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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, Canadá,
América Central e América
do Sul

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel: +34 900 649 115

França e países de idioma
francês Tel: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece dez anos de vida útil para o Dose Review. Durante este período, são
oferecidas as atualizações de software e o 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
oncology.manuals@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemanha

INFORMAÇÕES GERAIS
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Informações sobre idiomas

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

Dados para contato e informações legais
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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

• 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.

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://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/
LICENSE).

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da MDD (Council Directive 93/42/EEC).
De acordo com os princípios definidos na MDD, o Dose Review é um produto
da Classe IIb.

Vendas nos Estados Unidos

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos usados neste manual

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.
 

Símbolos
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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

Os 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 Dose Review, sendo um RT Element, contém recursos para revisão de linhas de
isodose, revisão de DVHs, comparação de doses e somatório de doses.

Perfil de usuários

Os usuários típicos deste aplicativo são profissionais da área médica, incluindo, entre outros,
oncologistas especializados em radiação, físicos médicos e médicos.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Treinamento e documentação
1.4.1 Treinamento

Responsabilidade

O Dose Review não substitui aplicativos de software para revisão detalhada, diagnóstico e
tratamento instalados em dispositivos médicos apropriados. Ele deve ser utilizado para
transferência e revisão rápida de imagens, e não para diagnóstico ou tratamento.

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.

Os usuários não devem compartilhar suas informações de login. Se a segurança de seu
login e senha for comprometida, notifique o administrador do sistema.

Para que as informações contidas nos relatórios possam ser usadas para tratamento com
radioterapia, os planos de tratamento devem ser aprovados por uma pessoa qualificada.

Treinamento e documentação
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1.4.2 Documentação

Público-alvo

O aplicativo Dose Review é destinado a profissionais da área médica (médicos, sua equipe
médica, enfermeiras, etc.) com suficiente entendimento do vocabulário técnico inglês relacionado
aos campos de física médica e aquisição de imagens médicas, de forma a garantir o
entendimento apropriado da interface de usuário do Dose Review.

O software deve ser usado por profissionais da área médica. Considerando que grande
parte das publicações científicas é escrita em inglês, é possível assumir um nível básico
de conhecimento desse idioma. O manual está disponível nos idiomas padrão e descreve
o público-alvo para o software (Profissionais da Área Médica, Médicos, Oncologistas
especializados em Radiação, Físicos Médicos).

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 do sistema, do instrumental e do 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 Instruções detalhadas sobre o software.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Requisitos técnicos

Software

Software Requisito

Sistema operacional
Windows 7 Ultimate (64 bits)
Windows 2008 Server (64 bits)
Windows 8.1

Para obter detalhes sobre a compatibilidade com pacotes de serviço, consulte um especialista de
suporte da Brainlab.
O Dose Review deve ser instalado em sistemas que atendam aos requisitos de hardware
recomendados.
Após a aceitação do sistema, uma cópia de segurança da instalação do Dose Review é criada.
Essa cópia de segurança não funcionará em estações de trabalho para as quais o software não
esteja licenciado.

Atualizações

A Brainlab recomenda que o sistema operacional seja atualizado com Hotfixes de acordo
com as regulamentações de TI do hospital. A Brainlab não tem expectativa de problemas
relacionados a instalações de pacotes de Hotfix. 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.

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. Tenha em mente que as configurações do
software de proteção contra malware podem afetar o desempenho do sistema; por
exemplo, se cada acesso a arquivos for monitorado, pode ocorrer lentidão ao carregar e
salvar arquivos. Portanto, a Brainlab recomenda a desativação de rastreamento em tempo
real, executando o rastreamento de vírus fora dos períodos de atividade clínica.
Se você definir suas próprias medidas de proteção contra software malicioso, a Brainlab
recomenda que o sistema seja revalidado após a implantação de tais medidas (consulte a página
49).

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

Requisitos técnicos
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Hardware Requisito

Placa gráfica
Placa gráfica de estação de trabalho compatí-
vel com DirectX 11, 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

O hardware do computador deve ser usado dentro do ambiente do hospital. Regulamentações e
padrões gerais, tais como as normas IEC 60601-1 e IEC 60950, devem ser obedecidas pelo
hospital, i. e. as peças usadas no ambiente hospitalar devem estar em conformidade com os
padrões aplicáveis.
As alterações realizadas no hardware das estações de trabalho não são controladas pela
Brainlab. Você deve obedecer às regulamentações locais correspondentes.

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 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, utilize as instruções de revalidação de software
fornecidas neste manual do usuário.

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 13



1.6 Compatibilidade com dispositivos médicos
1.6.1 Software médico da Brainlab

Software médico compatível da Brainlab

O Dose Review é compatível com os seguintes aplicativos de software médico da Brainlab:

Software médico da Brainlab Comentário

Content Manager 2.0
Patient Browser 4.0
DICOM Viewer 2.0

(Em conjunto, são também conhecidos como Patient
Data Manager 2.0)
Software de gerenciamento de dados de pacientes.

iPlan RT 4.5.x
iPlan RT Dose 4.1.x

Sistemas de planejamento de tratamento.

Image Fusion 1.0 Brainlab Element

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element

Outros aplicativos de software da Brainlab

Outros produtos de software compatíveis da Brainlab podem estar disponíveis após a liberação
deste manual do usuário. Se tiver dúvidas relacionadas à compatibilidade de aplicativos de
software com o Dose Review, entre em contato com o suporte da Brainlab.
Se as versões do seu software atualmente em operação forem diferentes das versões
especificadas acima, entre em contato com o suporte da Brainlab para obter esclarecimentos
sobre compatibilidade.

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

Ajuda Remota

Quando solicitado, a estação de trabalho do Dose Review pode ser equipada com acesso
remoto ao suporte da Brainlab. O aplicativo Brainlab Remote Service com iHelp® 6.1 (Axeda)
está disponível.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.6.2 Software médico de outros fabricantes

Informações gerais

A Brainlab recomenda exclusivamente a utilização de sistemas que efetuam troca de registros
conforme recomendado pelo perfil da organização Integrating the Healthcare Enterprise -
Radiation Oncology (IHE-RO) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/), na publicação
Multimodality Registration for Radiation Oncology. As definições fornecidas nesse documento
foram criadas por um grupo de clínicos e fornecedores, e endereçam fluxos de trabalhos clínicos
e as considerações de segurança relacionadas.

Conformidade com DICOM

As declarações de conformidade com DICOM podem ser encontradas em https://
www.brainlab.com/dicom/.

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 “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 comuniquem-se com outros equipamentos e transfiram informações com
sucesso utilizando os protocolos e as definições DICOM.”

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.

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 REVISÃO DE DOSE DE
PACIENTE

2.1 Revisão de dose

Informações gerais

O aplicativo Dose Review permite a revisão de dados de imagens que contêm informações de
planejamento de dose de radiocirurgia exportadas pelos aplicativos iPlan RT, Brain Metastases
ou por software de planejamento de tratamento de outros fabricantes.

Aprovação

O status da aprovação do plano não é manipulado no aplicativo Dose Review Element.

Para que as informações contidas nos planos de tratamento possam ser usadas com
propósitos de tratamento com radioterapia, todos os planos de tratamento devem ser
aprovados por uma pessoa qualificada.

Observações sobre segurança

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,
consulte o capítulo sobre Controle de Qualidade nas instruções para usuários contidas no
sistema de planejamento de tratamento (p.ex., Manual de Referência Técnica, Física
Brainlab, para uso com o iPlan RT).

Para revisar seus planos de tratamento com o Dose Review, certifique-se de exportar a
dose como uma dose de plano físico geral.

É possível que determinadas propriedades do plano de tratamento não sejam detectadas
na dose exibida do Dose Review Element. (p. ex., algoritmo de dose não exibido no Dose
Review).

Durante todo o processo de revisão, certifique-se de trabalhar com o conjunto correto de
dados do paciente.

REVISÃO DE DOSE DE PACIENTE
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Tipos de dados DICOM suportados pelo Dose Review

Tipo de dados Descrição

RTPLAN

Contém referências a partes de um plano de
tratamento exportado de um software de pla-
nejamento de tratamento, tais como objetos e
dose.

RTSTRUCT
Contém objetos criados imediatamente após a
exportação do plano de tratamento pelo soft-
ware de planejamento de tratamento.

RTDOSE Contém informações da dose.

REG Contém fusões (criadas, p. ex., com o aplicati-
vo Brainlab Image Fusion).

CT, MR, PT Dados de imagens.

Somente é possível importar RT Structure Sets de séries de imagens ortogonais.

O planejamento de dados usando a exportação DICOM RT é suportado, o formato
proprietário da Brainlab (xBrain) não é suportado.

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

Em geral, é possível que o volume de dados de paciente disponível ultrapasse 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, o usuário será informado de que nem todos os dados disponíveis
poderão ser importados. O sistema solicita que o usuário revise cuidadosamente a
exatidão e a validade dos dados de paciente importados.

Carregando planos de tratamento exportados de sistemas de outros fabricantes

Para carregar volumes de dose no Dose Review, os seguintes critérios devem ser atendidos no
DICOM:

Critérios Detalhes técnicos na Terminologia DICOM

O volume de dose a ser carregado deve repre-
sentar a dose total de um único plano de radio-
terapia.

O Tipo de Somatório de Doses deve ser confi-
gurado como PLAN.
A dose calculada para dois ou mais Planos de
RT (MULTI_PLAN) e a dose que não represen-
ta o plano inteiro (FRACTION, BEAM, CON-
TROL_POINT) são rejeitadas.
O tipo BRACHY é rejeitado.

As doses devem ser especificadas em unida-
des Gray.

As Unidades de Dose devem ser GY, e não
RELATIVE.

Somente a dose física (não a dose efetiva) po-
de ser carregada.

O tipo de dose deve ser PHYSICAL, e não
EFFECTIVE ou ERROR.

Deve haver dados de imagens disponíveis que
sejam associados com a dose.

Deve haver uma série de imagens disponível
que resida no mesmo sistema de coordenadas
(Quadro de Referência) ou que possa ser ras-
treada por meio de instâncias de RTSTRUCT /
RTPLAN que foram exportadas junto com a
dose.

Revisão de dose
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Critérios Detalhes técnicos na Terminologia DICOM

As imagens associadas devem ser da modali-
dade TC, RM ou PT.

As modalidades de imagens atualmente não
suportadas incluem NM (Medicina Nuclear),
XA (Angiografia de Raios X) e RTIMAGE (Ima-
gem de Radioterapia).

Nenhum ponto único.

A importação de pontos únicos como MAR-
KER, ISOCENTER e REGISTRATION por
meio do DICOM RT Structure Set não é supor-
tada.

A importação de um registro definido no DICOM RT Structure Set não é suportada. Nesse caso, o
sistema informa o usuário de que é necessário verificar se as estruturas estão corretamente
alinhadas às imagens após a importação.
Informações adicionais podem ser encontradas na declaração de conformidade com 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.

Não é possível importar múltiplas instâncias de RTPLAN simultaneamente, embora o
Relacionamento do RT Plan seja “CONCURRENT”. Todas as demais combinações serão
rejeitadas e a importação será abortada.

REVISÃO DE DOSE DE PACIENTE
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2.1.1 Abrindo um plano de dose

Como carregar um plano de dose

Etapas

1.

No Content Manager, selecione o fluxo de trabalho Dose Review. A tela Patient Brow-
ser é exibida.

2.

Selecione um conjunto de dados de paciente que inclua um plano de dose exportado do
iPlan RT.

3.
O aplicativo Brainlab Elements disponível no fluxo de trabalho selecionado (neste caso,
somente o Dose Review) será exibido.
Selecione Dose Review.

4.

Uma lista de planos é exibida para esse paciente, se houver mais de um plano.
Clique em um plano para carregá-lo.

OBSERVAÇÃO: a expansão do plano oferece mais informações, tais como o status de
aprovação do plano selecionado, informações de correção de heterogeneidade, o núme-
ro de PTVs e OARs, e a modalidade das séries de imagens disponíveis.
 

5. O aplicativo é iniciado, abrindo a série de imagens de TC.

Revisão de dose
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Notificações de importação

Opção

Clique no botão de informações para ver uma lista de notificações válidas para o pla-
no selecionado.

OBSERVAÇÃO: o ícone i permanece laranja até que você leia as informações / avi-
sos. Uma janela de diálogo de status da importação também será exibida se existir um
aviso, no mínimo. Para aceitar o aviso e torná-lo disponível, clique o ícone i.
 

Como escolher uma exibição de dose

Quando a série de imagens for carregada pela primeira vez, a dose não será exibida enquanto
você não escolher um arquivo de Configuração de Opções de Dose para configurar a relação da
exibição de dose.

Etapas

1. Clique em Select a Display Option.

2. Selecione um arquivo de Configuração de Opções de Dose na lista disponível.
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2.2 Funções de visualização de imagem

Opções básicas de visualização

Opções

Para aplicar panorama nos
cortes,

clique este botão e arraste um corte 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
usar a roda do mouse.

Para ampliar ou reduzir,

clique no botão Zoom e arraste o ponteiro do mouse pa-
ra cima ou para baixo.
Para restaurar o zoom, clique duas vezes em uma das
visualizações de imagem.

Para girar uma visualização
3D
(quando disponível),

clique dentro da visualização 3D e arraste o ponteiro do
mouse.

Como alterar o janelamento de cortes

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.

Layouts de imagens disponíveis

Opções

Fornece uma janela DVH em adição às visualizações
ACS (Axial, Coronal, Sagital) (consulte a página 35).

Fornece uma imagem que pode ser girada, em adição
às visualizações ACS.

Funções de visualização de imagem
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Opções

Fornece uma imagem grande, em adição às visualiza-
ções ACS. Clique uma visualização ACS para alterar a
orientação de exibição da visualização grande.

Fornece uma imagem 3 x 3, em adição às visualizações
ACS. Clique uma visualização ACS para alterar a orien-
tação de exibição das visualizações 3 x 3.

REVISÃO DE DOSE DE PACIENTE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 23



2.3 Visualizações

Visualização da distribuição do iPlan RT Dose

Você pode visualizar uma série de imagens exportada com informações de planejamento de dose
(do iPlan RT ou de outro software de planejamento de tratamento), o que permite a revisão da
distribuição de dose relativa a quaisquer objetos, tais como OARs e PTVs.

Figura 1 

Opção de visua-
lização

Descrição

Dose Off Visualização apenas de objetos e dados de imagens.

Dose Distribution Visualização de uma distribuição de dose completa.

Dose Analysis
Visualização das regiões de superdose e subdose com pontos quentes e
frios para quaisquer estruturas que tenham sido definidas como OARs ou
PTVs.

Como alterar a série de imagens e exibição

Etapas

1. Clique neste ícone para exibir o menu de dados.

Visualizações
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Etapas

2.

As informações fornecidas para cada série incluem
• Modalidade
• Distância do corte (Máx.)
• Número de cortes
• Comentário resumido
• Modalidade e orientação
• Data e Hora

3.

• Para alterar a série de imagens, clique em uma das séries de imagens disponíveis na
pasta de pacientes, abaixo de Images.

• Para alterar o layout da tela, clique em uma opção de layout de tela exibida abaixo de
Layouts.
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2.3.1 Visualização de séries de imagens e objetos

Visualização de imagens com estruturas definidas

Quando você carrega uma série de imagens que foi exportada de um sistema de planejamento
com estruturas anatômicas (objetos), tal como o iPlan RT, essa série é mostrada em cores.

Figura 2 

Como visualizar e ocultar objetos

Etapas

1. Ative a chave em Object List para ver todos os objetos.

2.

Para visualizar/ocultar um objeto, ative/desative o símbolo de olho exibido ao lado do ob-
jeto ①. Você também pode visualizar/ocultar um objeto ativando/desativando esse objeto
no menu de dados.
Clique no nome de um objeto para centralizá-lo nas visualizações de imagem.

①

Visualizações
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Como visualizar o volume de um objeto

Opção

Clique no ícone para exibir o menu de dados.
• Tipo do objeto (OAR, PTV, none, tissue)
• Volume

Por padrão, todos os objetos de tipo OAR ou PTV são visíveis.
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2.3.2 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 (consulte a página 24). As linhas de
isodose são adaptativas: a quantidade de detalhes é alterada conforme você amplia o fator de
zoom de uma imagem, de acordo com o espaço disponível para a exibição. A distribuição de
dose também é adaptativa: a transparência das cores aumenta à medida que o fator de zoom de
uma imagem é ampliado, permitindo que você veja as estruturas subjacentes nitidamente.

A exibição de dose não deve ser o único critério utilizado para escolher um plano de
tratamento. Outro critério que pode ser adotado é o DVH.

Figura 3 

Como ajustar linhas de isodose

A legenda no canto inferior direito da visualização mostra as linhas de isodose que estão sendo
atualmente exibidas, na forma de porcentagem. Para ver o valor da dose absoluta para uma
porcentagem, passe o ponteiro do mouse sobre a legenda. A dose absoluta é exibida como uma
ponta de ferramenta.
O número de linhas de isodose é adaptativo: esse valor se altera de acordo com o nível de zoom
da visualização. Quando o fator de zoom é ampliado, mais linhas de isodose são mostradas.
A exibição mostra uma linha de isodose para valores do arquivo de Configuração de Opções de
Dose e um valor de destaque que você pode alterar.

Etapa

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

OBSERVAÇÃO: Clique duas vezes no canto superior esquerdo da legenda para configurar a
exibição como dose absoluta. Isto se aplica tanto a layouts de imagens quanto a exibições de
DVH.
 

OBSERVAÇÃO: Clique duas vezes em uma das linhas da legenda para ocultar aquela linha.
Clique duas vezes novamente para tornar a exibir a linha.
 

Visualizações
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Como destacar uma distribuição de dose

A distribuição de dose também se adapta à escala da imagem. Quando você amplia o fator de
zoom, mais cores ficam visíveis e a distribuição de dose fica mais transparente.

Etapa

Para destacar uma distribuição de dose correspondente a um determinado valor de dose, passe
o mouse sobre aquele valor na legenda ①.

①

OBSERVAÇÃO: Pressione a tecla Shift e passe o mouse sobre as linhas de dose para destacar
a distribuição de dose para aquela linha.
 

Como alterar o arquivo de Configuração de Opções de Dose e o Valor de Normalização

Figura 4 

Opções

Para alterar o arquivo de Configuração de Opções de Dose utilizado, clique no campo Select a
Display Option e selecione um dos arquivos disponíveis.

Dependendo do arquivo de Configuração de Opções de Dose, você pode alterar o valor de nor-
malização para o plano no campo With.

Os seguintes arquivos de Configuração de Opções de Dose são fornecidos com a instalação do
Dose Review:
• Cranial 80% V80 (Demo)
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• Risco Absoluto de SRS: 6, 8, 10 (Demo)
• Extracranial V95 (Demo)
• SRT V95 (Demo)
• Cranial 3fx 80% = Def.30Gy (Demo)

Visualizações
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2.3.3 Visualizando a análise da dose

Visualização de Análise

A visualização Dose Analysis permite que você foque áreas de risco em seu plano. Ela enfatiza
subdosagem no PTV, pontos quentes no PTV, superdosagem no tecido normal (também
denominado “outro” tecido) fora do PTV, bem como áreas de alta dosagem em um órgão em risco
(OAR).

Analisando um PTV

Os PTVs são sempre exibidos na cor turquesa.

④

⑥

①

②
⑤

③

Nº Descrição

①
A dose no tecido normal é mostrada na cor laranja. Uma linha de isodose é mostrada pa-
ra níveis configurados (dependendo do arquivo de Configuração de Opções de Dose) e o
valor definível de Highlight.

② Uma superdose dentro do PTV é destacada na cor rosa.

③ A dose é exibida de acordo com a legenda. (A dose de prescrição para o valor definido
como superdose dentro do PTV não possui cor).
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Nº Descrição

④ Todas as subdoses dentro do PTV são destacadas na cor turquesa.

⑤ Um ponto rotulado dentro do PTV mostra a menor dose.

⑥ Um ponto rotulado dentro do PTV mostra a maior dose.

Não misture os códigos de cores de objetos (PTV na cor turquesa) e de linhas de isodose.
As linhas de isodose são mais finas que as linhas de objetos.

Analisando OARs

Todos os objetos que não são PTVs (OARs e outros objetos que não possuem informação de
tipo) são sempre exibidos na cor azul.

②

①

Nº Descrição

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

② Qualquer dose que entra em um OAR é destacada com distribuição de dose em azul. Ní-
veis mais altos de dose possuem uma cor mais opaca.

OBSERVAÇÃO: Nenhuma informação de OAR é exibida dentro de um objeto PTV.
 

Visualizações
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2.3.4 Efetuando medições

Como medir dose em um ponto

Etapa

Para medir dose em um único ponto dentro de uma imagem, selecione Point em Me-
asure e clique em uma posição-alvo dentro da imagem. A tela exibe um ponto com
informações da imagem.

As coordenadas X, Y e Z exibidas são baseadas no sistema de coordenadas DICOM.
O valor de HU é exibido para um conjunto de dados de tomografias.
O valor de “Point Dose” é exibido nas visualizações Dose Distribution ou Dose Analy-
sis, na forma de valores absolutos e relativos.

OBSERVAÇÃO: Para remover pontos ou distâncias de medição, clique com o botão direito dentro
de uma exibição de imagem ou ative / desative a função em Measure.
 

Verifique a dose em torno da região de interesse, utilizando a função medição.

Para PET: Como os valores de captação padronizados (SUV) podem variar em função do
scanner de PET utilizado, sempre compare os valores exibidos com o SUV obtido
diretamente no scanner antes do uso.

Como medir distâncias

Como medir a distância entre dois pontos:

Etapas

1.

Clique no botão Distance:
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Etapas

2.

Para medir distância em um corte: clique em dois pontos-alvo no corte. A distância entre
eles é exibida:

OBSERVAÇÃO: A medição do ponto final também é exibida.
 

3.

Como 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 por meio de diferentes visualizações.
OBSERVAÇÃO: os pontos finais são exibidos como cruzes nos cortes-alvo e como pon-
tos em cortes intermediários.
 

Visualizações
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2.4 Histograma Dose-Volume (DVH)

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 é exibido para cada objeto no layout ACS+DVH. A visualização
mostra um histograma acumulativo, em que se pode ver a parte do volume que recebe a dose
selecionada.

O DVH exibido no Dose Review não é importado do DICOM, mas é calculado com base na
dose atualmente exibida. Isto pode resultar em diferenças nos valores mostrados (p. ex.,
índices de conformidade, valores mínimo, máximo e médio) entre o Dose Review e o
sistema de planejamento de tratamento utilizado para criar o plano.

Visualizando o histograma de dose-volume

Opção de visua-
lização

Descrição

Clique no botão ACS + DVH no menu Layouts para abrir uma tela que exi-
be o Histograma de Dose-Volume para todos os objetos atualmente selecio-
nados.

Figura 5 

A representação do DVH não deve ser o único critério utilizado para escolher um plano de
tratamento. Outro critério que pode ser adotado é a exibição de dose.
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Visualizando detalhes

Para ver quantidades precisas de dose por volume, passe o mouse sobre o DVH.

①

②

Figura 6 

Nº Descrição

①
Eixo Y: Volume do objeto (%)
Clique na extremidade do eixo e arraste para alterar a escala de Volume.

②
Eixo X: Dose recebida por aquele volume (relativa [%] ou absoluta [Gy]).
Clique na extremidade do eixo e arraste para alterar a escala de Dose.

OBSERVAÇÃO: Clique duas vezes na legenda de dose para alternar entre dose absoluta e
relativa.
 

Como visualizar o DVH para um objeto

Etapa

Para visualizar o gráfico DVH de um único objeto, selecione esse objeto na lista Objects no me-
nu de dados.

Recursos de DVH

O gráfico DVH mostra estas informações:
• Dose mínima e máxima para o objeto.
• Dose média que o objeto selecionado recebe.
• Tamanho da Grade da Matriz de Dose: a resolução do arquivo de dose importado.
• Tamanho da Grade do Voxel: resolução utilizada para discretização de estrutura durante a

geração do DVH.
• CI: Índice de conformidade Paddick inverso (veja abaixo). O CI depende do valor de

normalização definido. (p. ex., CI (em 80 Gy)).
• A curva Tecido do DVH corresponde ao tipo de estrutura Tecido na lista de Objetos do menu

de dados.

Histograma Dose-Volume (DVH)
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• Se nenhuma estrutura for selecionada na lista de Objetos do menu de dados, todas as
estruturas configuradas como visíveis serão exibidas. A curva Tecido do DVH também é
exibida quando a estrutura não é configurada como visível.

• Quando a exibição do CI está ativada, cada PTV é acompanhado por uma linha azul adicional
denominada gráfico NT (gráfico de Tecido Normal). Essa curva corresponde a uma estrutura
circular virtual em torno do PTV e é usada para cálculo do CI. Seu volume percentual é
normalizado para o volume do PTV e é mostrado juntamente com o volume do PTV como NT.

• Se a porcentagem de dose for inferior a 4%, a exibição será alternada para cm3:

Figura 7 

Índice de Conformidade Paddick Inverso (CI)

O índice de conformidade indica o nível de precisão em que o volume de distribuição de dose
corresponde ao tamanho e à forma do volume-alvo, levando em conta as considerações do
tecido normal.
O CI descreve a conformidade do tratamento. Isto dá uma ideia aproximada da quantidade de
tecido que é irradiada com a dose prescrita em comparação com o volume do tumor.
• O valor 1 representa o caso ideal.
• Quanto maior o valor, menos conformacional será o tratamento.
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2.5 Revisando a dose com conjuntos de dados
fusionados

Informações gerais

Grande parte dos sistemas de planejamento exporta a dose somente com o conjunto de dados
de tomografias. Para visualizar a dose em conjuntos de dados fusionados, tais como RM e PRT,
pode ser necessário utilizar o elemento Image Fusion para fusionar os conjuntos de dados. Os
conjuntos de dados fusionados estão disponíveis nas visualizações e no menu de layouts para
revisão.

Revisando a dose com conjuntos de dados fusionados
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2.6 Comparação de doses

Como carregar planos para comparação

Se a sua pasta de pacientes contiver mais de um plano de dose, você poderá carregar a dose de
outro plano para comparação com seu plano de referência.
A comparação de doses permite, por exemplo:
• Comparar a distribuição de dose de planos de tratamento que foram criados com diferentes

sistemas de planejamento.
• Comparar a distribuição de dose de planos de tratamento que foram criados no mesmo

sistema de planejamento, porém, usando diferentes modalidades de tratamento (p.ex., planos
de arco híbrido versus planos de feixe conformacional).

Se a dose for carregada para comparação ou somatório, a dose deverá estar no mesmo conjunto
de dados ou em um conjunto de dados que seja fusionado com a série de imagens do plano de
referência.
Quando uma dose é adicionada para comparação ou somatório, o conjunto de normalização é
válido para ambas as doses: a dose de referência e a dose adicionada para comparação ou
somatório.

O tamanho da grade de dose pode ser diferente entre o plano de referência e a dose
adicionada para comparação ou somatório.

Etapas

1. Clique no ícone para exibir o menu de dados.

2.
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Etapas

3.

Clique no botão + exibido ao lado da opção Dose Plans.
Os planos disponíveis são exibidos em uma lista.

As seguintes informações estão disponíveis para identificação do plano de
dose:
• Sistema de Planejamento de Tratamento
• Data e hora
• Identificação do plano

4.

Clique em um plano na lista exibida abaixo da opção Load Doses from Ot-
her Plans para adicioná-lo aos planos de dose incluídos no Dose Review.

①

5.

Para comparação de doses, clique no botão ①.
OBSERVAÇÃO: Você também pode clicar o ícone Dose do plano para ativar a compara-
ção de doses.
 

Como comparar planos

Você pode comparar o plano de referência carregado com apenas um plano de cada vez.
• O ícone do plano de referência fica esmaecido.
• Para facilitar a visibilidade, o plano de dose carregado para comparação é indicado por uma

borda azul e pelo símbolo de olho.

Etapas

1. Para selecionar o plano a ser comparado com o plano de referência, clique em um dos
planos exibidos abaixo da opção Dose Plans no menu de dados.

2. Clique no botão de comparação de dose exibido ao lado da opção Dose
Plans.

Comparação de doses

40 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Dose Review Ver. 1.0



Etapas

3.

Em Layouts, clique em:
• Side by Side para exibir os planos de dose lado a lado.
• ACS + DVH para exibir o DVH para objetos na série de imagens de acor-

do com cada plano.

OBSERVAÇÃO: nos modos de comparação e de somatório, a lista de objetos contém apenas os
objetos do plano de referência. Os objetos do plano de dose que foi adicionado para comparação
ou somatório não são exibidos.
 

Comparação de plano Side by Side

Na comparação de planos de dose lado a lado, o plano de referência é exibido acima do segundo
plano. Cada plano é rotulado com seu nome.
Você pode usar as visualizações Dose Distribution e Dose Analysis para examinar os planos,
conforme descrito na página 24.

Figura 8 
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Comparação de planos com a lupa

A lupa está disponível nas visualizações ACS, 1 x 1 e 3 x 3. Ela sobrepõe parte de um plano no
outro, para que você possa comparar a distribuição e a análise de dose.

①

②

Figura 9 

Nº Descrição

①
Janela da lupa, marcada com a letra B para identificar o plano de sobreposição.
• Para alterar o tamanho da janela, clique na borda e arraste.
• Para mover a janela, clique dentro dela e arraste.

② Planos, com as letras identificadoras A e B.

OBSERVAÇÃO: quando a lupa é utilizada na visualização Dose Analysis, os pontos mínimo e
máximo são mostrados em PTV e OAR, mas nenhum valor é mostrado.
 

Comparação de doses
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Comparando DVHs

Quando o layout ACS + DVH é escolhido, o DVH dos dois planos é exibido, como uma linha
sólida ① e uma linha pontilhada ②. No menu de dados você pode escolher o objeto para o qual
deseja exibir o DVH:

①

②

③

Figura 10 

Nº Descrição

① DVH para o plano A (linha sólida).

② DVH para o plano B (linha pontilhada).

③ Dose mínima, média e máxima para o objeto selecionado.

Como remover um plano do Dose Review

Para descarregar um plano:

Etapas

1.

Clique no botão - exibido ao lado da opção Dose Plans.
Os planos disponíveis são exibidos em uma lista.

2. Clique em um plano para removê-lo do Dose Review.
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2.7 Somatório de Doses

Informações gerais

Se a sua pasta de pacientes contiver mais de um plano de dose, você poderá carregar a dose de
outro plano para somatório com seu plano de referência.
O somatório de doses permite, por exemplo:
• Visualizar o somatório de doses de uma dose já aplicada.
• Somar planos de dose para pacientes com múltiplas metástases.

Se a dose for carregada para comparação ou somatório, a dose deverá estar no mesmo conjunto
de dados ou em um conjunto de dados que seja fusionado com a série de imagens do plano de
referência.
Quando uma dose é adicionada para comparação ou somatório, o conjunto de normalização é
válido para ambas as doses: a dose de referência e a dose adicionada para comparação ou
somatório.

Como carregar planos para somatório

O tamanho da grade de dose pode ser diferente entre o plano de referência e a dose
adicionada para comparação ou somatório.

Apenas o tipo de dose PHYSICAL e o tipo de somatório de dose PLAN são suportados.

Etapas

1. Clique no ícone para exibir o menu de dados.

Somatório de Doses
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Etapas

2.

3.

Clique no botão + exibido ao lado da opção Dose Plans.
Os planos disponíveis são exibidos em uma lista.

As seguintes informações estão disponíveis para identificação do plano de
dose:
• Sistema de Planejamento de Tratamento
• Data e hora
• Identificação do plano
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Etapas

4.

Clique em um plano na lista exibida abaixo da opção Load Doses from Ot-
her Plans para adicioná-lo aos planos de dose incluídos no Dose Review.

①

5.
Para somatório de doses, clique no botão ①.
As visualizações de dose agora mostram o somatório das doses dos dois planos.

OBSERVAÇÃO: nos modos de comparação e de somatório, a lista de objetos contém apenas os
objetos do plano de referência. Os objetos do plano de dose que foram adicionados para
comparação ou somatório não são listados.
 

DVH do Somatório

Quando você escolhe o layout ACS + DVH no modo de somatório de dose, o DVH mostra a dose
acumulada do plano de referência e do plano de dose adicionado.

Somatório de Doses
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2.8 Criando um arquivo de Configuração de Opções
de Dose

Informações gerais

Você pode definir seus próprios arquivos de Configuração de Opções de Dose.

As alterações realizadas no arquivo de Configuração de Opções de Dose entram em vigor
após a reinicialização do software.

Como criar um arquivo de Configuração de Opções de Dose

Etapas

1.
Acesse o diretório de instalação do Dose Review.
Usualmente, este é o caminho: F:\BrainLAB\Appls\DoseReview\res

2.

Copie um dos arquivos DoseOption.xml disponíveis.
• A sintaxe para o nome do arquivo de Configuração de Opções de Dose é
DoseOption*.xml.

• Não utilize caracteres especiais no nome do arquivo.
• Não existe limite para o número de arquivos de Configuração de Opções de Dose que

podem ser criados.

3. Abra o arquivo em um editor de texto (p. ex., 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 Configuração (pri-
meira linha).
OBSERVAÇÃO: esta informação é visível no Do-
se Review. Procure não utilizar nomes que po-
dem ser contraditórios em relação a outros valo-
res em seu arquivo de Configuração de Opções
de Dose.
 

Mandatório

nameLine2

Define o nome do arquivo de Configuração (se-
gunda linha).
OBSERVAÇÃO: esta informação é visível no Do-
se Review. Procure não utilizar nomes que po-
dem ser contraditórios em relação a outros valo-
res em seu arquivo de Configuração de Opções
de Dose.
 

Mandatório

defaultPrescriptionValue

Define o valor absoluto da dose para normaliza-
ção da dose prescrita em Gy. Esse valor substitui
a dose de normalização carregada e não pode ser
alterado no Dose Review, se especificado.
Opcional
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Variável Descrição

prescriptionPercentage
Define a porcentagem para normalização da dose
prescrita. Se este valor não for especificado, ape-
nas a avaliação de dose absoluta será permitida.
Opcional

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

showHalfPrescription

True: ativa o valor de meia prescrição em sua
exibição de dose (apenas para PTV e Tecido Nor-
mal).
False: desativa o valor.
Opcional
Padrão: False

show100Percent

True: ativa a isodose 100% em sua exibição de
dose (linha laranja na exibição de dose comum).
False: desativa a isodose.
Opcional
Padrão: False

maxLimitPercentage
define o limite máximo relativo da dose.
Opcional
Padrão: 107.0

showMaxLimit

True: ativa o limite máximo de dose definido por
maxLimitPercentage (linha vermelha na exibi-
ção de dose comum).
False: desativa o limite máximo de dose.
Opcional
Padrão: True

showAbsDose

Define se valores de dose absolutos (True) ou
relativos (False) serão exibidos inicialmente.
(Para alternar entre valores de dose absolutos e
relativos, clique duas vezes na legenda de dose).
OBSERVAÇÃO: Se a variável
prescriptionPercentage não for definida,
apenas valores de dose absolutos poderão ser
exibidos.
 

True: ativa a alternância entre a exibição de dose
absoluta e relativa.
False: desativa a alternância.
Opcional
Padrão: False

doseGy em <CriticalDose>

Você pode definir linhas de dose críticas de acor-
do com sua necessidade. Isto se aplica apenas à
exibição OAR (valores em Gy).
Opcional (toda a seção)
Máximo: 3 valores

showCI
Define se o Índice de Conformidade (CI) será exi-
bido no DVH ou não.
Opcional
Padrão: True

Criando um arquivo de Configuração de Opções de Dose
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2.9 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

No mínimo um paciente DICOM deve estar disponível para este procedimento (considerando os
critérios de carregamento descritos na página 18).

Etapas

1. Inicie o elemento Dose Review e verifique se um ou mais planos de tratamento estão
disponíveis para revisão.

2. Carregue um dos planos disponíveis.

3. Escolha um arquivo de Configuração de Opções de Dose para configuração da exibição
de dose.

4. verifique a dose exibida nas visualizações de distribuição de dose e de análise de dose.

5. Verifique as visualizações ACS e DVH.

6. Verifique as visualizações ACS e 3D.

7. Certifique-se de que seja possível aplicar zoom, panorama, navegar e realizar janela-
mento.

8. Saia do Dose Review, clicando em Done. A revalidação foi concluída.
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2.10 Mensagens

Notificações de importação

As seguintes notificações podem ocorrer durante a importação DICOM. A lista abaixo contém
informações e avisos listados de acordo com o tipo da mensagem do DICOM. Se ocorrerem
problemas durante a importação, leia as mensagens e decida se a revisão será executada. Todos
os avisos aceitos podem ser encontrados abaixo do botão de informações no Dose Review
Element.
Informações gerais
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
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.)
Plano DICOM RT
The RT Plan Label specified in the DICOM message is not present. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (O Rótulo do Plano RT especificado na mensagem
DICOM não está presente. Como este atributo é requerido, um valor padrão foi definido e a
importação prosseguiu).
The RT Plan Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The RT Plan
Label will be shortened accordingly. (O Rótulo do Plano RT especificado na mensagem DICOM é
muito longo (> 16 caracteres). (O Rótulo do Plano RT será reduzido de forma apropriada.)
The RT Plan Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of
DICOM export the RT Plan Name will be shortened accordingly. (O Nome do Plano RT
especificado na mensagem DICOM é muito longo (> 64 caracteres). Em caso de exportação
DICOM, o Nome do Plano RT será reduzido de forma apropriada.)
The DICOM RT Plan uses an undefined Plan Geometry. No RT Plan information is imported. (O
Plano DICOM RT utiliza uma Geometria de Plano indefinida. Nenhuma informação de Plano RT é
importada.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. The application only supports
Plan Geometry PATIENT. No RT Plan information is imported. (O Plano DICOM RT utiliza a
Geometria de Plano TREATMENT_DEVICE. O aplicativo suporta apenas a Geometria de Plano
PATIENT. Nenhuma informação de Plano RT é importada.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but neither the required reference to a
DICOM RT Structure Set nor a reference to a coordinate system is present. (O Plano DICOM RT
utiliza a Geometria de Plano PATIENT, mas nem a referência requerida para um DICOM RT
Structure Set nem uma referência a um sistema de coordenadas está presente.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the required reference to a DICOM RT
Structure Set reference is not present. The coordinate system might not be properly defined. (O
Plano DICOM RT utiliza a Geometria de Plano PATIENT, mas a referência requerida para um
DICOM RT Structure Set não está presente. É possível que o sistema de coordenadas não esteja
adequadamente definido.)
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The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the referenced DICOM RT Structure Set
cannot be found. (O Plano DICOM RT utiliza a Geometria de Plano PATIENT, mas não é possível
localizar o DICOM RT Structure Set referenciado.)
The Plan Intent specified in the DICOM message is not defined. The import of the RT Plan will
proceed. (A Intenção do Plano especificada na mensagem DICOM não foi definida. A importação
do Plano RT irá prosseguir.)
The RT Plan Date is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (A Data do Plano RT não está bem definida na mensagem RTPLAN. A importação do
Plano RT irá prosseguir.)
The RT Plan Time is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (A Hora do Plano RT não está bem definida na mensagem RTPLAN. A importação do
Plano RT irá prosseguir.)
No DICOM RT Plan information found. The import will proceed. (Nenhuma informação de Plano
RT foi localizada. A importação irá prosseguir.)
An undefined error occurred during import, as no internal Treatment Plan can be found. (Um erro
indefinido ocorreu durante a importação, pois nenhum Plano de Tratamento interno pôde ser
localizado.)
It is not possible to create a valid patient model as no treatment orientation is defined in the
DICOM RT Plan. (Não é possível criar um modelo de paciente válido, pois nenhuma orientação
de tratamento foi definida no Plano DICOM RT.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as only head-first treatment orientation is supported. (O
Plano DICOM RT não pode ser importado, pois apenas a orientação de tratamento “cabeça
primeiro” é suportada.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the head-feet orientation is undefined. (O Plano
DICOM RT não pode ser importado, pois a orientação cabeça-pés está indefinida.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the treatment orientation is undefined. (O Plano
DICOM RT não pode ser importado, pois a orientação do tratamento está indefinida.)
The DICOM RT Plan cannot be imported due to an undefined head-feet-orientation: xxxx. (O
Plano DICOM RT não pode ser importado, pois uma orientação cabeça-pés está indefinida:
xxxx.)
Beam information cannot be imported as the Primary Dosimeter Unit for beam xxxx is not MU.
(As informações de feixes não podem ser importadas, pois o Dosímetro Principal para o feixe
xxxx não é MU.)
Beam information cannot be imported as the Treatment Delivery Type or beam xxxx is not
TREATMENT. (As informações de feixes não podem ser importadas, pois o Tipo de Aplicação de
Tratamento para o feixe xxxx não é TREATMENT.)
Beam xxxx is not imported as it is a setup beam. (O feixe xxxx não foi importado, pois é um
feixe de posicionamento.)
Different patient setup positions are not supported. RT Plan information cannot be imported.
(Diferentes posições de posicionamento de paciente não são suportadas. Nenhuma informação
de Plano RT pôde ser importada.)
Patient Setup Positions not present. RT Plan information cannot be imported. (Nenhuma Posição
de Posicionamento de Paciente está presente. As informações de Plano RT não podem ser
importadas.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (A importação de
prescrição com Tipo de Estrutura Referenciada POINT não é suportada.)
Prescription for ROI xxxx is defined as target prescription, but the referenced ROI is not a PTV.
To proceed the type of the ROI is changed to PTV. (A prescrição para a xxxx está definida como
prescrição-alvo, mas a ROI referenciada não é um PTV. Para prosseguir, o tipo da ROI foi
alterado para PTV.)
Prescription for ROI xxxx is defined as OAR, but referenced ROI is not an OAR. To proceed the
type of the ROI is changed to OAR. (A prescrição para a ROI xxxx está definida como OAR, mas
a ROI referenciada não é um OAR. Para prosseguir, o tipo da ROI foi alterado para OAR.)
Prescription information is skipped as it is not possible to determine the Target Prescription Dose
for ROI xxxx. (As informações de prescrição foram ignoradas, pois não é possível determinar a
Dose de Prescrição-Alvo para a ROI xxxx.)
Target Prescription Dose is not present. (Nenhuma Dose de Prescrição-Alvo está presente.)
Target Prescription Dose is not well-defined and therefore it is not imported. (A Dose de
Prescrição-Alvo não está bem definida e, portanto, não foi importada.)
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No contour object for ROI xxxx created. The related prescription information is imported as a
conceptual prescription. (Nenhum objeto de contorno foi criado para a ROI xxxx. As informações
de prescrição relacionadas foram importadas como uma prescrição conceitual.)
Import as conceptual prescription not successful, as no prescription information is available. (A
importação como prescrição conceitual não foi bem-sucedida, pois nenhuma informação de
prescrição estava disponível.)
Prescription information for xxxx is not imported as it does not contain a dose value. (As
informações de prescrição para xxxx não são importadas, pois não contêm um valor de dose.)
RT Plan defining the prescription for ROI xxxx has a Frame of Reference which does not match
to any known image Frame of Reference. (O Plano RT que define a prescrição para a ROI xxxx
possui um Quadro de Referência que não corresponde a nenhum Quadro de Referência de
imagem conhecido.)
Unable to import fractionation information as the number of fractions has to be a positive number.
(Não é possível importar informações de fracionamento, pois o número de frações deve ser um
número positivo.)
Unable to import prescription/constraint information as these values have to be positive numbers.
(Não é possível importar informações de prescrição/restrição, pois esses valores devem ser
números positivos.)
A constraint value is already present, but because of ambiguity prescription information for ROI is
removed. (Já existe um valor de restrição presente, mas, devido a uma ambiguidade, as
informações de prescrição da ROI foram removidas.)
Only one fractionation per prescription is supported at the moment. First fractionation information
will be imported. (Atualmente, apenas um fracionamento por prescrição é suportado. As
informações do primeiro fracionamento serão importadas.)
No prescription or constraint information is defined. (Nenhuma informação de prescrição ou
restrição foi definida.)
Unsupported Dose Reference Structure Types combination. Skipping this information.
(Combinação não suportada de Tipos de Estruturas de Referência de Dose. Esta informação foi
ignorada.)
Dose Reference Structure Type not well defined. Skipping this information. (O Tipo de Estrutura
de Referência de Dose não está bem definido. Esta informação foi ignorada.)
Dose Reference Type not well defined. Skipping this information. (O Tipo de Referência de Dose
não está bem definido. Esta informação foi ignorada.)
Constraint information cannot be imported as Referenced ROI Number is not well-defined. (As
informações de restrição não podem ser importadas, pois o Número da ROI Referenciada não
está bem definido.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (A importação de
prescrição com Tipo de Estrutura Referenciada POINT não é suportada.)
xxxx prescription import only supported for Dose Reference Type TARGET. Skipping this
information. (A importação da prescrição xxxx é suportada apenas para o Tipo de Referência de
Dose TARGET. Esta informação foi ignorada.)
Dose Reference Structure Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (O
Tipo de Estrutura de Referência de Dose xxxx não é um termo permitido. Esta informação foi
ignorada.)
No Fractionation information found. (Nenhuma informação de Fracionamento foi localizada.)
No brachytherapy plans supported. Skipping fractionation information. (Planos de braquiterapia
não são suportados. As informações de Fracionamento foram ignoradas.)
Fractionation pattern is not imported as only one dose reference per fractionation is supported. (O
padrão de Fracionamento não foi importado, pois apenas uma referência de dose por
fracionamento é suportada.)
No connection between prescription and fractionation information found. As there is only one item
for each available, a connection of these items is assumed. (Nenhuma conexão entre as
informações de prescrição e fracionamento foi localizada. Como existe apenas um item
disponível para cada um desses elementos, a conexão entre eles foi assumida.)
It is not possible to determine fractionation and prescription connection. Therefore, no
fractionation information is imported. (Não é possível determinar a conexão entre o fracionamento
e a prescrição. Portanto, nenhuma informação de fracionamento foi importada.)
It is not possible to update the volume prescription as the information seems to be corrupted. (Não
é possível atualizar a prescrição de volume, pois a informação parece estar corrompida.)
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Dose Reference Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (O Tipo de
Referência de Dose xxxx não é um termo permitido. Esta informação foi ignorada.)
Different Beam Dose Specification Points for one Fraction Group are not supported. Skipping this
information. (Diferentes Pontos de Especificação de Dose de Feixe para um Grupo de Frações
não são suportados. Esta informação foi ignorada.)
Only one dose reference per Control Point item is supported. Skipping this information. (Apenas
uma referência de dose por item de Ponto de Controle é suportada. Esta informação foi
ignorada.)
Unable to determine prescription and fractionation connection by Control Point investigation.
Continue by checking a one-one-association. (Impossível determinar a conexão entre prescrição
e fracionamento por investigação de Ponto de Controle. Prossiga, verificando uma associação
um-para-um.)
Target Underdose Volume Fraction is not well-defined. Ignoring this prescription. (As Frações de
Volume de Subdose-Alvo não estão bem definidas. Esta prescrição foi ignorada.)
Target Underdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage. (A Fração
de Volume de Subdose-Alvo não foi importada, pois não foi especificada como porcentagem.)
Constraint Weight is not imported as it is not well-defined. (O Peso de Restrição não foi
importado, pois não foi bem definido.)
The Organ At Risk Maximum Dose is not specified. (A Dose Máxima no Órgão em Risco não foi
especificada.)
Organ At Risk Maximum Dose is not imported as it is not well-defined. (A Dose Máxima do Órgão
em Risco não foi importada, pois não foi bem definida.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage.
(A Fração de Volume de Superdose do Órgão em Risco não foi importada, pois não foi
especificada como porcentagem.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not specified. (A Fração de Volume de
Superdose do Órgão em Risco não foi especificada.)
Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not well-defined. (A Fração de
Volume de Superdose do Órgão em Risco não foi importada, pois não foi bem definida.)
The Referenced Dose Reference (xxxx) is not present in this plan. (A Referência de Dose
Referenciada (xxxx) não está presente neste plano.)
The Referenced Dose Reference Number is not imported as it is not well-defined. (O Número de
Referência da Dose Referenciada não foi importado, pois não foi bem definido.)
Fractionation information cannot be imported as fraction group reference information cannot be
uniquely identified (Fraction Group Number is not unique). (As informações de fracionamento não
puderam ser importadas, pois as informações de referência do grupo de frações não pôde ser
identificada de forma exclusiva [O Número do Grupo de Frações não é exclusivo].)
Fractionation information cannot be imported as Fraction Group Number is not well-defined. (As
informações de fracionamento não podem ser importadas, pois o Número do Grupo de Frações
não está bem definido.)
The Number Of Fractions Planned is not imported as it is not well-defined. (O Número de Frações
Planejadas não foi importado, pois não foi bem definido.)
Prescription information cannot be imported as Dose Reference Number is not well-defined. (As
informações de prescrição não podem ser importadas, pois o Número de Referência da Dose não
está bem definido.)
Prescription information cannot be imported as dose reference information cannot be uniquely
identified. (As informações de prescrição não podem ser importadas, pois as informações de
referência da dose não podem ser identificadas de modo exclusivo.)
Prescription information is imported as a conceptual prescription as it is missing coordinates. (As
informações de prescrição foram importadas como uma prescrição conceitual, pois faltavam
informações de coordenadas.)
Prescription information is imported as conceptual prescription as it contains invalid Dose
Reference Point Coordinates. (As informações de prescrição foram importadas como uma
prescrição conceitual, pois continham Coordenadas de Ponto de Referência de Dose inválidas.)
No treatment machine found. (Nenhuma máquina de tratamento foi localizada.)
More than one treatment machine found. (Mais que uma máquina de tratamento foram
localizadas.)
Unable to convert beams due to unsupported beam type. (Não foi possível converter feixes, pois
o tipo de feixe não é suportado.)

REVISÃO DE DOSE DE PACIENTE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 53



Beam could not be created. (Não foi possível criar o feixe.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to the other
plans. (Não foi possível importar os planos selecionados, pois o plano xxxx não possui
referências cruzadas para os outros planos.)
Unable to import the selected plans as referenced plan cannot be found for plan xxxx. (Não foi
possível importar os planos selecionados, pois não foi possível localizar um plano referenciado
para o plano xxxx.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RTPlan Relationship of at least one plan is not
CONCURRENT. (Não foi possível importar os planos selecionados, pois o Relacionamento
DICOM RTPlan de, no mínimo, um plano não estava definido como CONCURRENT.)
Unable to import the selected plans as CONCURRENT consistency check failed. See log file for
details. (Não foi possível importar os planos selecionados, pois houve uma falha na verificação de
consistência de CONCURRENT. Veja detalhes no arquivo de log.)
Unable to import the selected plan as the DICOM RTPlan Relationship of plan xxxx is not
CONCURRENT. (Não foi possível importar o plano selecionado, pois o Relacionamento DICOM
RTPlan do plano xxxx não estava definido como CONCURRENT.)
The one available RT Plan message contains a Referenced RT Plan with the plan relationship
CONCURRENT. It seems as if only part of a plan is imported. (A mensagem de Plano RT
disponível contém um Plano RT Referenciado com relacionamento de plano CONCURRENT.
Parece que apenas parte do plano foi importada. )
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to plan xxxx.
(Não foi possível importar os planos selecionados, pois o plano xxxx não possui referências
cruzadas para o plano xxxx.)
Unable to import the selected plans as not all values for consistency check for split plans could be
retrieved. (Não foi possível importar os planos selecionados, pois nem todos os valores de
verificação de consistência para planos divididos puderam ser recuperados.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Name is missing for a consistency
check. (Não foi possível importar os planos selecionados, pois o Nome do Plano DICOM RT não
estava presente para uma verificação de consistência.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent is missing for a consistency
check for splitted plans. (Não foi possível importar os planos selecionados, pois a Intenção do
Plano DICOM RT não estava presente para uma verificação de consistência de planos divididos.)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Name does not match (xxxx vs xxxx).
(Não foi possível importar os planos selecionados, pois não existe correspondência para o Nome
do Plano DICOM RT [xxxx vs xxxx]).
Unable to import the selected plans as DICOM RTPlan Date does not match (xxxx vs xxxx).
(Não foi possível importar os planos selecionados, pois não existe correspondência para a Data
do Plano DICOM RT [xxxx vs xxxx]).
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Time does not match (xxxx vs xxxx).
(Não foi possível importar os planos selecionados, pois não existe correspondência para a Hora
do Plano DICOM RT [xxxx vs xxxx]).
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent does not match (xxxx vs
xxxx). (Não foi possível importar os planos selecionados, pois não existe correspondência para a
Intenção do Plano DICOM RT [xxxx vs xxxx]).
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Geometry does not match (xxxx vs
xxxx). (Não foi possível importar os planos selecionados, pois não existe correspondência para a
Geometria do Plano DICOM RT [xxxx vs xxxx]).
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set does not
match (xxxx vs xxxx). (Não foi possível importar os planos selecionados, pois não existe
correspondência para o DICOM RT Structure Set Referenciado no Plano [xxxx vs xxxx]).
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Patient Position does not match
(xxxx vs xxxx). (Não foi possível importar os planos selecionados, pois não existe
correspondência para a Posição do Paciente no Plano DICOM RT [xxxx vs xxxx]).
DICOM RT Plan treatment machine parameters do not match internal treatment machines. (Os
parâmetros da máquina de tratamento do Plano DICOM RT não têm correspondência nas
máquinas de tratamento internas.)
The type of the object was changed. (O tipo do objeto foi alterado.)
Non-IMRT beam with more than one PTV. (Feixe não IMRT com mais de um PTV.)
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No Linac Isocenter Data Proxy found. (Nenhum Proxy de Dados do Isocentro do Linac foi
localizado.)
No Machine Profile defined. (Nenhum Perfil de Máquina definido.)
Unhandled exception while creating LinacIsocenterComponent. (Exceção não tratada durante a
criação de LinacIsocenterComponent.)
RT Plan has a Frame of Reference which does not match to any known image Frame of
Reference. (O Plano RT possui um Quadro de Referência que não corresponde a nenhum
Quadro de Referência de imagem conhecido.)
Attribute "Cumulative Meterset Weight" is missing. (O atributo “Peso Acumulado do Meterset” não
está presente.)
Attribute "Nominal Beam Energy" is missing. (O atributo “Energia Nominal do Feixe” não está
presente.)
Attribute "Dose Rate Set" is missing. (O atributo “Conjunto de Taxas de Dose” não está presente.)
Attribute "Gantry Angle" is missing. (O atributo “Ângulo do Gantry” não está presente.)
Attribute "Beam Limiting Device Angle" is missing. (O atributo “Ângulo do Dispositivo Limitador do
Feixe” não está presente.)
Attribute "Patient Support Angle" is missing. (O atributo “Ângulo do Suporte do Paciente” não está
presente.)
Attribute "Table Top Eccentric Angle" is missing. (O atributo “Ângulo Excêntrico do Tampo da
Mesa” não está presente.)
Attribute "Table Top Pitch Angle" is missing. (O atributo “Ângulo de Inclinação do Tampo da Mesa”
não está presente.)
Attribute "Table Top Roll Angle" is missing. (O atributo “Ângulo de Rolamento do Tampo da Mesa”
não está presente.)
Attribute "Surface Entry point" is missing. (O atributo “Ponto de Entrada de Superfície” não está
presente.)
Attribute "Source To Surface Distance" is missing. (O atributo “Distância Origem-Superfície” não
está presente.)
DICOM RT Dose (Volume de Dose)
Dose Volume cannot be imported due to failed validation. Source: xxxx. (Não foi possível
importar o Volume de Dose, devido a uma falha de validação. Origem:
xxxx.)
Dose Volume cannot be imported as Frame Of Reference is not available. (Não foi possível
importar o Volume de Dose, pois o Quadro de Referência não estava disponível.)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Unit is "GY" (and not xxxx). (Não
foi possível importar o Volume de Dose, pois a única Unidade de Dose suportada é “GY” [e não
xxxx].)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Type is "PHYSICAL" (and not
xxxx). (Não foi possível importar o Volume de Dose, pois o único Tipo de Dose suportado é
“PHYSICAL” [e não xxxx].)
The Dose Volume cannot be imported as the spatial orientation of the dose planes cannot be
found (Grid Frame Offset Vector is not present). (Não foi possível importar o Volume de Dose,
pois a orientação espacial dos planos de dose não foi localizada [O Vetor de Deslocamento do
Quadro da Grade não estava presente].)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Frame
Increment Pointer should point to the Grid Frame Offset Vector). (Não foi possível importar o
Volume de Dose, pois a mensagem do DICOM RT Dose é inválida [O Ponteiro de Incremento do
Quadro deveria apontar para o Vetor de Deslocamento do Quadro da Grade].)
The Dose Volume cannot be imported as only Dose Summation Types "PLAN" and
"MULTI_PLAN" are supported (and not xxxx). (Não foi possível importar o Volume de Dose, pois
apenas os Tipos de Somatório de Dose “PLAN” e “MULTI_PLAN” são suportados [e não xxxx].)
Coordinate systems of Dose Volume and DICOM RT Plan cannot be verified as the reference to
the RT Plan is missing. (Não foi possível verificar os sistemas de coordenadas do Volume de
Dose e do Plano DICOM RT, pois a referência ao Plano RT não está presente.)
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type xxxx
exactly one DICOM RT Plan object shall be referenced. (Não foi possível verificar a correta
relação entre os sistemas de coordenadas do Volume de Dose e do Plano RT, pois xxxx
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objeto(s) do Plano RT são referenciados. Para o Tipo de Somatório de Dose xxxx, exatamente
um Plano DICOM RT deve ser referenciado.)
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type
"MULTI_PLAN" at least two DICOM RT Plan objects shall be referenced. (Não foi possível
verificar a correta relação entre os sistemas de coordenadas do Volume de Dose e do Plano RT,
pois xxxx objeto(s) do Plano RT são referenciados. Para o Tipo de Somatório de Dose
“MULTI_PLAN”, no mínimo dois objetos do Plano DICOM RT devem ser referenciados.)
The DICOM RT Dose object cannot be imported due to an unexpected internal error. (Não foi
possível importar o objeto do DICOM RT Dose, devido a um erro interno inesperado.)
The Dose Volume cannot be imported as the dose planes are not equidistant. (Não foi possível
importar o Volume de Dose, pois os planos de dose não são equidistantes.)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Pixel
Representation does not equal "0"). (Não foi possível importar o Volume de Dose, pois a
mensagem do DICOM RT Dose é inválida [A Representação do Pixel não é igual a "0"].)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Dose Grid
Scaling is not greater than "0"). (Não foi possível importar o Volume de Dose, pois a mensagem
do DICOM RT Dose é inválida [A Escala da Grade de Dose não é maior que “0”].)
The DICOM RT Dose cannot be imported as the Dose Volume cannot be created from the
imported data. (Não foi possível importar o Volume de Dose, pois o Volume de Dose não pôde
ser criado a partir dos dados importados.)
Spatial location of Dose Matrix is outside the limit of the referenced image series. (A localização
espacial da Matriz de Dose está fora do limite das séries de imagens referenciadas.)
The Dose Volume cannot be imported as no images with the corresponding coordinate system
can be found. (Não foi possível importar o Volume de Dose, pois nenhuma imagem com o
sistema de coordenadas correspondente pôde ser localizada.)
The Dose Volume cannot be imported due to an unexpected internal error. See the log file for
details. (Não foi possível importar o Volume de Dose, devido a um erro interno inesperado. Veja
detalhes no arquivo de log.)
More than one appropriate image series was found that matches the Dose Volume. As reference
for the Dose Volume the best image series (xxxx) was selected. (Mais que uma série de imagens
apropriada correspondente ao Volume de Dose foi localizada. A melhor série de imagens (xxxx)
foi selecionada como referência para o Volume de Dose.)
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.)
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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 Registro DICOM
entre as séries de imagens xxxx, xxxx e as séries de imagens xxxx, xxxx não referencia 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 Registro DICOM entre as séries de
imagens xxxx, xxxx e as séries de imagens xxxx, xxxx referencia instâncias de imagens que
não podem ser localizadas.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image seriesxxxx, 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
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.)
DICOM RT Structure Set
Imported RT Structure Set is inconsistent, as referenced image instances for contour object xxxx
are incorrect. Therefore, it cannot be verified that the relation between contour and images is
correct. (O RT Structure Set importado está inconsistente, pois as instâncias de imagens
referenciadas para o objeto de contorno xxxx estão incorretas. Portanto, não é possível verificar
se a relação entre o contorno e as imagens está correta.)
Inconsistent reference to coordinate system found for contour object xxxx. (Uma referência a
sistema de coordenadas inconsistente foi localizada para o objeto de contorno xxxx.)
Contour cannot be imported as no contour data can be found. (Não foi possível importar o
contorno, pois dados de contorno não puderam ser localizados.)
Some objects are missing in contour data. (Alguns objetos não estão presentes nos dados de
contorno.)
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Contour data is located outside of the referenced image. (Os dados de contorno estão localizados
fora da imagem referenciada.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing a non-
orthogonal image series. (Não foi possível importar o DICOM RT Structure Set, pois alguns de
seus objetos estão referenciando uma série de imagens não ortogonal. )
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing an
incomplete image series. (Não foi possível importar o DICOM RT Structure Set, pois alguns de
seus objetos estão referenciando uma série de imagens incompleta.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are either referencing
an image series that is either not orthogonal or not complete. (Não foi possível importar o DICOM
RT Structure Set, pois alguns de seus objetos estão referenciando uma série de imagens que é
incompleta ou não ortogonal.)
Contour cannot be imported as contour offset is not supported. (Não foi possível importar o
contorno, pois o deslocamento de contorno não é suportado.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as it does not contain a Structure Set ROI
Sequence. (Não foi possível importar o DICOM RT Structure Set, pois ele não contém uma
Sequência de ROI de Conjunto de Estruturas.)
Only following ROI Interpreted Types are supported: PTV, EXTERNAL and AVOIDANCE. (Apenas
os seguintes Tipos Interpretados de ROI são suportados: PTV, EXTERNAL e AVOIDANCE.)
Contour object cannot be imported as Contour Data is inconsistent. (Não foi possível importar o
objeto de contorno, pois os Dados de Contorno são inconsistentes.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as there are more contours specified than actually
defined. (Não foi possível importar o DICOM RT Structure Set, pois existem mais contornos
especificados do que contornos realmente definidos.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as a mismatch in the DICOM message was detected
(the numbers of ROI contour definitions and ROI observation specifications do not match). (Não
foi possível importar o DICOM RT Structure Set, pois uma incompatibilidade na mensagem
DICOM foi detectada [não existe correspondência entre os números de definições de contorno da
ROI e as especificações de observação da ROI].)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as the contour data is not located on the related
image plane. (Não foi possível importar o DICOM RT Structure Set, pois os dados de contorno
não estão localizados no plano de imagem relacionado.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as contours cannot be uniquely identified (the ROI
Number is not unique). (Não foi possível importar o DICOM RT Structure Set, pois os contornos
não podem ser identificados de forma exclusiva [o Número da ROI não é exclusivo].)
Contour object xxxx has a Frame of Reference which does not match any known image Frame of
Reference. (O objeto de contorno xxxx possui um Quadro de Referência que não corresponde a
nenhum Quadro de Referência de imagem conhecido.)
Contour object cannot be imported as the ROI Number is not well-defined (not a number). (Não foi
possível importar o objeto de contorno, pois o Número da ROI não está bem definido [não é um
número].)
Contour object has no defined color, therefore the default color is used. (O objeto de contorno não
possui cor definida, portanto, a cor padrão foi usada.)
Contour object cannot be created as no contour data is available. (Não foi possível criar o objeto
de contorno, pois não existem dados de contorno disponíveis.)
Contour object cannot be created as it is not of type CLOSED_PLANAR. (Não foi possível criar o
objeto de contorno, pois seu tipo não é CLOSED_PLANAR.)
Contour object is missing the ROI name - setting a default value. (O objeto de contorno não inclui
o nome da ROI - configurando um valor padrão.)
No corresponding entry found in StructureSetROISequence, ROIContourSequence or
RTROIObservationsSequence for a ROI xxxx. Object can't be imported. (Nenhuma entrada
correspondente foi localizada em StructureSetROISequence, ROIContourSequence ou
RTROIObservationsSequence para uma ROI xxxx. Não foi possível importar o objeto.)
There must be exactly three values to define a point. (Exatamente três valores são necessários
para definir um ponto.)
Registration in an RT Structure Set are not supported. Cancel import. (O registro em um DICOM
RT Structure Set não é suportado. Cancele a importação.)
There are more images defined in the sliceset than referenced in the Structure Set. (Existem mais
imagens definidas na série de cortes que imagens referenciadas no Conjunto de Estruturas.)
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ROI Name is too long. (O Nome da ROI é muito longo.)
ROI Name xxxx used multiple times. (O Nome da ROI xxxx foi usado várias vezes.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is missing. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (O Rótulo do Conjunto de Estruturas especificado
na mensagem DICOM não está presente. Como este atributo é requerido, um valor padrão foi
definido e a importação prosseguiu).
The Structure Set Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The
Structure Set Label will be shortened accordingly in case of export. (O Rótulo do Conjunto de
Estruturas especificado na mensagem DICOM é muito longo (> 16 caracteres). Em caso de
exportação, o Rótulo do Conjunto de Estruturas será reduzido de forma apropriada.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is empty. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (O Rótulo do Conjunto de Estruturas especificado
na mensagem DICOM está vazio. Como este atributo é requerido, um valor padrão foi definido e
a importação prosseguiu).
The Structure Set Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). The
Structure Set Name will be shortened accordingly in case of export. (O Nome do Conjunto de
Estruturas especificado na mensagem DICOM é muito longo (> 64 caracteres). Em caso de
exportação, o Nome do Conjunto de Estruturas será reduzido de forma apropriada.)
The Structure Set Date specified in the DICOM message has an unexpected length (should
contain exactly 8 digits). (A Data do Conjunto de Estruturas especificada na mensagem DICOM
possui um comprimento inesperado [deve conter exatamente 8 dígitos].)
The Structure Set Date attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (A Data do Conjunto de Estruturas não está presente na
mensagem DICOM. De acordo com o Padrão DICOM, este atributo deve estar presente.)
The Structure Set Date is not well defined in the Structure Set message. (A Data do Conjunto de
Estruturas não está bem definida na mensagem de Conjunto de Estruturas.)
The Structure Set Time specified in the DICOM message has an unexpected length (> 16 digits).
(A Hora do Conjunto de Estruturas especificada na mensagem DICOM possui um comprimento
inesperado [> 16 dígitos].)
The Structure Set Time attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (A Hora do Conjunto de Estruturas não está presente na
mensagem DICOM. De acordo com o Padrão DICOM, este atributo deve estar presente.)
The Structure Set Time is not well defined in the Structure Set message. (A Hora do Conjunto de
Estruturas não está bem definida na mensagem de Conjunto de Estruturas.)
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