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PRÉ-CARREGAMENTO DE DADOS DE PACIENTES

• Marque os pacientes com uma estrela para visualização 
posterior.
Os dados do paciente são pré-carregados no sistema.

OBSERVAÇÃO: o paciente permanece marcado até que a 
sessão seja encerrada.

INTRODUÇÃO

INICIANDO O SOFTWARE E PROCURANDO 
PACIENTES

• Efetue logon no sistema. 
A lista de pacientes é exibida.

• Digite o nome do paciente ou a informação de identificação 
no campo de pesquisa.

• O software pode exibir ícones que identificam o local de 
armazenamento.

FILTRANDO LOCAIS DE ARMAZENAMENTO

• Marque uma caixa de seleção para pesquisar as opções de 
armazenamento disponíveis.
- Marked (Marcados): pacientes previamente selecionados, 

marcados na sessão atual.
- CD/USB: dados localizados na mídia inserida (CD/USB).
- Browse... (Procurar...): seleção de dados de seu sistema de 

arquivos.
- Worklist: (Lista) apenas pacientes incluídos na lista de 

trabalho do dispositivo.
OBSERVAÇÃO: a lista de filtros pode variar, dependendo 
da configuração do dispositivo e do sistema.

SELECIONANDO O PACIENTE

• Selecione o paciente desejado na lista de pacientes. 
O paciente é destacado na cor laranja.

• Escolha Select (Selecionar). 
Os dados do paciente são carregados.
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SELECIONADO A CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇA

Dependendo do fluxo de trabalho, o sistema pode 
solicitar que você selecione uma classificação de doença.
• Selecione a área do corpo a.
• Selecione o sistema de órgãos s.
• Selecione o tipo de doença específica d.
• Selecione a categoria de doença específica f.
• Opcional: selecione a doença específica g.
• Selecione Done (Concluído).

SELECIONANDO UM FLUXO DE TRABALHO

Selecione um ícone de fluxo de trabalho.
• Se houver fluxos de trabalho pré-configurados 

instalados, uma tela de seleção será exibida.
• Se apenas um fluxo de trabalho estiver disponível, ele 

será selecionado automaticamente.

a s d f g
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EXCLUINDO PACIENTES

• Abra Manage (Gerenciar) a e selecione Delete 
(Excluir) s.

• Selecione o(s) paciente(s) que deseja excluir na 
Patient List (Pacientes).

• Selecione Delete (Excluir) no topo da tela principal.
• Selecione Delete (Excluir) na janela de diálogo exibida 

para confirmar a exclusão.
OBSERVAÇÃO: os pacientes são excluídos apenas 
do sistema local. Eles não são excluídos da mídia de 
armazenamento inserida nem da rede do hospital.

GERENCIANDO DADOS DE PACIENTES

AGREGANDO PACIENTES

• Abra Manage (Gerenciar) a e selecione Merge 
(Agregar) s.

• Selecione o(s) paciente(s) que deseja agregar na 
Patient List (Pacientes).

• Selecione Merge (Agregar) no topo da tela principal.
• Selecione o paciente correto na janela de diálogo exibida.
• Selecione OK para confirmar.
OBSERVAÇÃO: após a agregação, todos os dados são 
armazenados sob o nome e o ID selecionados. Se um 
paciente tiver sido selecionado anteriormente, ele será 
automaticamente designado como o paciente-alvo.

CARREGANDO DADOS PARA VISUALIZAÇÃO

Um estudo (imagens individuais contornadas em cinza 
claro) contém dados DICOM de fontes de aquisição de 
imagens.
• Selecione as imagens na área à esquerda.

As imagens selecionadas são exibidas na área 
Selected Data (Dados selecionados) a.

• Selecione OK.

CARREGANDO UM PLANO PARA VISUALIZAÇÃO

Um plano (contornado em cinza escuro) contém os dados 
de imagens preparadas ou planejadas usando software 
da Brainlab.
• Selecione qualquer imagem contornada em cinza 

escuro na área à esquerda. 
Todas as imagens do plano são exibidas na área 
Selected Data (Dados selecionados) a.

• Selecione OK.
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JANELA DE DIÁLOGO DE AGREGAÇÃO DE 
PLANOS

Uma janela de diálogo é exibida quando o usuário 
seleciona dados (p.ex., objetos ou fusões) e depois 
seleciona um plano.
• Selecione Merge (Agregar) para substituir dados e 

adicionar conteúdo complementar.
• Selecione Discard (Descartar) para descartar os 

dados e prosseguir usando apenas o conteúdo atual do 
plano.

• Selecione Cancel (Cancelar) para manter os dados 
selecionados e não descartar o plano selecionado.

DESSELECIONANDO IMAGENS

• Para desselecionar todas as imagens de um plano, 
escolha Deselect (Desmarcar) a.

• Para desselecionar imagens individuais, escolha o X ao 
lado da imagem correspondente.

OBSERVAÇÃO: as imagens desselecionadas não 
ficam disponíveis para visualização futura nos 
aplicativos de software.

SALVANDO UM PLANO

• Depois de fazer alterações nos dados do paciente, 
selecione Save (Salvar) ou Save as (Salvar como) na 
tela principal do Content Manager.
A janela de diálogo Save as Plan (Salvar como Plano) 
a é exibida.

• Se desejar, selecione o nome do plano para editá-lo s.
• Selecione Save As (Salvar como) d.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade da função Salvar 
depende do fluxo de trabalho.
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SELEÇÃO DE DADOS (ALTERNATIVA)

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Data Selection também pode exibir dados de paciente 
usando uma visualização de linha de tempo. A linha de 
tempo a exibe os dados do paciente com base no estado 
da anatomia do paciente na data da aquisição.
OBSERVAÇÃO: essa informação depende da 
configuração do sistema.

VISÃO GERAL

a Load Data (Carregando): carrega dados adicionais de 
uma data anterior na linha de tempo.
s SUGGESTED DATA (DADOS SUGERIDOS): exibe os 
dados considerados pelo software como mais relevantes.
d See All Data (Todos os dados): exibe todos os dados 
de um cluster de dados.
f Events (Eventos): cria novos eventos para 
documentar uma alteração no estado da anatomia do 
paciente na linha de tempo.

VISUALIZAÇÂO DETALHADA

A seleção de See All Data (Todos os dados) exibe uma 
visualização mais detalhada dos dados disponíveis, 
incluindo:
• Sessões salvas automaticamente, planos, imagens, 

objetos, trajetórias, etc.
• Use o campo de pesquisa s para localizar seus dados.
Use as setas a para ver seus objetos de dados ou 
resultados da pesquisa.

CRIANDO EVENTOS

• Selecione Events (Eventos) na barra de ferramentas e 
depois selecione New Event (Novo Evento).
Uma janela de diálogo é exibida a.

• Selecione um tipo de evento usando o menu suspenso.
• Você pode atualizar o campo de nome preenchido e, 

opcionalmente, adicionar uma descrição.
• Selecione OK quando terminar.

Um evento foi criado na linha de tempo.
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RESTAURANDO DADOS

Se excluir um item não intencionalmente, você poderá 
restaurá-lo realizando o seguinte procedimento:
• Selecione o item em Recycle Bin (Lixeira) a.
• Selecione Restore (Restaurar) s.

O item será restaurado para o cluster de dados original.

sa
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ADICIONANDO NOVOS PACIENTES

ABRINDO A LISTA DE PACIENTES

• Selecione Patient (Paciente) na tela principal do 
Content Manager ou a página de seleção de fluxos de 
trabalho.
A lista de pacientes é exibida.

ADICIONANDO UM PACIENTE

• Selecione New (Novo) no menu.

SALVANDO O PACIENTE

• Digite o nome, a data de nascimento, o sexo e a ID do 
paciente.

• Selecione Done (Concluído).
O novo paciente é salvo e selecionado.

Versão de software: Patient Data Manager 2.5



Observação: este documento não substitui os manuais de usuário.Página 8 de 12



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

Observação: este documento não substitui os manuais de usuário.Página 9 de 12

LAYOUTS E PREDEFINIÇÕES

SELECIONANDO UM LAYOUT

• Selecione Layout.
• Escolha uma das opções disponíveis.
OBSERVAÇÃO: aplicativos ou ferramentas podem ser 
roteados apenas para layouts simples (apenas fontes 
podem ser roteadas para outros layouts). Use Clear 
(Limpar) para remover o conteúdo (fonte), porém, 
mantendo o layout.

CRIANDO UMA PREDEFINIÇÃO

• Selecione o layout desejado para cada monitor.
• Realize o roteamento desejado (aplicativos ou fontes 

para monitores). 
• Selecione Settings (Configurações) na barra de 

ferramentas.
• Selecione Create New (Criar Nova) na janela de 

diálogo Presets (Predefinições).
Insira um nome quando solicitado.

• Selecione OK.

SELECIONANDO UMA PREDEFINIÇÃO

• Abra o menu suspenso no Content Manager.
• Selecione uma predefinição.
OBSERVAÇÃO: o menu suspenso fica disponível 
apenas quando existem predefinições salvas.
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EXPORTANDO DADOS - ETAPA 2

• Selecione os dados que deseja exportar.
Apenas as sequências de dados contornadas em 
laranja são exportadas.

• Selecione Export (Exportar) na parte inferior da tela.

EXPORTANDO E SAINDO

EXPORTANDO DADOS - ETAPA 1

• Selecione Export (Exportar) na tela principal.

OPÇÕES DE DESTINO DA EXPORTAÇÃO

• Armazenamento em USB
• Localização pré-configurada na rede
• Browse... (Procurar...): Selecione uma pasta no 

Windows Explorer (Explorador de Arquivos)
• Armazenamento em rede DICOM RT 
OBSERVAÇÃO: dependendo da configuração do 
sistema, outros destinos podem estar disponíveis.

EXPORTANDO CONTEÚDO PLANEJADO

A exportação para um destino com formato Brainlab 
Advanced File aciona a conversão de dados DICOM para 
o formato Brainlab Advanced File.
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Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Alemanha

Europa, África, Ásia e Austrália: +49 89 991568 1044
Estados Unidos, Canadá, 
América Central e América do Sul: +1 800 597 5911
Japão: +81 3 3769 6900
França: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

DIREITOS AUTORAIS:

Este manual contém informações proprietárias e 
protegidas por direitos autorais. 
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida 
ou traduzida sem a permissão expressa, por 
escrito, da Brainlab.

RESPONSABILIDADE:

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

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

ENCERRANDO O SOFTWARE

Selecione Finish (Encerrar) e use as opções da janela de 
diálogo para sair do software, fechar, encerrar ou reiniciar 
o software, iniciar um novo tratamento ou acessar um 
novo fluxo de trabalho.
OBSERVAÇÃO: as funções disponíveis podem variar 
em função da plataforma.

CAIXAS DE SELEÇÃO DE EXPORTAÇÃO

• DICOM Burned-In Export: integra permanentemente 
os contornos de um objeto segmentado em uma série 
de imagens DICOM RM.

OBSERVAÇÃO: estruturas sob o contorno Burned-In 
não poderão ser acessadas posteriormente. Utilize 
séries de imagens Burned-In apenas em conjunto 
com a série de imagens de RM original.
• Selecione Anonymize (Anonimizar) para anonimizar os 

dados exportados. Os dados contidos no sistema local 
permanecem inalterados.

EXPORTANDO DADOS CRIPTOGRAFADOS

• Encrypted export for support (Exportação 
criptografada para suporte): selecione esta caixa de 
seleção para criptografar dados exportados para o 
suporte da Brainlab. 

OBSERVAÇÃO: as exportações criptografadas 
incluem arquivos de log e informações do tratamento.

OPÇÕES DE ENCERRAMENTO

• Switch Workflow (Fluxo de Trabalho): retorna à 
seleção de fluxo de trabalho.

• New Treatment (Novo tratamento): encerra a seção do 
usuário atual e abre um novo tratamento.

• Restart (Reiniciar): reinicia o sistema.
• Shut down (Encerrar): encerra o sistema.
• Exit (Sair): fecha o Content Manager.
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