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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:
support@quentry.com

Comunicação

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

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Germany

Informações sobre o idioma

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

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

Marcas comerciais de outros fabricantes

• Apple®, Mac OS X®, iPad®, iPhone® e Safari® são marcas registradas da Apple Inc. nos
Estados Unidos e em outros países.

• Microsoft®, Windows®, Internet Explorer® e Silverlight® são marcas registradas da Microsoft
Corp. nos Estados Unidos e em outros países.

• Firefox® é marca registrada da Mozilla Foundation nos Estados Unidos e em outros países.
• Chrome® é marca registrada da Google Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Software integrado de outros fabricantes

• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Este software baseia-se em parte no software AWS SDK para .NET, desenvolvido pela

empresa Amazon.com, Inc.
• Parte deste software é baseada no software ClearCanvas SDK, desenvolvido pela empresa

ClearCanvas, Inc.
• Este software baseia-se em parte no software Log4Net, desenvolvido pela organização

Apache Software Foundation.
• Parte deste software é baseada no software Microsoft .NET Framework SDK, desenvolvido

pela empresa Microsoft Corp.
• Parte deste software é baseada no software Microsoft .NET Framework (WCF), desenvolvido

pela empresa Microsoft Corp.
• Parte deste software é baseada no software Microsoft DeepZoomTools, desenvolvido pela

Microsoft Corp.
• Parte deste software é baseada no software Microsoft Silverlight, desenvolvido pela empresa

Microsoft Corp.
• Parte deste software é baseada no software Microsoft Silverlight SDK, desenvolvido pela

empresa Microsoft Corp.
• Parte deste software é baseada no software Microsoft Silverlight Toolkit, desenvolvido pela

Microsoft Corp.
• Parte deste software é baseada no software Microsoft DirectX SDK (Fevereiro de 2010),

desenvolvido pela Microsoft Corp.
• Este software baseia-se em parte no software Open DICOM, desenvolvido por Albert Gnandt.
• Parte deste software é baseada no software SharpZipLib (.NET).

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretriz 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretriz pa-
ra Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).

• De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, Diretriz 93/42/EEC do
Conselho Europeu, o Quentry.com é um produto da Classe I.

Dados para contato e informações legais
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Nenhuma orientação médica

Nem a Brainlab nem a Quentry oferecem qualquer tipo de orientação médica. O cliente é
exclusivamente responsável por todas as decisões médicas, incluindo, mas não se limitando à
interpretação de quaisquer dados de pacientes, e quaisquer diagnósticos, tratamentos ou planos
de tratamento realizados pelo cliente em conexão com o uso do Quentry. O Cliente confirma que
a captura, o processamento e a exibição de imagens também dependem do ambiente de
hardware de computador específico do Cliente e das configurações de sistema correspondentes
que estejam fora de um nível razoável de controle pela Brainlab. A Brainlab não garante que a
representação de imagens via Quentry estará livre de erros, tais como distorções em imagens,
diferenças de cores ou valores inadequados de contraste e brilho. O CLIENTE, E QUALQUER
OUTRO USUÁRIO, MÉDICO OU FÍSICO MÉDICO ENVOLVIDO, É EXCLUSIVAMENTE
RESPONSÁVEL POR ANTECIPAR A POSSIBILIDADE DE TAIS ERROS DE EXIBIÇÃO AO
INTERPRETAR AS IMAGENS VISUALIZADAS ATRAVÉS DO QUENTRY.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos usados neste manual

Aviso

Sinais de Aviso são indicados por um símbolo triangular 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 um símbolo circular 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 Uso proposto
1.3.1 Uso do sistema

Revisão de plausibilidade

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

Uso proposto

O Quentry Web é indicado para transferência de dados de imagem e armazenamento on-line de
imagens médicas e dados relacionados.
O programa Quentry Web é um software baseado na Web para profissionais da área médica,
que:
• Oferece suporte a médicos para a implantação de redes globais em suas clínicas
• Oferece uma comunidade on-line para trabalhar em grupos virtuais e enviar mensagens
• Oferece à comunidade médica ferramentas que proporcionam um ambiente on-line seguro

para armazenamento, revisão e compartilhamento de imagens (DICOM)
Este software não foi desenvolvido para diagnóstico primário, planejamento de tratamento
detalhado ou tratamento de pacientes.

Usuários e condições pretendidos

O dispositivo é geralmente usado por profissionais da área médica e equipes de suporte a
organizações médicas, tais como médicos, seus assistentes ou equipes de enfermagem, em
hospitais, clínicas, consultórios médicos ou em locais remotos, como em domicílio.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Treinamento e documentação
1.4.1 Treinamento

Responsabilidade

O software Quentry.com não substitui uma revisão detalhada, diagnóstico e software de
tratamento em um dispositivo médico apropriado. Ele deve ser utilizado para transferência e
revisão rápida de imagens, e não para diagnóstico ou tratamento.

Este sistema apenas auxilia o cirurgião, e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade do cirurgião durante seu uso.

Treinamento e documentação
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1.4.2 Documentação

Público alvo

O software Quentry.com é dirigido 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 Quentry.com.

Leitura dos Manuais do Usuário

Os manuais do usuário descrevem dispositivos médicos e produtos de software de grande
complexidade, que devem ser usados com cautela.
É importante que todos os usuários do sistema e do software:
• Leiam atentamente os manuais do usuário antes de manusear o equipamento
• Tenham acesso permanente aos manuais do usuário

Manuais do usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware Instruções detalhadas sobre o software.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Requisitos técnicos
1.5.1 Visão geral

Geral

Computador padrão, com conexão com a Internet.

Software

Software Requisito

Sistema operacional
As seguintes versões, ou mais recentes:
• Windows 7
• MacOS 10

Navegador

As seguintes versões de 32 bits, ou mais recentes:
• Internet Explorer 9
• Firefox 3.x
• Chrome 38
• Safari 7

O plugin para Microsoft® Silverlight® é exigido.
Ative as configurações de cookies e segurança para permitir solici-
tações do servidor (chamadas Ajax).

Hardware

• 2 GB de RAM recomendados
• Resolução da tela: 1.024 x 768 ou superior
• Mouse com roda de rolagem recomendado

Rede

• Conexão com Internet de 2 Mbit/s, no mínimo
• Firewall com porta de saída aberta 80/443 (http e https)

Se o seu firewall bloquear a conexão com o Quentry.com, entre em contato com seu
administrador de TI para ajustar as configurações do firewall.

Exceções conhecidas

• Navegadores de 64 bits não são suportados pelo software Microsoft® Silverlight®.
• Se usar o navegador Chrome, você poderá fazer upload de dados, mas não poderá visualizá-

-los. O Silverlight não é compatível com o Chrome. (Para obter detalhes adicionais, consulte
System Requirements (Requisitos de Sistema) na página Microsoft Silverlight: http://
www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/default.aspx?reason=unsupportedbrowser.)

Requisitos técnicos

12 Manual do Usuário do Software Rev. 1.5 Quentry.com Ver. 2.0

http://www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/default.aspx?reason=unsupportedbrowser
http://www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/default.aspx?reason=unsupportedbrowser


Como instalar aplicativos usando Chrome, Firefox ou outros navegadores

Durante a instalação de um aplicativo Quentry usando um navegador diferente do Internet
Explorer, o navegador poderá solicitar que você salve um arquivo denominado
quentrydesktop.application. Ao ser solicitado pelo navegador, execute as seguintes etapas:

Etapas

1.

Salve o arquivo em seu computador. Por exemplo, a seguinte informação é exibida:
No Mozilla Firefox:

No Google Chrome:

2. Localize o arquivo .application salvo.

3. Clique duas vezes nele para prosseguir com a instalação.

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 USANDO O PORTAL DA
WEB QUENTRY.COM

2.1 Introdução ao Portal da Web

Criando uma conta no Quentry

Para criar uma conta no Quentry, clique no link de inscrição da página inicial do Quentry e
preencha todos os campos de texto. Um e-mail de ativação será enviado para você
automaticamente.
OBSERVAÇÃO: se estiver na União Europeia, você receberá um e-mail perguntando se leu e
assinou o documento Data Protection Agreement (Acordo de Proteção de Dados). Na primeira
vez que abrir uma sessão no Quentry, você deverá confirmar que imprimiu, leu e assinou o
acordo.
 

Ativação e primeiro acesso

Etapas

1. Clique no link incluído no e-mail de ativação.

2. Insira seu ID Brainlab (fornecido no e-mail) e a senha escolhida ao criar o ID.

3.

Abra uma sessão no Quentry usando seu ID Brainlab e sua senha.

4. Preencha as informações solicitadas e clique em Save.

Alterando sua senha

Você deve alterar sua senha ao término de um período de tempo configurado. Se a sua senha
expirar, você não poderá efetuar login enquanto não alterá-la, e o sistema solicitará a alteração.

USANDO O PORTAL DA WEB QUENTRY.COM
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2.2 Upload de arquivos para o Quentry.com

Informações gerais

Esta opção permite o upload de arquivos para sua conta do Quentry.com. Todos os arquivos
serão transferidos por upload para:
• O usuário atualmente com uma sessão ativa, ou
• Um CareTeam ou contato, se eles permitirem upload.

Formatos de arquivos suportados

Você pode fazer upload de arquivos de imagens e anexos (notas sobre casos, relatórios, etc.)
nos seguintes formatos:
• DICOM
• PDF
• DOC
• JPEG, JPG
• PNG
• BMP
• TXT
• CSV
• XML
• PPT
• XLS
• MP4
• Pasta xBrain (upload disponível usando o Quentry Desktop)

Como iniciar o Uploader

Etapas

1.

Clique em Upload na barra à esquerda:

Upload de arquivos para o Quentry.com
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Etapas

2.

A tela de seleção de arquivos é exibida:

Como fazer upload de sequências de imagens para o Quentry.com

Etapas

1.

Na tela de seleção de arquivos, escolha os arquivos de imagem para upload. Você pode:
Clicar no botão ADD FILES:

Ou arrastar os arquivos de uma janela do Windows Explorer (Explorador de Arquivos)
para a área Drag and Drop files here.
OBSERVAÇÃO: se estiver usando o navegador Chrome, você também poderá selecio-
nar todo o conteúdo de uma pasta para upload, clicando em ADD FOLDER.
 

2.

Se você escolher o botão ADD FILES, uma janela do Windows Explorer (Explorador de
Arquivos) será exibida, permitindo a escolha de arquivos de seu computador.

Selecione um ou mais arquivos (CTRL + clique em vários arquivos) para upload e clique
em Open (Abrir).
Pressione CTRL + A para selecionar todos os arquivos deste diretório.

USANDO O PORTAL DA WEB QUENTRY.COM
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Etapas

3.

O Quentry.com analisa os arquivos escolhidos. Um resumo dos arquivos de paciente
escolhidos é exibido:

Para remover uma lista de arquivos do Uploader, clique no ícone de lixeira corresponden-
te.

Para incluir mais arquivos, use o botão Add Files ou arraste-os de uma janela para a
área Drag and Drop files here.

4.

Escolha como fazer upload de quaisquer imagens não DICOM, como uma única série
(single series) ou como séries separadas (separate series).

5.

Quando estiver satisfeito com a seleção, você deverá decidir se deseja anonimizar os da-
dos de paciente antes de prosseguir.
Selecione como deseja fazer o upload de dados do paciente, ativando um dos botões de
seleção:
• Use patient details: mostrando detalhes do paciente.
• De-identify patient details: com a remoção de detalhes do paciente. Se escolher essa

opção, você ainda deverá confirmar que todos os dados de paciente serão removidos,
ativando a caixa de seleção. 

O Quentry pode remover metadados DICOM dos arquivos. Todavia, se, por exemplo, o
nome do paciente ou outros detalhes forem escritos diretamente na imagem, o Quen-
try.com não poderá removê-los. Ao ativar a caixa de seleção confirmando que os dados
de paciente devem ser removidos, você estará confirmando que todas as informações
serão apagadas.

Upload de arquivos para o Quentry.com
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Etapas

6.

Escolha uma pasta no Quentry.com para armazenar os arquivos de imagem.

Para criar uma nova pasta, escolha New Patient Folder. Detalhes de paciente são obti-
dos dos dados DICOM, a menos que:
• Você decida fazer upload dos arquivos de forma anônima, ou
• Esteja fazendo upload de um arquivo JPEG sem dados DICOM.

Nesses casos, você deve fornecer detalhes para identificar a nova pasta (se tiver escolhi-
do fazer upload de dados anônimos, um nome anonimizado será sugerido, mas poderá
ser alterado):

• Se optar por armazenar as imagens em uma Existing Patient Folder, você deverá
pesquisar a pasta e selecioná-la para uso.

OBSERVAÇÃO: para adicionar imagens a uma pasta de paciente existente, você deve
fazer upload dos dados previamente ou compartilhar um conjunto de dados com permis-
são para upload de dados.
 

USANDO O PORTAL DA WEB QUENTRY.COM
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Etapas

7.

Se:
• Você for membro de um CareTeam, ou
• Possuir contatos que permitam upload para suas contas,

o Quentry.com fornecerá a opção de upload para aquela conta em vez de usar sua pró-
pria conta:

Selecione quem deve ser o proprietário dos dados que serão transferidos por upload. Se
os dados forem fornecidos para uma conta CareTeam, cada membro da equipe poderá
ver e compartilhar os dados.
O compartilhamento não se refere a uma imagem individual, mas a toda a pasta de paci-
ente (que pode conter múltiplos estudos, séries e arquivos). O usuário é responsável por
compartilhar imagens apenas com colegas que estejam autorizados a acessar os dados
desse paciente.

8.

Ative a caixa de seleção assim que obtiver o consentimento do paciente para efetuar o
upload da sequência de imagens.

9. Pressione Finish and Upload para fazer o upload das imagens para o Quentry.com.

10.

Após a conclusão do processo de upload, uma mensagem será exibida, informando se
houve problema com algum arquivo.

Você poderá executar uma destas ações:
• Fazer upload de outras sequências de imagens.
• Visualizar as imagens transferidas por upload.
• Prosseguir com outras opções.

Upload de arquivos para o Quentry.com
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2.3 Visualizando arquivos transferidos por upload

Informações gerais

Você pode visualizar e trabalhar com sequências de imagens que foram transferidas por upload
por você ou que foram compartilhadas com você por um contato ou através de um CareTeam.
Você também pode ativar aplicativos, tais como:
• Quentry Viewer
• TraumaCad

Você pode acessar dados transferidos por upload a partir de seu iPad/iPhone, usando o Quentry
Mobile.
Para obter detalhes adicionais sobre esses aplicativos, consulte o manual do usuário
correspondente.

Como visualizar sequências de imagens transferidas por upload

Etapas

1.

Clique em Patients na barra à esquerda:

2.

Uma lista de suas pastas de pacientes disponíveis é exibida:

Outras imagens podem ser incluídas no estudo por outros usuários depois que você abrir
um conjunto de dados no visualizador. Atualize a página da Web para ver todas as
imagens no conjunto de dados e reabrir o conjunto de dados.

Refinando sua lista de sequências de imagens

Opções

Para visualizar apenas as pastas de pacientes que você transferiu por upload ou que foram
compartilhadas por um contato, clique em My Patients.

Para visualizar apenas as pastas de pacientes compartilhadas por um CareTeam, clique em My
CareTeams.

USANDO O PORTAL DA WEB QUENTRY.COM
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Opções

Para visualizar pastas de pacientes com os quais interagiu recentemente, clique em Recent Pa-
tients.

Para procurar uma pasta de paciente específica, insira parte do nome do paciente no campo de
pesquisa.
Para refinar a pesquisa, clique no ícone de seta:

Ao fazer isso você verá opções para focar a pesquisa:

Trabalhando com pastas de pacientes

Clique em uma sequência de imagens em sua lista para ver mais opções:

Figura 1 

Opções

Para compartilhar a pasta e/ou alte-
rar as permissões de compartilha-
mento com seus contatos seleciona-
dos,

clique no botão de compartilhamento,
disponível no nível de pastas.
OBSERVAÇÃO: esse botão está dispo-
nível apenas para pastas de pacientes
de sua propriedade.
 

Para criar uma nova etiqueta para
identificar pastas de pacientes, clique no botão de etiqueta.

Para mover uma pasta de paciente
para um contato, clique no botão mover.

Visualizando arquivos transferidos por upload
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Opções

Para iniciar o TraumaCad, clique no botão TraumaCad, disponível
no nível de pastas.

Para excluir o registro de paciente do
Quentry.com,

clique no botão de exclusão, disponível
no nível de pastas e também no nível
de itens selecionados.

Para fazer download dos arquivos de
registro para uma unidade local (de-
pendendo dos direitos de comparti-
lhamento), 

clique no botão de download, disponível
no nível de pastas e também no nível
de itens selecionados.

Como compartilhar uma sequência de imagens com um contato

Etapas

1. Selecione o item que deseja compartilhar (série, estudo ou anexo). Se nenhum item for
selecionado, a permissão será aplicada a toda a pasta.

2.

Clique no botão de compartilhamento. Uma janela de diálogo fornece uma lista com seus
contatos e os CareTeams dos quais você é membro. 

3.

Escolha as caixas de seleção que deseja ativar: você pode ativar o contato para:
• View (Visualizar) suas sequências de imagens.
• Download de suas sequências de imagens.
• Add (Adicionar) suas próprias sequências de imagens em sua lista.

O compartilhamento não se refere a uma imagem individual, mas a toda a pasta. O usu-
ário é responsável por compartilhar pastas apenas com colegas que estejam autorizados
a acessar os dados desse paciente.

Como criar etiquetas e adicioná-las a uma sequência de imagens

As etiquetas são adicionadas aos dados para ajudá-lo a ordenar ou procurar dados. Uma
etiqueta pode ser aplicada no nível de pastas e também pode ser usada em estudos, séries ou
anexos.

USANDO O PORTAL DA WEB QUENTRY.COM
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Etapas

1.

Clique no botão de etiqueta. Uma tela popup permite escolher uma etiqueta existente ou
criar uma nova etiqueta. 

2. A etiqueta escolhida é adicionada à sequência de imagens como uma identificação. É
possível trabalhar com várias etiquetas.

Como mover uma pasta de paciente para um contato

Etapas

1.

Clique no botão mover. Uma janela de diálogo fornece uma lista de seus contatos. 

Você pode mover uma pasta para um contato que lhe concedeu permissão de upload.

2. Escolha o contato que receberá os arquivos e clique em Save.

Como visualizar e incluir comentários

Você pode visualizar todos os comentários anexos a uma pasta de paciente e também pode
adicionar seus próprios comentários.

Etapas

1.

Vá para a seção Comments na pasta do paciente.

2. Para inserir um comentário, digite-o no espaço fornecido e clique no símbolo de + ou
pressione Enter.

Visualizando arquivos transferidos por upload
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Como adicionar uma nova visualização

Você pode criar uma nova visualização, que permita especificar os registros que serão exibidos
de acordo com seus critérios. Por exemplo, se criar uma etiqueta para determinadas pastas de
pacientes, você poderá criar uma visualização de todas as sequências que estejam identificadas
com aquela etiqueta.

Etapas

1.

Clique em Add New View.

2.

Escolha o critério para filtrar os dados de sua visualização em relação às opções disponí-
veis e clique em Save.

OBSERVAÇÃO: para alterar a ordem das visualizações, clique no nome da visualização com o
mouse, mantenha o botão do mouse pressionado e arraste a visualização para um novo local na
barra de ferramentas.
 

OBSERVAÇÃO: para editar ou excluir sua visualização personalizada, passe o ponteiro do
mouse sobre ela e selecione o botão apropriado.
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2.4 Estabelecendo conexão com contatos do
Quentry

Informações gerais

O Quentry.com permite que você trabalhe com profissionais médicos de todo o mundo,
discutindo e compartilhando pastas de pacientes e outras informações.

Como iniciar a conexão

Etapas

1.

Clique em Contacts na barra à esquerda:

2.

Quando a tela CONTACTS é acessada pela primeira vez, o sistema informa que você,
como usuário, estará visível para outros usuários do Quentry por padrão. Você pode alte-
rar essa configuração em User Settings.

3.

A tela CONTACTS é exibida:

Estabelecendo conexão com contatos do Quentry
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2.4.1 Contatos do Quentry.com

Como incluir um contato do Quentry.com

Etapas

1.

Procure um usuário existente do Quentry.com, inserindo um detalhe apropriado no cam-
po de pesquisa da tela CONNECT. Você pode inserir uma parte de uma destas informa-
ções do usuário:
• ID Brainlab.
• Nome e sobrenome.

O Quentry.com exibe uma lista de resultados de correspondências possíveis:

2.

Clique em Add as Contact para solicitar que uma pessoa da lista passe a ser seu conta-
to.
O Quentry.com envia uma notificação a esse usuário, que deve aceitar sua solicitação
para tornar-se um contato. Quando a solicitação é enviada, o status do contato é mostra-
do como Request sent até a próxima atualização de tela. Depois disso, ele será mostra-
do como Pending.

Como aceitar notificações de contato

Quando um usuário do Quentry.com solicita que você se torne seu contato, você recebe uma
nova notificação, indicada na barra de ferramentas.

Etapas

1.

Para ver detalhes da solicitação, clique em Notifications:

2. Clique em Accept (Aceitar) ou Decline (Recusar) para aceitar ou recusar a solicitação.
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Etapas

3.

O sistema solicita que você confirme que conhece esse contato por um meio diferente do
Quentry. Se este for o caso, clique em OK para concluir a solicitação.

Gerenciando sua lista de contatos

Para ver sua lista de contatos, clique em CONNECT.

Figura 2 

Opções

Ative Allow Upload para permitir que um contato faça upload de sequências de imagens para
sua conta.

Clique em Remove Contact para remover um contato de sua lista. O usuário removido não se-
rá notificado.

Convidando um colega a juntar-se ao Quentry

Você pode convidar e conectar um colega para juntar-se ao Quentry. Você também pode
transformar o convidado em seu contato no mesmo convite, ativando a caixa de seleção Add to
my Contacts.
O convidado receberá um e-mail em seu nome e deverá então seguir as instruções que estão
detalhadas no e-mail.

Estabelecendo conexão com contatos do Quentry
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2.5 Gerenciando seu perfil de usuário

Informações gerais

Você pode visualizar e gerenciar suas informações de usuário e conta na tela SETTINGS.

Como acessar a tela de perfil

Etapas

1. Clique no ícone Setting, no canto superior direito do Quentry.com.

2.

A tela SETTINGS é exibida:

As opções de administração de conta são exibidas apenas para licenças que incluem es-
se recurso (consulte a página 32).
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2.5.1 Atualizando suas informações de usuário

Como alterar seus detalhes de usuário

Você pode alterar os detalhes sobre você que foram inicialmente configurados durante seu
primeiro login no Quentry.com. Isso inclui, entre outras coisas, as seguintes informações:
• Endereço
• Endereço de e-mail
• Instituição

Etapas

1. Selecione User Details na tela SETTINGS.

2. Altere os detalhes nos campos exibidos.

3. Quando terminar, clique em Save.

Como alterar suas configurações de usuário

Escolha uma opção em User Settings:

Configuração Descrição

Enable email notifica-
tions (Ativar notifica-
ções por e-mail)

Ative para receber notificações por e-mail do Quentry.com, por exem-
plo, se outro usuário desejar adicioná-lo como contato. Você continuará
a ver notificações na interface da Web do Quentry.com.
OBSERVAÇÃO: isto se aplica a todas as notificações por e-mail, a me-
nos que um Administrador de CareTeam bloqueie notificações de atua-
lizações na pasta de paciente relacionada a este CareTeam.
 

Display folder title in
email notifications
(Exibir título da pasta
em notificações por e-
-mail)

Escolha se deseja exibir o título da pasta de paciente nas notificações
por e-mail enviadas em seu nome. Em ambos os casos (exibir ou não),
a URL para a pasta correspondente é adicionada ao e-mail.

Gerenciando seu perfil de usuário
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Configuração Descrição

Prevent Quentry users
from viewing my profi-
le and contacting me
(Evitar que usuários
do Quentry visualizem
meu perfil e entrem
em contato comigo)

Ative para evitar que outros usuários o localizem quando procurarem
contatos.

Unsubscribe from
email notifications
about product upda-
tes, new or improved
services, and special
events (Parar de rece-
ber notificações por e-
-mail sobre atualiza-
ções de produtos, ser-
viços novos ou apri-
morados e eventos es-
peciais)

Escolha se deseja receber e-mails relacionados a marketing da Brain-
lab.

Session Timeout (Ex-
piração de sessão)

Configure um período de tempo em minutos (entre 5 e 600) em que seu
sistema poderá permanecer inativo antes de ser encerrado.

Como alterar sua senha

Você pode alterar sua senha em Change Password. 
Ela deve ter pelo menos oito caracteres de comprimento e conter, no mínimo:
• Uma letra minúscula
• Uma letra maiúscula
• Um dígito

Como visualizar os detalhes de sua inscrição

Clique em Subscription Details para ver detalhes sobre:
• Sua inscrição no Quentry.com.
• Seu espaço de armazenamento no Quentry.com.
• Seus aplicativos licenciados.
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2.5.2 Visualizando as informações de sua conta

Informações gerais

Você poderá administrar contas se tiver a licença apropriada.

Como visualizar informações de contas

Clique em Account Details na tela SETTINGS.

Como gerenciar inscrições de conta

Você pode visualizar seu uso do Quentry.com e conceder licenças a seus usuários para usar
serviços do Quentry.com.
Clique em Subscription Details.

Figura 3 

Gerenciando seu perfil de usuário
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Como adicionar consentimento do paciente

Etapas

1.

Em Patient Consent, clique em Create New Patient With Consent.

2.

Preencha todos os detalhes relacionados ao paciente e ative a caixa de seleção para
confirmar que existe uma declaração de consentimento assinada.

3.
Na lista de pacientes da área Patient Consent você pode executar as seguintes ações:
• Cancelar este consentimento, clicando em Remove Consent.
• Adicionar consentimento para um paciente existente, clicando em Add Consent.

Como conceder acesso a usuários para uso de aplicativos

Etapas

1.

Em License Management, clique em Manage ao lado de um ID Brainlab.

2. Ative a caixa de seleção de qualquer aplicativo ou recurso licenciado para conceder ao
usuário acesso a esse recurso. Clique em Save.
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2.6 CareTeams do Quentry.com

Informações gerais

Todos os usuários recebem uma conta individual para acesso ao Quentry. Para criar um
CareTeam, adquira uma assinatura de uma conta Quentry Hospital que inclua o recurso
CareTeam. CareTeams são áreas de trabalho virtuais para membros. Com a permissão
apropriada, outros usuários do Quentry podem compartilhar ou trocar dados com CareTeams. Um
CareTeam para permitir que usuários agrupem informações.

Funções do CareTeam

Função Descrição

Usuário do Quentry
Qualquer pessoa que tenha uma conta no Quentry
Pode tornar-se um Administrador de CareTeam
Pode tornar-se um membro ou contato de CareTeam

Administrador de Conta Corporati-
va

Pode criar um CareTeam
Pode ser um Administrador de CareTeam
Pode tornar-se um membro ou contato de CareTeam

Administrador de CareTeam
Determinado pelo proprietário do CareTeam
Gerencia o CareTeam

Membro de CareTeam

Junta-se a um CareTeam
Tem acesso de consulta a todos os dados de CareTeams e
pode fazer download de dados caso a função Download
esteja ativada para aquele membro
Qualquer usuário do Quentry pode tornar-se um membro
Pode receber direitos de Gerenciamento de CareTeam caso
a opção Manage esteja ativada para aquele membro

Contato de CareTeam
Associa-se a um CareTeam
Pode trocar dados com o CareTeam
Qualquer usuário do Quentry pode tornar-se um contato

CareTeams do Quentry.com
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2.6.1 Administração do CareTeam

Informações gerais

Apenas Administradores de Contas Corporativas podem acessar as funções de CareTeam
Management na tela SETTINGS.

Como criar um novo CareTeam

Um CareTeam permite que usuários agrupem informações. Esse recurso estará disponível
somente se você possuir a licença apropriada.

Etapas

1. Clique em CareTeam Management na tela SETTINGS.

2. Clique em Create CareTeam. Você deverá inserir um nome para a nova equipe.

3. Clique em Save.

Como administrar um CareTeam (Administradores de Contas Corporativas)

Etapas

1. Clique em CareTeam Management na tela SETTINGS.

2.

Todas as equipes existentes são mostradas. Para visualizar os detalhes e membros do
CareTeam, clique em Manage:

3. Para alterar o nome ou outros detalhes, preencha os campos e clique em Save.

4. Em MANAGE TAGS, pressione Add para adicionar novas etiquetas, que poderão ser
usadas pelo CareTeam para categorizar dados.
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Etapas

5.

Para ajustar os direitos de um membro, ative a caixa de seleção correspondente para ati-
vá-lo para:
• Download de sequências de imagens.
• Move (Mover) uma pasta para outro contato de CareTeam
• Manage (Gerenciar) o próprio CareTeam. Isso permite que este usuário:

- Adicione/remova membros.
- Conceda direitos para download de sequências de imagens.
- Conceda direitos para gerenciamento do CareTeam.

Como incluir um contato em um CareTeam

Um contato de CareTeam pode visualizar arquivos compartilhados com o CareTeam.

Etapas

1.

Procure um usuário existente do Quentry.com, inserindo um detalhe apropriado no cam-
po de pesquisa em CareTeam Management. Você pode inserir uma parte de uma des-
tas informações do usuário:
• ID Brainlab.
• Nome e sobrenome.

O Quentry.com exibe uma lista de resultados de correspondências possíveis:

2.

Clique em Add as Contact para solicitar que uma pessoa da lista passe a ser um conta-
to.
O Quentry.com envia uma notificação a esse usuário, que deve aceitar sua solicitação
para tornar-se um contato. Enquanto a solicitação estiver pendente, o status do contato
será mostrado como Pending na lista de contatos do CareTeam Management.

OBSERVAÇÃO: para permitir que esse contato faça upload de arquivos de imagens para
o CareTeam, ative a caixa de seleção.
 

CareTeams do Quentry.com
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2.6.2 Uso do CareTeam

Como participar de um CareTeam do Quentry.com

Etapas

1.

Procure um CareTeam existente do Quentry.com, inserindo parte de seu nome no cam-
po de pesquisa da tela CONNECT:

2.

Clique em Join CareTeam para solicitar a participação na equipe.
O Quentry.com envia uma notificação ao administrador do CareTeam, que deve aceitar
sua solicitação para que sua participação seja autorizada. Enquanto a solicitação estiver
pendente, o status do contato será mostrado como Request sent.

Consulte a página 32 para obter informações sobre a criação e administração de um CareTeam.

Como adicionar um CareTeam do Quentry.com como contato

Etapas

1.

Procure um CareTeam existente do Quentry.com, inserindo parte de seu nome no cam-
po de pesquisa da tela CONNECT:

2.

Clique em Add as Contact.
O Quentry.com envia uma notificação ao administrador do CareTeam, que deve aceitar
sua solicitação para que você seja adicionado como contato. Enquanto a solicitação esti-
ver pendente, o status do contato será mostrado como Request sent.

3. Você se torna um contato do CareTeam e aparece na seção Contacts.

Como gerenciar um CareTeam (Administradores de CareTeams)

Você poderá gerenciar um CareTeam existente se um administrador existente tiver concedido
esse direito a você.

Etapas

1.

Procure um CareTeam existente do Quentry.com, inserindo parte de seu nome no cam-
po de pesquisa da tela CONNECT.
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Etapas

2.

Todas as equipes correspondentes são mostradas. Para visualizar os detalhes e mem-
bros do CareTeam, clique em Manage:

3.

Para ajustar os direitos de um membro, ative a caixa de seleção correspondente para ati-
vá-lo para:
• Download de sequências de imagens.
• Move uma pasta de CareTeam para outro contato de CareTeam.
• Manage (Gerenciar) o próprio CareTeam. Isso permite que este usuário:

- Adicione/remova membros.
- Conceda direitos para download de sequências de imagens.
- Obtenha direitos para mover uma pasta para outro contato de CareTeam.
- Conceda direitos para gerenciamento do CareTeam.

Como ativar a função de download no Quentry.com

Você pode ativar o download de imagens do Quentry na área GATEWAYS:

Etapas

1.

Ative Allow Download para permitir o download de sequências de imagens do Quentry.

OBSERVAÇÃO: se nenhum Gateway tiver sido definido como recipiente padrão, localize
um Gateway e adicione-o (consulte a página 27). Uma vez confirmado, o Gateway será
adicionado e aparecerá em My Gateways, na tela Connect.
 

2. Clique em Remove Gateway para remover uma entrada de sua lista.

CareTeams do Quentry.com

38 Manual do Usuário do Software Rev. 1.5 Quentry.com Ver. 2.0



2.6.3 Gerenciando seu gateway

Informações gerais

Você poderá administrar o acesso a um Quentry Gateway se tiver a licença apropriada.

Como gerenciar um gateway

Etapas

1.

Clique em Gateway Management na tela SETTINGS.
Uma lista de gateways é exibida.

2.

Clique em Manage ao lado do gateway que deseja administrar.
Os detalhes para esse gateway são exibidos:

3.

Para adicionar uma nova URL, clique em Add.
Isso é usado por um aplicativo cliente externo para comunicação com o Quentry Gate-
way. Por exemplo, quando o TraumaCad é ativado a partir do Quentry, ele procura por
essas URLs e tenta comunicar-se com o Gateway para suportar a integração com o
PACS local.

Como conceder acesso a um gateway para um usuário

Para conceder a um usuário do Quentry o direito de acessar o gateway, ele deve tornar-se um
membro do gateway. Um usuário adicionado à lista Gateway Access List pode efetuar login no
Quentry Gateway instalado no hospital.
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Como o gateway está conectado ao sistema PACS, assegure que apenas usuários com direitos
de acesso possam efetuar “Q/R/Commit” em imagens do/para o PACS. Usuários não adicionados
à lista de acesso não podem efetuar login no gateway com suas credenciais do Quentry.

Etapas

1.

Procure um usuário existente do Quentry.com, inserindo um detalhe apropriado no cam-
po de pesquisa em Gateway Settings. Você pode inserir uma parte de uma destas infor-
mações do usuário:
• ID Brainlab.
• Nome e sobrenome.

O Quentry.com exibe uma lista de resultados de correspondências possíveis.

2. Clique em Add as Member para solicitar que uma pessoa na lista torne-se um membro.

CareTeams do Quentry.com
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2.6.4 Criando relatórios

Informações gerais

Clique em Reports para ver todos os logs e relatórios do TraumaCad.

Figura 4 

Relatórios disponíveis

Relatório Descrição

User Activity Reports Registros de sua atividade no Quentry.com.

Account Activity Reports Registros da atividade da Conta (i.e., upload
de pastas para o CareTeam) no Quentry.com.

TraumaCad Reports
Relatório de pré-planejamento do TraumaCad
(i.e., Nome do Implante, Número de Peça do
Implante, Fabricante, etc.).

TraumaCad Reports

Figura 5 

Opções

Para editar os campos Surgery Date (Data da Cirurgia) e Surgery Institution (Instituição da
Cirurgia), clique neles.

Para exportar o relatório e salvá-lo em uma mídia local (formato CSV), clique em Export.
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