A restrição é marcada em ca-
da linha. Passe o mouse sobre esse ponto de restrição para ver uma exibição de dados,
incluindo o índice de restrição e conformidade para este objeto.

④ Gráfico de Tecido Normal (NT). Consulte as informações apresentadas a seguir.

A representação do DVH não deve ser o único critério de decisão usado para planos de
tratamento. Outro critério é a exibição de dose.

Interpretando o DVH

A curva Tissue do DVH corresponde à estrutura de tipo Tissue na lista de Objetos do menu Data.
A curva Normal Tissue do DVH corresponde a uma estrutura virtual que é composta pela
estrutura de tipo Tissue menos as estruturas de todas as metástases.
Se nenhuma estrutura for selecionada na lista de Objetos do menu Data, os DVHs de todas as
estruturas configuradas como visíveis serão exibidos. Além disso, as curvas Tissue e Normal
Tissue do DVH serão mostradas mesmo que a estrutura Tissue não esteja configurada como
visível.
Cada metástase é acompanhada por uma linha azul adicional, que é denominada gráfico de
Tecido Normal (NT). Essa curva corresponde a uma estrutura circular virtual em torno da
metástase e é usada para cálculo do CI. Seu volume percentual é normalizado para o volume da
metástase e é mostrado juntamente com o volume da metástase como NT.
OBSERVAÇÃO: se houver uma única metástase, o gráfico NT mostrará aproximadamente as
mesmas informações que a curva Normal Tissue.
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2.5.5 Índice de conformidade do DVH

Informações gerais

O índice de conformidade indica o nível de precisão com que o volume da distribuição de dose
corresponde ao tamanho e à forma do volume-alvo, levando em conta as considerações sobre
tecido normal.
O Índice de Conformidade Paddick Inverso (CI) e o Índice de Gradiente (GI) são fornecidos.

O índice de conformidade de cada metástase deve ser revisto.

Índice de Conformidade Paddick Inverso (CI)

O CI descreve a conformidade do tratamento. Isto dá uma ideia aproximada da quantidade de
tecido que é irradiada com a dose de prescrição em comparação com o volume do tumor.
• O valor 1 representa o caso ideal.
• Quanto maior o valor, menos conformacional será o tratamento.

Consulte detalhes adicionais na página 61.

Índice de Gradiente (GI)

O índice GI descreve a rapidez com que a dose de prescrição cai para a metade da dose de
prescrição. Esta é outra maneira de descrever a conformidade de um tratamento. Este valor foca
nas doses intermediárias em detrimento da (alta) dose de prescrição.
• O valor 1 representa o caso ideal.
• Quanto maior o valor, menos conformacional será o tratamento.

O índice GI é normalmente maior que o índice CI.
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2.5.6 Concluindo a revisão do plano

Recalculando um plano

Se decidir ajustar um plano, por exemplo, excluindo uma metástase (consulte a página 29), você
precisará recalcular o plano, clicando em Calculate. Quando estiver satisfeito com o plano,
prossiga para a exportação do plano (página 45).

Sempre que alterar a caixa de seleção Treat Metastasis, revise cuidadosamente as
definições dos objetos e reinicie a Otimização do Plano.

Você deve verificar cuidadosamente a exatidão do conteúdo do plano (como a posição das
lâminas) depois de alterar ou excluir objetos (p. ex., tumores após usar a função Treat
Metastasis) que estejam sendo usados em um plano existente. Procure realizar todos os
ajustes nos objetos antes de usá-los no Planejamento de Dose.

O software não inclui nenhuma funcionalidade de salvamento de dados. O fechamento do
aplicativo antes da exportação do plano de tratamento resulta na perda do plano de
tratamento atual.

Criando um segundo plano

Se desejar criar um segundo plano para um paciente, tome cuidado especial se o plano
anterior já tiver sido exportado, por exemplo, para um Sistema R&V ou para um
controlador de MLC. Não realize tratamento no paciente usando um plano desatualizado.

Revisando um plano de tratamento de dose
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2.6 Exportando um plano de tratamento

Informações gerais

Quando estiver satisfeito com seu plano de tratamento, prossiga, selecionando Done. Isso
permite:
• Imprimir seu plano, no formato de arquivo PDF ou de registro.
• Exportar o plano para o DICOM. Isto permite transferir o plano para um Sistema Record and

Verify, para o Dose Review ou Quentry Dose Review e para o ExacTrac.
As alterações no nome e no ID do paciente devem ser feitas com cuidado. O uso de caracteres
especiais, por exemplo, pode resultar na duplicação inadvertida de arquivos de pacientes.
De acordo com a norma IEC 62083, o usuário deve assegurar que todos os parâmetros do plano
de tratamento tenham sido aprovados antes da exportação para um sistema de outro fabricante.
Em geral, o Brain Metastases pode exportar dados para todos os principais Sistemas R&V.
Consulte detalhes adicionais na página 50.

Observações sobre segurança

Se as informações de planejamento do Brain Metastases, como as posições de tratamento,
forem diretamente exportadas para, e usadas por, qualquer sistema de posicionamento de
paciente (usando as funções de exportação para ExacTrac ou DICOM), o plano de
tratamento correspondente do Brain Metastases também deverá ser usado no tratamento.

Os contornos em conjuntos de estruturas de radioterapia podem ser interpretados de
forma diferente por diferentes sistemas. Portanto, pode haver a ocorrência indesejada de
uma orientação ou um alinhamento, uma inclinação ou uma inversão dos contornos em
relação às imagens. Mesmo a forma e o volume das estruturas podem ser ligeiramente
diferentes de sistema para sistema, devido aos diferentes algoritmos que representam os
contornos. Por este motivo, as estruturas devem ser cuidadosamente verificadas depois
da importação para um sistema de outro fabricante.

A Brainlab armazena os contornos com uma precisão muito alta. Devido a uma limitação
no DICOM, a quantidade de pontos de contorno pode ser reduzida antes da gravação no
DICOM RT Structure Set. Portanto, verifique cuidadosamente a exatidão dos contornos
após a importação para sistemas de outros fabricantes.

O tamanho dos pontos de contorno exportados pode exceder a quantidade de pontos de
contorno de sistemas de terceiros. Isso pode resultar em deformações indesejadas dos
contornos. Portanto, verifique cuidadosamente a exatidão dos contornos após a
importação para sistemas de outros fabricantes.

Inserindo parâmetros de exportação

Etapa

Selecione Done.
O Brain Metastases exibe a janela de diálogo Prepare Export...
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Figura 11 

Componente Descrição

Plan Name Insira um nome exclusivo.

Plan Intent
Por exemplo, curativo ou paliativo.
Os objetivos de plano disponíveis e o objetivo de plano padrão po-
dem ser configurados durante a instalação, se requerido.

Export Target O Sistema Record and Verify para o qual o plano está sendo expor-
tado.

Course ID O aplicativo solicitará a entrada de um ID de curso, se necessário.

Como criar um PDF ou uma cópia impressa de seu plano

Etapas

1.
Selecione Next.
O Brain Metastases cria uma cópia do seu plano de tratamento no formato
PDF.

Exportando um plano de tratamento
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Etapas

2.

Selecione:
• Print para gerar um relatório impresso imediato.
• Save para armazenar o PDF eletronicamente.
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Etapas

3.

Antes de prosseguir, revise todos os erros e avisos, e corrija o plano de tratamento con-
forme necessário.

4.
• Selecione Cancel para modificar seu plano, ou
• Selecione Next. A tela Export to DICOM é exibida (veja abaixo).

A Brainlab recomenda o uso dos relatórios do plano de tratamento para verificação de
todos os parâmetros do tratamento, incluindo, mas não se restringindo ao tamanho e a
posição dos colimadores, aos ângulos dos dispositivos e às especificações de doses,
diretamente no sistema de aplicação de tratamento.

Para que as informações contidas nos relatórios possam ser usadas com finalidade de
tratamento de radioterapia, todos os relatórios do plano de tratamento devem ser
aprovados por uma pessoa qualificada.

Verifique a equivalência de profundidade e a entrada no tecido no relatório impresso.

Exporte o plano final para um sistema de outro fabricante (e para o ExacTrac)
imediatamente após criar e revisar o relatório impresso.
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Todas as coordenadas impressas somente são válidas com sistemas de posicionamento
certificados.
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2.6.1 Exportação para DICOM

Exportação para DICOM

O Brain Metastases exporta dados para o DICOM automaticamente. Uma janela de diálogo é
exibida durante a exportação.

Figura 12 

Conformidade com DICOM

O Brain Metastases usa a biblioteca DICOM 3.0 Merge como protocolo de transferência para
sistemas de outros fabricantes. O DICOM facilita a interoperabilidade geral entre sistemas de
diferentes fornecedores. O DICOM RT (Radioterapia) usado no Brain Metastases é o
subconjunto mais recente de objetos DICOM usados para manipular a transferência de imagens
digitais específicas, gráficos e dados que não são imagens entre dois ou mais sistemas.
Para obter informações detalhadas, consulte a versão mais recente da declaração de
Conformidade com DICOM, em www.brainlab.com/en/DICOM.
A configuração DICOM executada pela Brainlab não significa de forma alguma uma garantia de
que a interoperabilidade sempre estará correta. Os usuários devem sempre verificar se o seu
equipamento está totalmente funcional e se produz resultados precisos.
Revise cuidadosamente as formas de estruturas importadas de (ou exportadas para) sistemas de
planejamento de outros fabricantes. Devido à natureza do padrão DICOM, algumas estruturas
podem ser modificadas durante a transferência ou podem ser acidentalmente alteradas, devido
às diferentes interpretações do padrão DICOM entre diferentes fornecedores de TPS.

A própria DICOM não garante a interoperabilidade. Porém, a Declaração de Conformidade
facilita uma validação de primeiro nível da interoperabilidade entre diferentes aplicativos
que suportam a mesma funcionalidade DICOM. A Declaração de Conformidade, em
conjunto com o Padrão DICOM, deve ser lida e entendida pelo usuário.

De acordo com a norma IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy” (Diretrizes para implementação do DICOM em radioterapia), capítulo 11
“Avisos de Cuidado para Usuários”: “[..] compradores de equipamentos de oncologia por
radiação devem assegurar que seus equipamentos realmente se comuniquem com outros
equipamentos e transfiram informações com sucesso utilizando os protocolos e as
definições DICOM.”

Revise cuidadosamente as formas de estruturas exportadas para sistemas de
planejamento de outros fabricantes. Devido à natureza do padrão DICOM, algumas
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estruturas podem ser modificadas durante a transferência ou podem ser acidentalmente
alteradas, devido às diferentes interpretações do padrão DICOM entre diferentes
fornecedores de TPS.

Interfaces DICOM de outros fabricantes

Devido à diversidade do padrão DICOM, é possível que determinados planos criados por
software de planejamento de tratamento de outros fabricantes não sejam totalmente
carregados.

Verifique todos os dados importados pelo aplicativo Brainlab em relação à sua totalidade e
exatidão, pois diferentes interpretações do padrão DICOM podem resultar em diferentes
implementações da representação dos dados transmitidos pelo protocolo DICOM.

Como o padrão DICOM não proporciona meios de verificar se a integridade de um arquivo
DICOM foi comprometida antes da importação para o sistema Brainlab, o usuário é
aconselhado a utilizar a transferência DICOM apenas via rede. Isso assegura que os dados
não possam ser manipulados durante a troca de dados. Se os dados DICOM forem
gravados na forma de arquivos em qualquer mídia de armazenamento, é recomendado
manusear essas informações com o mesmo cuidado dispensado a registros de pacientes
manuscritos ou impressos de qualquer tipo, para evitar qualquer tipo de manipulação.

Observações sobre segurança

Como a Exportação para DICOM pode ser configurada para não limpar automaticamente o
diretório de exportação a cada exportação individual, existe o risco de misturar diferentes
versões de planos de tratamento. Nesse caso, o usuário deve ser aconselhado a tomar
especial cuidado quando houver vários planos DICOM RT nos subdiretórios de
exportação.

Por meio da redução de contornos (respectivamente a quantidade de pontos de contorno),
pequenos contornos podem ser deformados em uma escala maior que a de objetos
maiores, ou podem até mesmo desaparecer completamente. Portanto, verifique
cuidadosamente a exatidão dos contornos após a importação para sistemas de outros
fabricantes.

Revisão e aprovação de dados

Um PDF ou relatório impresso é fornecido como uma conveniência para garantir que os dados de
tratamento tenham sido revisados em termos de integridade e exatidão antes do início do
tratamento do paciente.

Antes de iniciar

A Exportação para DICOM somente pode ser realizada após a otimização do plano.

Arquivos de plataformas de exportação

Dependendo do uso subsequente pretendido para os dados DICOM exportados em sua clínica,
diversos arquivos de plataforma de exportação são predefinidos, de acordo com seus requisitos,
pelo especialista de suporte da Brainlab.
• As opções disponíveis durante a exportação variam ligeiramente em função das configurações

definidas no arquivo de plataforma de exportação selecionado para o arquivo atual.
• Por razões de segurança, os arquivos de plataforma de exportação para planos de tratamento

somente podem ser editados pelo suporte da Brainlab.
• O uso da plataforma de exportação padrão pode resultar em um tratamento incorreto.
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2.6.2 Exportação para ExacTrac

Informações gerais

O Brain Metastases exporta automaticamente o plano de tratamento para o sistema de
posicionamento de paciente ExacTrac após a exportação para DICOM.

Restrições de exportação

Somente conjuntos de dados com comprimento máximo de imagem de 1.000 mm e menos de
400 cortes podem ser exportados.

Observações sobre segurança

Para evitar o uso de um plano de tratamento incorreto durante o tratamento, sempre
assegure que o plano final para o paciente em questão tenha sido exportado para o
ExacTrac, verificando o nome do paciente, o ID, o nome do isocentro e o horário da
exportação. Também é necessário que o plano correspondente esteja aprovado antes da
exportação.
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2.6.3 Exportação para revisão de dose

Informações gerais

O sistema pode realizar uma exportação automática para o aplicativo Dose Review Element ou
Quentry Dose Review. O Suporte da Brainlab efetuará a configuração adequada se você
adquiriu este software. O Brain Metastases exporta o plano automaticamente para o local de
acesso deste software.
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2.6.4 Concluindo a exportação

Como executar a exportação

Após a realização das configurações necessárias, realize a exportação, selecionado Next.

Resumo da exportação

Quando a exportação for concluída, um resumo será exibido. Isso confirma que a exportação foi
bem-sucedida.

Figura 13 

Se um plano de tratamento já exportado for alterado após a exportação inicial, certifique-
-se de que todos os dispositivos de tratamento envolvidos recebam a versão atualizada
dos parâmetros do plano de tratamento correspondente. Isso inclui, mas não se limita a
Sistemas R&V, Sistemas de Posicionamento de Paciente, etc. Além disso, todas as
pessoas envolvidas precisam ser informadas adequadamente (Físicos, médicos,
terapeutas, etc.)!
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2.7 Aplicação de tratamento

Observações sobre segurança

O uso de um sistema de aplicação de tratamento com parâmetros extremos, tais como
taxa de dose alta, baixa UM por feixe ou alta velocidade da lâmina, pode resultar em
imprecisão na aplicação de dose para o tratamento planejado. O físico é responsável por
garantir a aplicação correta da dose de tratamento planejada no paciente. Isso inclui a
responsabilidade pela escolha dos parâmetros de tratamento adequados.

Para assegurar a consistência dos parâmetros de posicionamento e tratamento, caso
vários sistemas de planejamento sejam utilizados, todos os parâmetros finais de
posicionamento e tratamento devem ser fornecidos pelo mesmo Sistema de Planejamento
de Tratamento. Se as informações do Brain Metastases forem usadas diretamente para
posicionamento do paciente, então o plano de tratamento correspondente deverá vir
também do Brain Metastases e o plano de tratamento não deverá ser modificado por
nenhum outro Sistema de Planejamento de Tratamento.

Revise todas as metástases antes do início do tratamento.

O tratamento de pacientes não deve ser iniciado antes que a aceitação do sistema, a
verificação e a validação do Sistema de Planejamento de Tratamento, incluindo os perfis
de feixes, sejam concluídos pelo cliente.

Você é responsável por verificar, antes de iniciar o tratamento e de dentro da sala de
tratamento, se os ângulos de gantry e de mesa selecionados podem ser usados para a
realização do tratamento sem resultar em ferimentos aos pacientes ou danos aos
equipamentos, como o sistema de aplicação de tratamento.

O aviso de colisão do software Brain Metastases alerta sobre possíveis colisões entre o
gantry do Linac e a mesa de tratamento. O software não é uma ferramenta precisa de
previsão de colisões. Dependendo da configuração do tratamento e/ou da anatomia do
paciente, podem ocorrer colisões mesmo sem que o software gere mensagens de aviso.
Você é responsável por verificar, antes do início do tratamento, que é possível realizar o
tratamento sem colisões.

Você é responsável por assegurar que as configurações das máquinas (incluindo, mas não
se limitando às configurações do colimador primário) estejam permanentemente
sincronizadas em todos os locais (p. ex., Sistema de Planejamento de Tratamento, sistema
de registro e verificação e sistema de aplicação de tratamento). Uma incompatibilidade
entre a configuração da máquina usada para planejamento e a máquina usada para
tratamento pode resultar na aplicação inadequada do tratamento ou na interrupção do
fluxo de trabalho clínico.

Tratamentos CW/CCW: A direção da rotação do gantry pode ficar confusa em diferentes
fases do processo de planejamento: Por exemplo, as formas do MLC tornam-se
espelhadas devido à rotação invertida do gantry, ou o relatório impresso não declara
explicitamente a direção da rotação selecionada. Verifique antes do tratamento se a
direção correta de rotação do gantry foi importada em seu Sistema R&V e se é exibida no
console do Linac.

Controle de Qualidade

O usuário é responsável por estabelecer um programa adequado de controle de qualidade
abrangente para detecção de erros, limitações ou imprecisões dos sistemas de
planejamento de tratamento e de aplicação de tratamento. Para obter detalhes adicionais,
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consulte o capítulo sobre controle de qualidade no Manual de Referência Técnica, Brainlab
- Princípios de Física.

Meça a precisão absoluta do sistema Brain Metastases em combinação com os sistemas
de aplicação de tratamento, usando fantomas. A precisão medida deve ser levada em
consideração durante a configuração dos parâmetros do plano, para garantir a aplicação
precisa do tratamento.

Assegure a aplicação adequada do plano de tratamento ao paciente. Recomendamos a
execução de uma verificação do fantoma para todos os planos de tratamento usando
exatamente as mesmas configurações de parâmetros que serão usadas para o paciente
real durante o tratamento real.

Antes do início do tratamento, faça uma verificação cruzada de todos os parâmetros de
tratamento.

Para cada plano de tratamento de paciente, o usuário deve assegurar que a configuração
planejada para o Linac seja corretamente transferida e aplicada ao Linac. Isso inclui, sem
se limitar a estes, o modo de filtro aplainador e as configurações acessórias.

Tratamentos estereotáticos, como a radiocirurgia estereotática (SRS), incorporam níveis
muito altos de taxas de dose e doses por fração, e são tipicamente planejados com
margens reduzidas de volume-alvo. Portanto, você deve adotar precauções de segurança
adicionais durante o planejamento do tratamento, a transferência do plano e a aplicação
do tratamento. É altamente recomendado que se executem processos adicionais de
Controle de Qualidade antes de cada tratamento estereotático em pacientes.

Recomendamos a verificação e confirmação da preparação do paciente com um método
adequado de verificação de posição antes do tratamento. Planos de amostragem podem
ser gerados com o uso de fantomas e a precisão do método de preparação do paciente
real testado.

Assegure que o Sistema de Planejamento de Tratamento Brain Metastases esteja
corretamente configurado e que a configuração reflita os parâmetros dos sistemas de
aplicação de tratamento. Esses parâmetros incluem, entre outros, a convenção de escala
do Linac, limites mecânicos ou parâmetros dosimétricos, tais como os modos de energia
ou fluência do Linac, como SRS e FFF (Livre de Filtro Aplainador).

Sempre assegure que os sistemas de aplicação de tratamento usados para tratamento de
um paciente sejam os mesmos que foram definidos durante o processo de planejamento,
ou seja, o perfil de máquina selecionado deve ser correspondente à máquina do
tratamento.

Revise todos os parâmetros de tratamento exportados para o Sistema R&V usando o
relatório do Brain Metastases.

Aplicação de tratamento
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2.8 Configurando o Brain Metastases

Informações gerais

O arquivo de Plan Option define diversas variáveis usadas em um cálculo de plano. Você pode
criar sua própria Plan Option.

Alterações em modelos XML tornam-se válidas somente quando o software é reiniciado.

OBSERVAÇÃO: ao alterar arquivos de configuração ou modelos, observe que as alterações têm
efeito apenas local, pois os arquivos são alterados apenas localmente. Se houver múltiplas
instalações de RT Elements em diferentes plataformas, os arquivos correspondentes das outras
plataformas também deverão ser ajustados.
 

Como criar um arquivo de Opção de Plano

Etapas

1.
Acesse a subpasta res no diretório de instalação do Brain Metastases.
Usualmente, este é o caminho: F:\BrainLAB\Appls\BrainMetastases\res.

2.

Copie um dos arquivos PlanOption.xml disponíveis.
• A sintaxe para o nome do arquivo de Plan Option é PlanOption*.xml.
• Não utilize caracteres especiais no nome do arquivo.
• Não existe limite para o número de arquivos de Plan Option que podem ser criados.

3. Abra o arquivo em um editor de texto (p. ex., Notepad (Bloco de Notas) do Windows ou
Notepad++).

4. Você pode configurar as variáveis da tabela mostrada a seguir.

Variável Descrição

nameLine1

Define o nome do arquivo de Plan Option (primei-
ra linha).
OBSERVAÇÃO: esta informação é visível no
Brain Metastases. Procure atribuir nomes que
sejam significativos e não conflitantes com outros
valores.
 

Mandatório.

nameLine2

Define o nome da Plan Option (segunda linha).
OBSERVAÇÃO: esta informação é visível no
Brain Metastases. Procure atribuir nomes que
sejam significativos e não conflitantes com outros
valores.
 

Mandatório.

<rtplandef:
ObjectManipulationEnlarge>

Os valores fornecidos aqui adicionam uma mar-
gem em torno de cada metástase.
Opcional (toda a seção).

mm em rtplandef:LRSym Adiciona uma margem (estipulada em milímetros)
na direção Esquerda-Direita.

mm em rtplandef:APSym Adiciona uma margem (estipulada em milímetros)
na direção Anterior-Posterior.
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Variável Descrição

mm em rtplandef:HFSym Adiciona uma margem (estipulada em milímetros)
na direção Cabeça-Pés.

pointLowerVolumeRatio
Porcentagem mínima de um volume de tumor que
deveria ser coberto pela dose durante o tratamen-
to (expressado como uma fração, em que 1,0 cor-
responde a 100%).

numFractions Número de frações que devem compor o trata-
mento.

doseLinearInterpolated

Os valores calculados por
VolumeRelatedPrescription fornecem três
prescrições de volume de dose/tumor. A configu-
ração doseLinearInterpolated indica se a
interpolação de prescrições de dose será realiza-
da para volumes intermediários de tumores, como
em uma linha reta entre os três valores.
True: interpolar um relacionamento linear.
False: usar o valor da próxima prescrição (com o
próximo valor mais alto).

upperSizeLimitmm

Os valores calculados por
VolumeRelatedPrescription fornecem três
prescrições de volume de dose/tumor. A configu-
ração upperSizeLimitmm especifica o limite su-
perior do tamanho do tumor para o qual o parâ-
metro de dose de prescrição desta entrada é rele-
vante.
Para tumores com tamanho menor que o limite
superior da primeira entrada: use a dose da pri-
meira entrada.
Para tumores com tamanho entre os limites supe-
riores das duas entradas: faça uma interpolação
ou use a menor das duas doses (dependendo da
variável doseLinearInterpolated).
Para tumores com tamanho maior que o limite su-
perior da última entrada: use a dose da última en-
trada.

upperVolumeLimitccm

Os valores calculados por
VolumeRelatedPrescription fornecem três
prescrições de volume de dose/tumor. A configu-
ração upperVolumeLimitccm especifica o limi-
te superior do volume do tumor para o qual o pa-
râmetro de dose de prescrição desta entrada é re-
levante.
Para tumores com volume menor que o limite su-
perior da primeira entrada: use a dose da primeira
entrada.
Para tumores com volume entre os limites supe-
riores das duas entradas: faça uma interpolação
ou use a menor das duas doses (dependendo da
variável doseLinearInterpolated).
Para tumores com volume maior que o limite su-
perior da última entrada: use a dose da última en-
trada.

defaultHighlightValue
Define o valor padrão para o campo de destaque
livre do menu Dose no Dose Review em Gy.
Mandatório.
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Variável Descrição

showHalfPrescription

True: ativa o valor de meia prescrição em sua
exibição de dose (apenas para metástases e Teci-
do Normal).
False: desativa o valor.
Opcional.
Padrão: False.

doseGy em
<VolumeRelatedPrescription>

Três valores que fornecem a prescrição da dose.
Cada valor fornece uma dose prescrita para um
volume de tumor.

doseGy em <CriticalDose>

Você pode definir linhas de dose críticas de acor-
do com sua necessidade. Isto se aplica à metás-
tase e a outras exibições em Gy.
Opcional (toda a seção).
Máximo: 3 valores.

<brainmets:ArcPlaneDefinition>

Cada entrada deste tipo configura um arco candi-
dato que pode ser usado para tratamento. Devem
existir duas entradas deste tipo, no mínimo.
A otimização pode optar por não usar todos os ar-
cos candidatos, se isto não for necessário para
realizar um bom tratamento.
Os arcos candidatos definidos por essas entradas
serão usados se o isocentro estiver colocado no
lado direito do hemisfério do cérebro. Se o isocen-
tro for colocado no lado esquerdo do hemisfério,
os arcos candidatos são espelhados de maneira
apropriada (tableAngle torna-se -tableAngle,
gantryLowerAngle torna-se -
gantryUpperAngle e gantryUpperAngle tor-
na-se -gantryLowerAngle. Os hemisférios di-
reito e esquerdo são definidos com base no cen-
tro do quadro de recorte e, se isto não estiver dis-
ponível, no centro da massa do contorno externo.
Veja a seguir informações sobre definições de ân-
gulos.
Um modelo de Plan Option será simétrico se suas
variáveis ArcPlaneDefinitions forem simetricamen-
te espelhadas em relação ao plano sagital central.
OBSERVAÇÃO: se você não usar uma configura-
ção assimétrica de arcos candidatos, o espelha-
mento não afetará seus planos.
 

tableAngle em
<brainmets:ArcPlaneDefinition>

Define o ângulo da mesa de um arco candidato.
• O ângulo da mesa deve ser especificado em

coordenadas IEC 61217.
• Deve ser um valor inteiro.

minNtableAngles em
<brainmets:
OptimizationParameters>

Define o número mínimo de ângulos de mesa que
seguramente irão permanecer no plano de trata-
mento otimizado.
• O valor de minNtableAngles deve ser maior ou

igual a zero.
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Variável Descrição

minCollimatorAngle em
<brainmets:
OptimizationParameters>

Este é o valor mínimo para a rotação do colima-
dor de todos os arcos. A rotação pode ser positiva
ou negativa. A rotação automática do colimador
será ainda maior, se possível.
• O valor de minCollimatorAngle não pode ser ne-

gativo.
• Valores não inteiros são arredondados na dire-

ção de zero.

gantryLowerAngle e
gantryUpperAngle em
<brainmets:ArcPlaneDefinition>

Define os ângulos de gantry numericamente infe-
rior e superior para o movimento de gantry de um
arco candidato.
• Os ângulos do gantry devem ser especificados

em coordenadas IEC 61217 (entre -360° e
360°).

• Eles devem ser valores inteiros.
• O valor de gantryLowerAngle deve ser me-

nor que o valor de gantryUpperAngle em to-
dos os casos.

O software coloca o arco candidato no intervalo
[gantryLowerAngle;gantryUpperAngle].
Isto significa que o arco é definido em um modo
horário (cw). Para o tratamento atual, o software
obtém a direção da rotação do gantry automatica-
mente, frequentemente usando tanto movimentos
horários quanto movimentos anti-horários (ccw).
Se o comprimento do arco não for igual ou maior
que 20°, não será possível criar um plano de tra-
tamento válido. Além disso, o comprimento do ar-
co deve ser divisível por 10°; caso contrário, os
ângulos especificados serão ajustados de forma
apropriada.
Exemplos:
• [5;175]: arco com comprimento de 170°, movi-

mento de 5° a 175° horário, ou de 175° a 5° an-
ti-horário.

• [-175;175]: arco com comprimento de 350°, mo-
vimento de -175° (= 185°) a 175° horário, ou de
175° a -175° (= 185°) anti-horário.

• [95;185]: arco com comprimento de 90°, movi-
mento de 95° a 185° horário, ou de 185° a 95°
anti-horário.

A otimização pode diminuir a envergadura do ar-
co, ou seja, modificar gantryLowerAngle e/ou
gantryUpperAngle, se isto melhorar a qualida-
de do tratamento. Todavia, ela não estende a en-
vergadura do arco.
Assegure que os ângulos selecionados da mesa e
do gantry não produzam colisões da mesa.
Não é recomendado usar comprimentos de arcos
menores que 90°.
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2.9 Como o algoritmo de otimização funciona

Condições

Nas informações apresentadas a seguir, as metástases selecionadas para geração do plano de
tratamento são denominadas PTVs.

Configurando o plano

Até dez PTVs podem ser tratados simultaneamente. Objetos contornados menores que 0,01 cm3

são automaticamente removidos. Isto inclui pequenas partes de PTVs, quando elas consistem
em volumes múltiplos, separados e desconectados. Se um único PTV que consiste em vários
volumes desconectados maiores que 0,01 cm3 for passado para o Brain Metastases, esses
volumes serão tratados como PTVs separados. Nesse caso, o software divide automaticamente o
PTV em PTVs individuais e diferentes. Todavia, se mais que um PTV for passado para o Brain
Metastases e um desses PTVs, no mínimo, consistir em diversos volumes, o software assumirá
que o usuário deseja tratar cada um daqueles volumes como um PTV único e combinado, e
nenhuma divisão será realizada.
A prescrição de dose é predefinida como a dose aplicada a 99,5% do volume do PTV. A
prescrição é garantida pelo algoritmo de otimização. Consulte a página 57 para obter
informações sobre como alterar esse valor.

Configurando as formas dos arcos e do MLC

O Brain Metastases usa um conjunto predefinido de arcos conformacionais dinâmicos para
tratar os PTVs. Os ângulos da mesa são predefinidos no arquivo de modelo de configuração. O
algoritmo inicia considerando cinco posições de mesa e dois arcos independentes por posição de
mesa, no máximo. Por padrão, as posições da mesa são definidas com o objetivo de distribuir os
arcos igualmente e evitar arcos opostos.
Dependendo do hemisfério da cabeça em que o isocentro está localizado, os arcos são
espelhados sobre o plano sagital. Os ângulos de início e parada do arco são configurados para
os valores padrão e modificados durante a otimização. As posições das lâminas do MLC são
conformalmente moldadas aos PTVs, com uma margem adicional de até 1 mm em adição a
qualquer margem que tenha sido definida no modelo, para todos os campos de cada arco. A
posição do isocentro é determinada como a posição média dos centros da massa de cada PTV.
Se o MLC consistir em lâminas finas e grandes e os PTVs estiverem distantes entre si, é provável
que as formas do MLC de alguns PTVs consistam em, pelo menos, uma parte das lâminas
grandes. Nesses casos, a conformidade pode ser melhorada se os PTVs estiverem agrupados e
várias posições de isocentro estiverem definidas.

Atribuindo os PTVs aos arcos para tratamento

Para evitar a irradiação de tecidos normais causada pelo vazamento de radiação entre as
lâminas do MLC, nem todos os PTVs podem ser tratados por um único arco ao mesmo tempo. Se
dois PTVs compartilharem um mesmo par de lâminas, o software verificará o tecido normal
circundante, em pontos de controle definidos, para determinar se os dois PTVs poderão ser
tratados pelo mesmo arco. Uma destas situações ocorrerá para cada ponto de controle:
• A distância na direção x entre dois PTVs deverá ficar dentro de uma determinada tolerância (p.

ex., se os pixels do formato do planejamento correspondentes aos PTVs estiverem muito
próximos entre si). Neste caso, os PTVs serão irradiados por um único arco, pois o
sequenciador de lâminas não distingue os PTVs.

• A distância na direção x deve ser maior que uma determinada tolerância. Neste caso, o
software designa os dois PTVs para diferentes arcos no mesmo ângulo de mesa.

No algoritmo, esta escolha é baseada no princípio de que o maior número possível de PTVs deve
ser tratado por cada arco. As escolhas são feitas de forma a minimizar as Unidades Monitoras
aplicadas pelos arcos. Além disso, o colimador é girado para dissipar o excesso de dose causado
pela fuga de radiação entre as lâminas do MLC. Esta rotação é limitada, pois todos os PTVs
tratados por um arco devem permanecer dentro do efetivo, e menor, campo do MLC.
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Otimizando os pesos dos arcos

Agora que os PTVs tratados por cada arco foram determinados, os pesos dos arcos são
otimizados para proporcionar o melhor nível de conformidade. Isto é medido pelo índice de
conformidade (CI), um para cada PTV.
Como as prescrições de dose nos PTVs são forçadas durante a otimização, o CI é obtido pelo
volume de tecido normal em torno do PTV que está recebendo mais dose que o prescrito, como
uma fração do volume do PTV. Portanto, se dois PTVs tiverem o mesmo número de voxels de
tecido normal tratado, o maior dos dois PTVs terá um menor CI. Um deslocamento de 1 é
adicionado ao CI calculado, de forma que, se a conformidade perfeita for alcançada, o CI será
igual a 1. De acordo com esta definição, que é usada apenas durante a otimização, o CI será
sempre igual ou maior que 1. Durante a otimização, a região de tecido normal em que os voxels
são avaliados é limitada a uma margem de 5 mm em torno do PTV.
Além da otimização dos pesos dos arcos, diversas abordagens adicionais são tentadas para
melhorar os CIs. Por exemplo, pequenas margens são adicionadas ou subtraídas dos PTVs que
apresentam CIs abaixo do ponto ótimo.

Após a otimização

Como última etapa, todos os arcos com menos do mínimo de unidades monitoras aplicáveis são
removidos. Os arcos com mais que o máximo de unidades monitoras aplicáveis são divididos no
número de arcos necessários. Para a determinação final dos CIs, a margem de tecido normal em
torno do PTV é aumentada para 15 mm, para a obtenção de um valor mais preciso. Eles são
calculados como o índice de conformidade Paddick inverso:

em que PIV é o volume compreendido pela isodose de prescrição e TV é o volume-alvo, ou seja,
o volume do PTV. Estes CIs são mostrados na interface de usuário.
Informações adicionais sobre índices de conformidade são fornecidas nesta publicação:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000.

Como o algoritmo de otimização funciona
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2.10 Revalidação de software

Informações gerais

Este é o teste de revalidação de sistema recomendado após a realização de pequenas
alterações em seu sistema, incluindo:
• Hotfixes do Sistema Operacional.
• Instalação de aplicativos antivírus.
• Instalação de software de outros fabricantes.

Para grandes alterações no Sistema Operacional (novo Sistema Operacional, novo Service Pack,
etc.) entre em contato com o suporte da Brainlab.

Como executar a revalidação de software

Pelo menos um paciente DICOM de teste deveria estar disponível para este procedimento.

Etapas

1. Inicie o elemento Brain Metastases e verifique se um ou mais conjuntos de dados estão
disponíveis.

2. Carregue um dos conjuntos de dados.

3. Selecione o tampo de mesa e ajuste sua posição.

4. Assegure que a função de recorte possa ser usada.

5. Confirme a orientação do tratamento.

6. Certifique-se de que seja possível navegar, realizar janelamento e aplicar panorama e
zoom.

7. Selecione a opção de plano para tratamento.

8. Altere a caixa de seleção Treat Metastasis para uma metástase.

9. Altere a dose predefinida para uma metástase.

10. Inicie o cálculo do algoritmo otimizado.

11. Revise a distribuição de isodose.

12. Em Beam’s Eye View, acione a rotação de gantry para vários arcos.

13. Assegure que seja possível selecionar um arco e uma metástase no layout Beam’s Eye
View.

14. Revise o DVH de várias metástases e outros objetos.

15. Revise o índice de conformidade e as doses mínima e máxima.

16. Crie e salve o arquivo PDF.

17. Exporte o plano para o Sistema R&V e o ExacTrac.

18. Saia do Brain Metastases. A revalidação foi concluída.
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2.11 Mensagens

Mensagens de aviso e de erro em caixas de diálogo

There is no Image Set with Modality CT found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Please go back to the Selected Data and check this. Pressing Quit will close the
application. (Nenhuma série de imagens com modalidade CT foi encontrada. Deve haver
exatamente um banco de dados de imagens com modalidade CT. Retorne a Selected Data e
verifique. Pressione Quit para fechar o aplicativo.)
There are multiple Image Sets with Modality CT found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Please go back to the Selected Data and check this. Pressing Quit will close the
application. (Múltiplas séries de imagens com modalidade CT foram encontradas. Deve haver
exatamente um banco de dados de imagens com modalidade CT. Retorne a Selected Data e
verifique. Pressione Quit para fechar o aplicativo.)
Not all Image Sets are fused. This is a requirement. Please go back to the Selected Data and
check this. Pressing Quit will close the application. (Nem todas as séries de imagens foram
fusionadas. Isto é um requisito. Retorne a Selected Data e verifique. Pressione Quit para fechar o
aplicativo.)
The Fusion Root is not an Image Set with Modality CT. The Fusion Root must be a CT Image Set.
Please go back to the Selected Data and check this. Pressing Quit will close the application. (A
Raiz de Fusão não é uma série de imagens com modalidade CT. A Raiz de Fusão deve ser uma
série de imagens CT. Retorne a Selected Data e verifique. Pressione Quit para fechar o
aplicativo.)
The Fusion Root is not a supine image. Only supine images are supported. Please go back to the
Selected Data and check this. Pressing Quit will close the application. (A Raiz de Fusão não é
uma imagem de decúbito dorsal. Somente imagens de decúbito dorsal são suportadas. Retorne a
Selected Data e verifique. Pressione Quit para fechar o aplicativo.)
The Fusion Root has tilted image slices. It should not contain tilted slices. Please go back to the
Selected Data and check this. Pressing Quit will close the application. (A Raiz de Fusão contém
cortes de imagens inclinados. Ela não deveria conter cortes inclinados. Retorne a Selected Data
e verifique. Pressione Quit para fechar o aplicativo.)
No Metastases are found. Please go back to SmartBrush and check this. Pressing Quit will close
the application. (Nenhuma metástase localizada. Retorne ao SmartBrush para verificar isto.
Pressione Quit para fechar o aplicativo.)
There is at least one Metastasis that is too small. These Metastases are not suitable for planning.
Metastases have to have volumes of at least 0.01 cm³. Please go back to SmartBrush and check
this. Pressing Quit will close the application. (Pelo menos uma metástase é muito pequena. Essas
metástases não são adequadas para planejamento. Metástases devem ter volume mínimo de
0,01 cm³. Retorne ao SmartBrush para verificar isto. Pressione Quit para fechar o aplicativo.)
You have defined several Metastases. Some of them consist of more than one Metastasis. Please
review all Metastases carefully. (Você definiu várias metástases. Algumas delas consistem em
mais de uma metástase. Revise cuidadosamente todas as metástases.)
Only one object is defined as a Metastasis. This object consists of several Metastases and will
automatically be split into different single Metastases. Please review all Metastases carefully.
(Somente um objeto foi definido como uma metástase. Esse objeto consiste em várias
metástases e será automaticamente dividido em diferentes metástases individuais. Revise
cuidadosamente todas as metástases.)
Creation of the initial setup has failed! Please check the logfile for details. Pressing Quit will close
the application. (Falha na criação da configuração inicial! Veja detalhes no arquivo de log.
Pressione Quit para fechar o aplicativo.)
The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment. (O
perfil de máquina ativo destina-se apenas a aceitações e não deve ser usado para tratamento de
pacientes.)
No Metastases are selected for treatment. Please review for each Metastasis the Treat Metastasis
checkbox selection. (Nenhuma metástase foi selecionada para tratamento. Revise a caixa de
seleção Treat Metastasis de cada metástase.)
Too many Metastases are selected for treatment. The maximum number of Metastases supported
is xxxx. Please consider dividing your plan into different sub-plans. (Um número excessivo de
metástases foi selecionado para tratamento. O número máximo de matástases suportado é xxxx.
Considere a possibilidade de dividir seu plano em vários subplanos.)
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The current range of your selection area including the Table Top model exceeds the range of the
related CT reference set in slice direction. Note that structures outside the region defined by the
CT slices will be ignored in the tissue model. (O intervalo atual de sua área selecionada, incluindo
o modelo do tampo da mesa, excede o intervalo do conjunto da sequência de tomografias de
referência relacionada na direção do corte. Observe que as estruturas que estão fora da região
definida pelos cortes de TC serão ignoradas no modelo de tecido.)
Course ID shall be an integer between 1 and 99! (ID do Curso deve ser um número inteiro entre 1
e 99!)
Plan Name shall be between 1 and xxxx characters long! (Nome do Plano deve ter entre 1 e
xxxx caracteres de comprimento!)
The export has failed! Please check the logfile for details. (Falha na exportação! Veja detalhes no
arquivo de log.)
Treatment plans, which are not exported, will be lost. Are you sure you want to leave the
application and lose the current treatment plan? (Planos de tratamento que não forem exportados
serão perdidos. Tem certeza de que deseja sair do aplicativo e perder o plano de tratamento
atual?)
Treatment plans, which are not exported, will be lost. Are you sure you want to select this
metastasis for treatment and lose the current treatment plan? (Planos de tratamento que não
forem exportados serão perdidos. Tem certeza de que deseja selecionar esta metástase para
tratamento e perder o plano de tratamento atual?)
Treatment plans, which are not exported, will be lost. Are you sure you want to unselect this
metastasis for treatment and lose the current treatment plan? (Planos de tratamento que não
forem exportados serão perdidos. Tem certeza de que deseja desmarcar esta metástase para
tratamento e perder o plano de tratamento atual?)
Data of type DicomXBrain is not supported by this application and cannot be loaded! Please go
back and selected different data. Pressing Quit will close the application. (Dados do tipo Dicom
xBrain não são suportados por este aplicativo e não podem ser carregados. Retorne e selecione
outros dados. Pressione Quit para fechar o aplicativo.)
This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values (SUV). The displayed
SUV can vary depending on the manufacturer of the PET scanner. Always compare the displayed
values with the SUV obtained directly at the scanner before using them! (O plano de tratamento
inclui séries de imagens que contêm Valores de Captação Padrão (SUV). O SUV exibido pode
variar em função do fabricante do scanner de PET. Antes de usar os valores exibidos, compare-
-os com o SUV obtido diretamente do scanner.)
Metastasis xxxx is not selected for treatment. (A metástase xxxx não foi selecionada para
tratamento.)
An error occurred during optimization! Please check the log file and contact Brainlab Support.
(Ocorreu um erro durante a otimização. Verifique o arquivo de log e entre em contato com o
suporte da Brainlab.)
Xxxx is not covered by the MLC for any table position! This happens if the metastasis is located
too far away from the isocenter. Please go back and check your plan and object definitions. (Xxxx
não está coberto pelo MLC em nenhuma posição da mesa! Isto ocorre quando a metástase está
localizada muito longe do isocentro. Retorne e verifique suas definições de plano e de objetos.)
Xxxx cannot be irradiated! This happens if the metastasis is located too far away from the
isocenter. Please go back and check your plan and object definitions. (Não é possível irradiar
xxxx. Isto ocorre quando a metástase está localizada muito longe do isocentro. Retorne e
verifique suas definições de plano e de objetos.)
Xxxx does not receive any dose! This happens if the Table Top has not been correctly matched in
the start-up dialog. Please go back and check your Table Top matching. (Xxxx não está
recebendo nenhuma dose! Isto ocorre quando a correta correspondência do tampo da mesa não
foi realizada na janela de diálogo de inicialização. Retorne e verifique a correspondência de seu
tampo de mesa.)
The patient data has changed. Do you want to load the newly available data and restart planning?
(Os dados do paciente foram alterados. Deseja carregar os dados atualizados e reiniciar o
planejamento?)
The Dose shall be between $min and $max! (A dose deve estar entre $min e $max!)
Please enter a valid dose value! (Insira um valor de dose válido!)
No Java Runtime Environment found. PDF document creation cannot be performed. (Nenhuma
versão de Java Runtime Environment encontrada. Não será possível criar o documento PDF.)
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The Fusion Root is localized. It should not be localized. Go back to the Selected Data and check
this. (A Raiz de Fusão está localizada. Ela não deveria estar localizada. Retorne a Selected Data
e verifique.)

Mensagens no relatório impresso (Semáforos)

Erro The isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (As coordenadas
do isocentro não estão dentro do tecido do paciente.)

Erro

The MU (xxxx MU) value of one of this beam’s/arc’s export portions is above
the allowed MU (xxxx MU) configured for the machine. Please verify. (O valor
de MU (xxxx MU) de uma das porções de exportação deste feixe/arco está
acima do valor de MU (xxxx MU) permitido configurado para a máquina. Veri-
fique.)

Erro
The time to deliver the desired dose (xxxx s) exceeds the machine limit
(xxxx s). Please verify. (O tempo para aplicação da dose desejada (xxxx s)
excede o limite da máquina (xxxx s). Verifique.)

Erro

MU (xxxx MU) is larger than the maximum allowed MU (xxxx MU). (Note:
splitting to several portions is not supported by the application for this treat-
ment) (A MU xxxx MU é maior que a MU máxima permitida (xxxx MU). Ob-
servação: a divisão em várias partes não é suportada pelo aplicativo para es-
te tratamento.)

Erro The table angle is not valid. Treatment is not possible. (O ângulo da mesa
não é válido. Não é possível realizar o tratamento.)

Erro The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (O ângulo de
rotação do arco não é válido. Não é possível realizar o tratamento.)

Erro The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (O intervalo
de rotação do gantry não é válido. Não é possível realizar o tratamento.)

Erro Danger of table collision. Please verify. (Risco de colisão da mesa. Verifique.)

Aviso / Erro The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (O perfil da
máquina não foi validado. Não é possível realizar o tratamento.)

Aviso / Erro
The active machine profile is for acceptances only and must not be used for
patient treatment. (O perfil de máquina ativo destina-se apenas a aceitações
e não deve ser usado para tratamento de pacientes.)

Informação The plan contains closed fields (MLC). (O plano contém campos fechados
[MLC].)

Informação The plan contains closed fields (jaws). (O plano contém campos fechados
[colimadores primários].)

Informação The isocenter is blocked (jaws). (O isocentro está bloqueado [colimadores pri-
mários].)

Informação

The element is split into xxxx portions because the MU value (xxxx MU) is
larger than the maximum allowed MU (xxxx MU). (O elemento é dividido em
xxxx partes, porque o valor da MU [xxxx MU] é maior que a MU máxima per-
mitida [xxxx MU]).

Informação

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range
of the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please
check your plan carefully! (Para pelo menos um par de lâminas fechadas o
espaçamento planejado entre lâminas está dentro do intervalo de 2 mm da
extremidade do colimador primário e pode não ser coberto pelos colimadores
primários durante a aplicação. Verifique cuidadosamente seu plano!)

Aviso The plan intent is set to xxxx. (A intenção do plano está configurada como
xxxx.)

Aviso Metastasis xxxx is not selected for treatment. (A metástase xxxx não foi se-
lecionada para tratamento.)
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Aviso The active machine profile and its beam data are not approved. (O perfil de
máquina ativo e seus dados de feixes não foram aprovados.)

Aviso The active machine profile is not approved. (O perfil de máquina ativo não foi
aprovado.)

Aviso The beam data of the active machine profile are not approved. (Os dados de
feixe do perfil de máquina ativo não foram aprovados.)

Aviso The jaws are overlapping the MLC field. (Os colimadores primários estão so-
brepondo o campo do MLC.)

Aviso it is smaller than the depth dose field size range. (é menor que o intervalo de
tamanhos de campos de profundidade de dose.)

Aviso it is larger than the depth dose field size range. (é maior que o intervalo de
tamanhos de campos de profundidade de dose.)

Aviso it is smaller than the scatter jaw-field size range. (é menor que o intervalo de
tamanhos de campos de colimador primário de espalhamento.)

Aviso it is larger than the scatter jaw-field size range. (é maior que o intervalo de
tamanhos de campos de colimador primário de espalhamento.)

Aviso it is smaller than the scatter MLC-field size range. (é menor que o intervalo de
tamanhos de campos de MLC de espalhamento.)

Aviso it is larger than the scatter MLC-field size range. (é maior que o intervalo de
tamanhos de campos de MLC de espalhamento.)

Aviso
The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please ve-
rify. (O número de partes em que este elemento foi dividido excede 10. Verifi-
que.)

Aviso
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the
desired sector is treated. (O arco definido pelos ângulos de início e parada é
ambíguo. Assegure que o setor desejado seja tratado.)

Aviso Risk of table collision. Please verify. (Risco de colisão da mesa. Verifique.)

Aviso
The minimum field extension is smaller than four times the xxxx. Accuracy of
dose calculations may be limited. (A extensão de campo mínima é menor que
o quádruplo de xxxx. A precisão dos cálculos de dose pode ser limitada.)

Aviso

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan’s dose re-
solution. Accuracy of dose calculations may be limited. (A extensão de campo
mínima é menor que o quádruplo da resolução da dose do RTPlan. A preci-
são dos cálculos de dose pode ser limitada.)

Aviso

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Plea-
se check your plan carefully! (Para pelo menos um par de lâminas fechadas o
espaçamento entre lâminas não está coberto pelos colimadores primários.
Verifique cuidadosamente seu plano!)

Mensagens informativas (Exibidas pelo ícone i)

xBrain data xxxx is not loaded. (Dados xBrain xxxx não foram carregados.)
DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (A mensagem
DICOM não pode ser processada pela versão atual do aplicativo.)
Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. (O Nome do Paciente especificado na
mensagem DICOM é muito longo (> 64 caracteres). Em caso de exportação DICOM, o Nome do
Paciente será reduzido de forma apropriada.)
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. Only
the first five are imported, other components are ignored. (O Nome Alfabético do Paciente na
mensagem DICOM contém mais componentes de nome do que o permitido. Apenas os cinco
primeiros são importados, os outros componentes são ignorados.)
It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID are
not defined. This file is skipped. (Não é possível identificar informações do paciente no arquivo
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DICOM, pois o Nome do Paciente e o ID do Paciente não foram definidos. Este arquivo é
ignorado.)
Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM export
the Patient ID will be shortened accordingly. (O ID do Paciente especificado na mensagem
DICOM é muito longo (> 64 caracteres). Em caso de exportação DICOM, o ID do Paciente será
reduzido de forma apropriada.)
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Não foi possível importar o Registro, pois os sistemas de coordenadas de origem e destino não
puderam ser identificados.)
Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Não foi
possível importar o Registro, pois o sistema de coordenadas de origem não pôde ser
identificado.)
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration
object. (Não foi possível importar o Registro, pois dois sistemas de coordenadas são esperados
no objeto Registro.)
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. (Não foi possível importar o Registro, pois uma ou ambas as séries de
imagens correspondentes [Quadro de Referência] não foram localizadas.)
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Não foi possível importar o Registro, pois uma das séries de imagens
[origem] correspondentes [Quadro de Referência] não foi localizada.)
Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Não foi possível importar o Registro, pois uma das séries de imagens
[destino] correspondentes [Quadro de Referência] não foi localizada.)
Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Não foi possível
importar o Registro, pois a série de imagens da raiz não pôde ser identificada.)
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Não foi possível importar o Registro, pois o registro entre os sistemas de
coordenadas não pôde ser estabelecido.)
Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Um Registro
com problema foi localizado [a matriz de transformação possui um problema de inversão].)
Registrations found that describe a chain between image series. (Registros que descrevem um
encadeamento entre séries de imagens foram localizados.)
Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion between
xxxx and xxxx is imported (image fusion: xxxx, xxxx). (Não foi possível importar o Registro,
pois ele contradiz outro registro. A fusão de imagens entre xxxx e xxxx foi importada [fusão de
imagens: xxxx, xxxx]).
Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registration
object. (Não foi possível importar o Registro, pois a Matriz de Transformação não pôde ser
localizada no objeto Registro.)
Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Não foi
possível importar o Registro, pois as séries de imagens de origem e destino são idênticas.)
Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Não foi possível importar o Registro, pois o sistema de coordenadas de origem ou destino não
pôde ser criado.)
Registration cannot be imported due to an internal error (Não foi possível importar o Registro,
devido a erro interno)
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Não foi possível importar
o Registro, pois a matriz de fusão não é ortogonal.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not reference all images instances of the registered image series. (O objeto de Registro
DICOM entre as séries de imagens xxxx, xxxx e as séries de imagens xxxx, xxxx não referenciam
todas as instâncias de imagens das séries de imagens registradas.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
references image instances which cannot be found. (O objeto de Registro DICOM entre as séries
de imagens xxxx, xxxx e as séries de imagens xxxx, xxxx referenciam instâncias de imagens que
não podem ser localizadas.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. Therefore the
imported Image Fusion may be potentially wrong. (O objeto Registro DICOM entre as séries de
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imagens xxxx, xxxx e as séries de imagens xxxx, xxxx não atende as recomendações IHE-RO,
pois nenhuma instância de imagem é referenciada. Portanto, a Fusão de Imagens importada
pode estar incorreta.)
The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system xxxx
does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the
registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (O objeto Registro DICOM entre
o sistema de coordenadas xxxx e o sistema de coordenadas xxxx não atende as recomendações
IHE-RO [apenas o sistema de coordenadas de origem está armazenado na matriz de registro].
Portanto, a Fusão de Imagens não foi importada.)
The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as it has
identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO conform.
(Não foi possível importar o objeto Registro DICOM com o sistema de coordenadas xxxx, pois ele
possui UIDs de Quadro de Referência idênticos para a origem e para o alvo. Isto não está em
conformidade com a IHE-RO.)
Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Erro Interno. Não foi
possível carregar o registro. Veja detalhes no arquivo de log.)
The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced image
series are missing. See logfile for details. (Não foi possível importar o objeto Registro DICOM,
pois os cabeçalhos DICOM das séries de imagens referenciadas não estão presentes. Veja
detalhes no arquivo de log.)
Contour object xxxx cannot be imported as the corresponding image series cannot be found.
(Não foi possível importar o objeto de contorno xxxx, pois a série de imagens correspondente não
pôde ser localizada.)
Contour object xxxx references image instances that cannot be found. (O objeto de contorno
xxxx referencia instâncias de imagens que não foram encontradas.)
Contour object xxxx does not reference all image instances of the reference slice set xxxx. (O
objeto de contorno xxxx não referencia todas as instâncias de imagens da sequência de cortes
de referência xxxx.)
Contour object xxxx cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be found. (Não foi
possível importar o objeto de contorno xxxx, pois o Quadro de Referência não foi encontrado.)
Contour object xxxx cannot be imported due to an internal error (Contour object cannot be
created). (Não foi possível importar o objeto de contorno xxxx, devido a um erro interno [não foi
possível criar o objeto de contorno].)
Contour object xxxx cannot be imported as the dicom header of the corresponding image series
cannot be found. (Não foi possível importar o objeto de contorno xxxx, pois o cabeçalho DICOM
da série de imagens correspondente não pôde ser encontrado.)
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