
...............................................................................................................................................................................................................................................

Página 1 de 8

PROTOCOLO DE RM

POSICIONAMENTO DO 
PACIENTE

• Todas as posições permitidas:
- Decúbito dorsal
- Decúbito ventral
- Cabeça primeiro
- Pés primeiro

• O paciente não pode se mover 
durante a aquisição das imagens

• Evite usar contenções ou faixas

CAMPO DE VISÃO

• Deve permanecer o mesmo durante 
a aquisição

• Incluir:
- O topo e a parte posterior da 

cabeça
- Toda a face
- Todos os marcadores fiduciais 

e/ou referências definidos pelo 
cirurgião (se aplicável)

• Excluir: O suporte de cabeça 
e a mesa

PROPRIEDADES DA AQUISIÇÃO

• A aquisição deve ser contígua, sem 
intervalos ou sobreposições. 
Em caso de interrupção, repita 
a aquisição.

• Espessura do corte: ≤ 3 mm.
• Use sequências de aquisições 

3D isotrópicas sempre que 
possível.

• Utilize os melhores filtros de 
correção geométrica possíveis 
e selecione 3D (se disponível).

TRANSFERÊNCIA DE DADOS

• Transfira apenas os dados 
necessários para a navegação.

• Realize a transferência de dados 
via rede, USB ou CD-ROM.

• Para CD-ROM, salve as imagens 
em formato não compactado.

• Não transfira imagens scout ou do 
localizador.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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CAMPO DE VISÃO

• Inclua a parte posterior da cabeça 
para verificação da precisão do 
registro.

• Deve conter toda a face, incluindo 
nariz, olhos, testa e o alto da 
cabeça.

OBSERVAÇÃO: a ponta do nariz 
deve permanecer no campo de 
visão.

INSTRUÇÕES DE AQUISIÇÃO

• Use tampões de ouvido.
• Remova contenções ou fita adesiva 

da face do paciente. 
• Os olhos do paciente devem 

permanecer fechados durante 
a aquisição.

• Dê preferência a aquisições 
ponderadas em T1.

• Espessura do corte: ≤ 2 mm.
• Use o melhor filtro de correção 

de distorções disponível.
• Use apenas aquisições recentes.

REQUISITOS ESPECIAIS PARA REGISTRO POR 
CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
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PROTOCOLO DE AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFIA

POSICIONAMENTO DO 
PACIENTE

• Todas as posições permitidas:
- Decúbito dorsal
- Decúbito ventral
- Cabeça primeiro
- Pés primeiro

• O paciente não pode se mover 
durante a aquisição das imagens

• Evite usar contenções ou faixas

CAMPO DE VISÃO

• Incluir:
- O topo e a parte posterior da 

cabeça
- Toda a face
- Todos os marcadores fiduciais 

e/ou referências definidos pelo 
cirurgião (se aplicável)

• Excluir: O suporte de cabeça 
e a mesa

PROPRIEDADES DA AQUISIÇÃO

• A aquisição deve ser contígua, 
sem intervalos ou sobreposições. 
Em caso de interrupção, repita 
a aquisição.

• Espessura do corte: ≤ 3 mm.
• Mantenha a inclinação do gantry 

constante durante toda a aquisição.
• Pitch: ≤ 2.

TRANSFERÊNCIA DE DADOS

• Transfira apenas os dados 
necessários para a navegação.

• Realize a transferência de dados 
via rede, USB ou CD-ROM.

• Para CD-ROM, salve as imagens 
em formato não compactado.

• Não transfira imagens scout ou do 
localizador.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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CAMPO DE VISÃO

• Inclua a parte posterior da cabeça 
para verificação da precisão do 
registro.

• Deve conter toda a face, incluindo 
nariz, olhos, testa e o alto da 
cabeça.

OBSERVAÇÃO: a ponta do nariz 
deve permanecer no campo de 
visão.

INSTRUÇÕES DE AQUISIÇÃO

• Remova contenções (p.ex., faixas 
de retenção, suportes de cabeça) 
ou fita adesiva da face do paciente.

• Os olhos do paciente devem 
permanecer fechados durante 
a aquisição.

• Espessura do corte: ≤ 2 mm.

ALGORITMO DE 
RECONSTRUÇÃO

• O algoritmo de reconstrução deve 
ser adequado para tecidos moles.

• A superfície da pele deve estar lisa 
e sem artefatos.

ESPECIFICAÇÕES DE CONE 
BEAM CT

• É recomendável usar Cone Beam 
CT exclusivamente se: 
- O campo de visão for 

suficientemente grande para 
cobrir toda a face.

- Os dados puderem ser calibrados 
para valores apropriados de 
Hounsfield.

REQUISITOS ESPECIAIS PARA REGISTRO POR 
CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
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PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO PET/SPECT

POSICIONAMENTO DO 
PACIENTE

• Todas as posições permitidas:
- Decúbito dorsal
- Decúbito ventral
- Cabeça primeiro
- Pés primeiro

• O paciente não pode se mover 
durante a aquisição das imagens.

PROPRIEDADES DA AQUISIÇÃO

• A aquisição deve ser contígua, 
sem intervalos ou sobreposições. 
Em caso de interrupção, repita 
a aquisição.

• O campo de visão deve 
permanecer o mesmo durante 
a aquisição.

• Não é permitido haver angulação 
para dados SPECT multi-frame.

• Single-frame e multi-frame são 
permitidos.

TRANSFERÊNCIA DE DADOS

• Transfira apenas os dados 
necessários para a navegação.

• Realize a transferência de dados 
via rede, USB ou CD-ROM.

• Para CD-ROM, salve as imagens 
em formato não compactado.

• Apenas as séries de tipo 
(0054, 1000) IMAGE são 
suportadas (REPROJECTION 
não é suportada).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO PARA O CIRURGIÃO

CAMPO DE VISÃO

• Incluir:
- O topo e a parte posterior da 

cabeça
- Toda a face
- Todos os marcadores fiduciais 

e/ou referências definidos pelo 
cirurgião (se aplicável)

• Excluir: O suporte de cabeça 
e a mesa

OBSERVAÇÃO: a ponta do nariz 
deve permanecer no campo de 
visão.

MARCADORES FIDUCIAIS

• Devem ser distribuídos ao redor da 
cabeça (topo, fronte, lados e/ou 
parte posterior - nunca em linha).

• Coloque próximo à região de 
interesse, se possível.

• Evite áreas com pele flácida.
• Não execute o registro em 

marcadores soltos.

AJUSTES DE CONE BEAM CT

• Se o seu scanner de Cone 
Beam CT não produzir valores 
apropriados de Hounsfield, ajuste 
o limiar de forma adequada a.

RECONSTRUÇÃO DE 
SUPERFÍCIE 3D

• A superfície da pele deve ser 
exibida de maneira uniforme, 
com bom nível de contraste e baixa 
distorção.

• Ajuste as configurações de limiar, 
se necessário a.

• Verifique se a reconstrução 
é adequada para o paciente.

• Evite orifícios na superfície da pele 
ou artefatos de movimento.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Alemanha

Europa, África, Ásia e Austrália: +49 89 991568 1044
Estados Unidos, Canadá, América Central e 
América do Sul: +1 800 597 5911
Brasil: 0800 892 1217
França: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

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. 

RESPONSABILIDADE:

Este manual está sujeito a alterações 
sem aviso prévio e não representa um 
compromisso por parte da Brainlab. 

Para obter informações adicionais, 
consulte a seção “Limitações de 
Responsabilidade”, no documento 
Termos e Condições de Vendas Padrão 
da Brainlab.
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DADOS FUNCIONAIS PARA 
NAVEGAÇÃO

• Transfira apenas os dados 
necessários para a navegação

• Inclua os objetos e as fibras 
relevantes

• Exclua os seguintes dados de 
aquisição de RM:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12BP*Revisão do Documento: 1.1

Número do Artigo: 60918-12BP 

RECOMENDAÇÕES PARA 
A SEGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA 
SEQUÊNCIA DE IMAGENS DE RM

• Espessura do corte: 1 a 2 mm.
• Número de cortes: ≥ 100 cortes.
• Campo de visão: deve cobrir a maior 

parte do cérebro.
• Alta relação entre tecido e contraste.
• Alta relação sinal-ruído.
• Inclua várias submodalidades 

(p.ex., T1, T2, FLAIR), se possível.

RECOMENDAÇÕES PARA 
A SEGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA 
SEQUÊNCIA DE IMAGENS DE TC

• Espessura do corte: 1 a 2,5 mm.
• Número de cortes: ≥ 20 cortes.
• Campo de visão: deve cobrir a maior 

parte do cérebro.
• Os dados de tomografias devem ser 

calibrados seguindo a escala de 
Hounsfield.


