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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
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.
Utilize o endereço ideas@quentry.com para enviar sugestões de melhoria.

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Informações sobre o idioma

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.1 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.
• Quentry.com® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• iPlan® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes

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

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

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

Software integrado de terceiros

• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Open JPEG Group (para

informações sobre licenciamento, consulte: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).
• Parte deste software é baseada no produto AWS SDK for .NET, desenvolvido pela empresa

Amazon.com, Inc. (para informações sobre licenciamento, consulte: http://www.apache.org/
licenses/LICENSE-2.0.html).

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

• Parte deste software é baseada no produto Log4Net, desenvolvido pela organização Apache
Software Foundation (para informações sobre licenciamento, consulte: http://www.apache.org/
licenses/LICENSE-2.0.html).

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

• Parte deste software é baseada no software Microsoft Silverlight SDK 5, desenvolvido pela
Microsoft Inc.

• 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.

• Parte deste software é baseada no produto SharpZipLib (.NET).

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da diretriz Council Directive 93/42/EEC (a “MDD”).
De acordo com os princípios estabelecidos na MDD, o Quentry Dose Review é
um produto CE da Classe I com funcionalidade de medição.

Dados para contato e informações legais
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Vendas nos Estados Unidos

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

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, SÃO EXCLUSIVAMENTE
RESPONSÁVEIS POR ANTECIPAR A POSSIBILIDADE DE TAIS ERROS DE EXIBIÇÃO AO
INTERPRETAR AS IMAGENS VISUALIZADAS POR MEIO DO QUENTRY.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Símbolos
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

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 uso

O Quentry Dose Review é um software baseado na web para profissionais da área médica, que
oferece aos médicos e físicos ferramentas para revisão segura de imagens online (DICOM e
DICOM RT), incluindo funções de medição e funções específicas para RT, tais como informações
sobre distribuição de dose, linhas de isodose e histogramas dose-volume (DVH).
Ele não foi desenvolvido para revisão de imagens mamográficas, planejamento detalhado de
tratamentos, aprovação de planos ou tratamento de pacientes. Além disso, o software não foi
desenvolvido para uso em sistemas móveis. Para aprovação de plano de tratamento
radioterápico, exige-se o uso de fluxos de trabalho, ferramentas e sistemas Record & Verify
específicos do hospital.

Usuários e condições pretendidos

O dispositivo é geralmente utilizado por profissionais da área médica, tais como médicos, seus
assistentes ou equipe de enfermagem, nas dependências de uma clínica ou consultório, ou até
mesmo em uma residência.
O Quentry Dose Review é um aplicativo desenvolvido para a web, integrado em um portal da
web, e pode ser acessado de qualquer computador que possua uma conexão apropriada com a
Internet.
Perfil do operador
Os usuários-alvo são Médicos, Radiologistas, Radioncologistas ou seus assistentes. Estes são
alguns casos de uso típicos do visualizador integrado junto com a funcionalidade de portal da
web:
• Médicos solicitando/fornecendo uma segunda opinião a colegas
• Radiologistas comparando dois planos de RT para melhorar o resultado do tratamento
• Médicos encaminhando pacientes a outros hospitais e enviando imagens antecipadamente
• Serviço especializado: Vários hospitais compartilham um departamento de radiologia

Alocação de pacientes
Não existem limitações demográficas, regionais ou culturais para pacientes. O usuário deve
decidir se o sistema deve ser usado para assistir a um determinado procedimento.
Condições de uso
O sistema pode ser usado em um ambiente hospitalar, em um consultório médico, em uma
residência ou em qualquer lugar com acesso à internet.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos

Software médico da Brainlab

Software médico compatível da Brainlab

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

Software médico da Brainlab Comentário

iPlan RT 4.5.x Sistema de Planejamento de Tratamento

Outros aplicativos de software da Brainlab

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

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

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.4.1 Software médico de outros fabricantes

Software médico compatível de outros fabricantes

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

Software médico Fabricante

Varian EclipseTM
Varian Medical Systems, Inc.
3100 Hansen Way
Palo Alto, CA 94304-1038

Philips PinnacleTM

Philips International B.V.
Amstelplein 2
1096 BC Amsterdam
The Netherlands

Elekta Gamma Knife®
Elekta AB
Kungstensgatan 18,
SE-103 93 Stockholm

Conformidade com DICOM

As declarações de conformidade com DICOM podem ser encontradas em www.brainlab.com.

Interfaces DICOM de outros fabricantes

Devido à diversidade do padrão DICOM, determinados planos de software de planejamento de
tratamento de outros fabricantes podem não ser totalmente carregados.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Treinamento e documentação
Treinamento

Responsabilidade

O Quentry 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.
Certifique-se de que os indivíduos autorizados a executar o suporte de planejamento de
tratamento usando o Quentry estejam adequadamente treinados no uso do sistema Quentry.

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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1.5.1 Documentação

Público-alvo

O software Quentry Dose Review foi desenvolvido para 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 adequado da interface de usuário do Quentry.com.

Leitura dos Manuais do Usuário

Os manuais do usuário descrevem dispositivos médicos e software de navegação cirúrgica de
grande complexidade, que devem ser usados com cautela.
É importante que todos os usuários do sistema, dos instrumentos 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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1.6 Requisitos técnicos
Visão geral

Geral

Computador padrão, com conexão de internet e mouse.

Software

Software Requisito

Sistema operacional
As seguintes versões, ou mais recentes:
• Windows XP
• Mac OS X 10

Navegador

As seguintes versões de 32 bits, ou mais recentes:
• Internet Explorer 8
• Firefox 3.x
• Chrome 10
• Safari 5

O plugin para Microsoft® Silverlight® é requerido.

Hardware

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

Rede

• Conexão de internet de 1 Mbit/seg, no mínimo (recomendado: 2 Mbit/seg). A conexão com a
internet deve ser estável. Pode ser necessário reiniciar o visualizador se a conexão com a
internet não for estável.

• Firewall com porta de saída aberta 80/443 (http e https).

Exceções conhecidas

• Navegadores de 64 bits não são suportados pelo software Microsoft® Silverlight®.

Requisitos técnicos
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2 VISUALIZANDO DADOS DE
PACIENTES

2.1 Usando o Advanced Viewer

Informações gerais

O Quentry Dose Review disponibiliza todas as funções de visualização de imagens do
Advanced Viewer. Este capítulo descreve aquelas funções de visualização.
Para informações gerais sobre como utilizar o portal do Quentry na web, consulte o Manual do
Usuário do Software, Quentry.com.
Você pode analisar imagens e ajustá-las para aprimorar sua visualização, incluindo:
• Tamanho
• Cor
• Janelamento
• Orientação

Você também pode:
• Exibir cortes no modo Cine Loop
• Efetuar medições em cortes
• Visualizar objetos segmentados definidos em um conjunto de dados

Como iniciar o visualizador

Etapas

1.

Clique em View:

Como alternativa, clique o ícone de visualização:

VISUALIZANDO DADOS DE PACIENTES
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Etapas

2.

Escolha um conjunto de dados de paciente na lista:

OBSERVAÇÃO: clique em nome de folder na lista para acessar mais informações sobre
o folder.
 

3.

Para visualizar o conteúdo de um registro de paciente, clique em um registro de paciente
na lista de registros disponíveis. As séries de imagens e os comentários anexados são
exibidos:

OBSERVAÇÃO: quando o cursor do mouse se transforma em um círculo girando, o sistema está
trabalhando para atender seu pedido.
 

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre botões, passe o ponteiro do mouse sobre eles.
Uma dica sobre a ferramenta é exibida.
 

Certifique-se de que, durante todo o processo de planejamento ou revisão, você esteja
trabalhando no conjunto de dados correto do paciente.

Opções do Registro de Paciente

Opções

Para iniciar o TraumaCad, clique no botão TraumaCad.

Para visualizar o registro
de paciente, clique no botão de registro de paciente.

Para efetuar o download de
arquivos de registro para
um disco local, 

clique no botão de download.

Para excluir o registro do
paciente do Quentry, clique no botão de exclusão.

Usando o Advanced Viewer
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Opções

Para alterar os contatos
que compartilham esse re-
gistro,

clique no botão de compartilhamento.

VISUALIZANDO DADOS DE PACIENTES
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2.1.1 Trabalhando com uma série de imagens na visualização de catálogo

Informações gerais

A visualização de catálogo oferece uma maneira simples de visualizar uma grande parte da série
de imagens de uma única vez e localizar os cortes desejados.

A visualização de catálogo foi desenvolvida com o objetivo exclusivo de visão geral e
somente oferece uma qualidade de imagem reduzida / compactada. Para obter melhor
imagens com melhor qualidade, utilize a visualização de corte.

Como abrir uma série de imagens

Etapa

Clique em uma série de imagens em um registro de paciente.
A visualização de catálogo da série de imagens é exibida:

Orientação da imagem com zoom ampliado de uma imagem na visualização de catálogo

Se as imagens de fonte DICOM contiverem informações de orientação, as miniaturas de imagens
geradas na visualização de catálogo serão invertidas para a visualização radiológica, ou seja,
todas:
• Miniaturas de imagens axiais são nariz para cima (A) e à esquerda (L) no lado direito.
• Miniaturas de imagens coronais são cabeça para cima (H) e à esquerda (L) no lado direito.
• Miniaturas de imagens sagitais são cabeça para cima (H) e nariz (A) no lado esquerdo.

Todas as miniaturas de imagens desses casos possuem rótulos nos quatro lados, para indicar a
orientação, ou seja,
• A: anterior
• P: posterior
• L: esquerda
• R: direita
• H: direção da cabeça
• F: direção dos pés

Até três rótulos são utilizados para indicar a direção do lado da imagem, se a orientação da
miniatura da imagem for oblíqua e não exatamente axial, coronal ou sagital.

Usando o Advanced Viewer
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Opções de exibição do catálogo

Opções

Para aplicar panorama no
catálogo,

clique neste botão e arraste todo o catálogo com o pon-
teiro do mouse.

Para ampliar ou reduzir,

clique no botão de zoom. Outra maneira de ampliar o ca-
tálogo é:
• Clicando no botão e arrastando o mouse para cima ou

para baixo.
• Girando a roda do mouse.

Para restaurar todas as al-
terações e retornar à visua-
lização de todo o catálogo,

clique no botão de restauração.

Para alternar entre as vi-
sualizações de corte e de
catálogo,

clique no botão de alternância.

VISUALIZANDO DADOS DE PACIENTES
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2.1.2 Trabalhando com uma série de imagens na visualização de corte

Como abrir a visualização de corte

Etapa

Ao visualizar uma série de imagens na visualização de catálogo, clique no corte ou utilize o bo-
tão Toggle view para abrir a exibição de visualização de corte.
A visualização de corte é exibida:

① ②

Para retornar à lista de pastas de pacientes, clique no botão de retorno ①.
Para visualizar mais informações na série de imagens, clique no botão de exibição ②:

Orientação da imagem na visualização de corte

A orientação dos cortes é rotulada para ajudá-lo a identificar dados de pacientes com precisão:
• L: esquerda
• R: direita
• A: anterior
• P: posterior
• H: cabeça
• F: pés

Esses rótulos não serão exibidos se o corte exibido apresentar inclinação igual ou superior a 5°
em relação ao eixo correspondente. Nesse caso, utilize a figura de orientação que aparece no
canto inferior esquerdo (consulte a página 25).

Usando o Advanced Viewer
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Rótulo da imagem

O rótulo da imagem é exibido no canto superior esquerdo de cada visualização e consiste
em até dois números:
• O número interno. Esse número pode ser alterado (p. ex., se ocorrer upload de imagens

adicionais e o visualizador for reiniciado).
• Se disponível: o número da instância carregada do DICOM (entre parênteses, com um

sinal # no início). Como esse número é lido do arquivo DICOM, ele é consistente (p. ex.,
em caso de upload de arquivos adicionais). A Brainlab recomenda a utilização desse
número para referenciar uma imagem. Se tiver sido carregada de uma imagem de
múltiplos quadros, a imagem será identificada como “MF”. Por exemplo: 4 (#MF 5).

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 poderá clicar nas setas de rolagem exibi-
das, quando tiver escolhido essa opção.

Para ampliar ou reduzir,

clique no botão de zoom e arraste o ponteiro do mouse
para cima ou para baixo.
Você também pode reduzir ou ampliar a região de inte-
resse mantendo pressionada a tecla CTRL e movendo o
mouse ao mesmo tempo.
O fator de zoom é mostrado no canto superior esquerdo
de cada exibição de imagem.

Para adicionar outra pasta
de imagens ao visualizador
atual,

clique no ícone de adição de pastas.

Para exibir o visualizador
no modo de tela cheia, clique no botão de tela cheia.

Para sair do modo de exibi-
ção em tela cheia, clique no botão de redução de tela ou pressione Esc.

Opções de ajuste de visualizações

Opções

Para ajustar o janelamento clique no botão de janelamento. Consulte a página 23.

Para alterar o janelamento
selecionando uma região
de interesse,

clique no botão de janelamento por região de interesse.
Consulte a página 23.

VISUALIZANDO DADOS DE PACIENTES
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Opções

Para ajustar o esquema de
cores de cortes,

clique no botão de esquema de cores. Consulte a página
24.

Para fornecer uma visuali-
zação dos cortes escolhi-
dos a partir de outra orien-
tação,

clique no botão de orientação. Consulte a página 25.

Para alternar entre as vi-
sualizações de corte e de
catálogo,

clique no botão de alternância.

Para alterar a quantidade
de cortes exibidos,

clique o ponteiro do mouse em qualquer ponto deste re-
tângulo 4 x 4, para selecionar de um a dezesseis cortes.

Para restaurar todas as al-
terações (panorama, zoom
e janelamento) e retornar à
visualização de corte origi-
nal,

clique no botão de restauração.

Para vincular todas as vi-
sualizações deste conjunto
de dados,

clique no botão de vinculação.
No modo vinculado, todas as visualizações que exibem
o mesmo conjunto de dados reagem a todas as ações
de zoom e panorama (até mesmo para reconstruções).

Insira um número de corte para acessar aquele corte.

Usando o Advanced Viewer
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2.1.3 Aprimorando a visualização da imagem

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 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.
Quando estiver satisfeito, libere o botão do mouse para aplicar as alterações a todos os cortes:

VISUALIZANDO DADOS DE PACIENTES
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Opções

Para alterar o janelamento selecionando uma região de interesse, clique no botão:

Esta opção permite definir uma área específica na imagem e aplicar Unidades Hounsfield e va-
lores de cinza desta área a toda a série de imagens.
Clique um dos cortes, mantenha o botão do mouse pressionado e arraste o ponteiro do mouse
para formar um retângulo em torno da região de interesse. Quando estiver satisfeito, libere o
botão do mouse para aplicar as alterações a todos os cortes:

Como alterar o esquema de cores de cortes

Você pode alterar o esquema de cores da visualização do corte, para ajudar a melhorar o
contraste e diferenciar estruturas.

Etapas

1.

Clique no botão de tabela de cores.

2.

As opções de esquemas de cores são exibidas:

• Cinza
• Sokoloff
• Metal quente
• Arco-íris

Clique em um esquema para aplicá-lo a todos os cortes da visualização.

Usando o Advanced Viewer
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Como exibir outras orientações de cortes

Etapas

1.

Clique em um dos botões de orientação de corte disponíveis.
• Axial
• Coronal
• Sagital

2.

Clique uma opção para que um novo conjunto de visualizações de cortes seja exibido ao
lado do original:

①
A figura exibida no canto inferior esquerdo ① mostra a orientação do paciente durante a
aquisição.

Opções de orientação de cortes

Opções

Para expandir uma janela
para tela cheia, clique no botão de tela cheia.

Para restaurar um janela-
mento para seu formato an-
terior,

clique no botão de restauração.

VISUALIZANDO DADOS DE PACIENTES
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2.1.4 Exibindo uma série de imagens com o Cine Loop

Informações gerais

O Cine Loop permite a exibição de imagens multiquadros DICOM, tais como imagens cardíacas,
para mostrar a distribuição de sangue pelos vasos sanguíneos coronários.

O Player tenta assegurar a velocidade de exibição correta. Dependendo da velocidade da
conexão da internet e do desempenho do computador, é possível que nem todas as
imagens sejam exibidas.

Como reproduzir uma série de imagens

Etapa

Clique no botão Play para iniciar a rolagem.

A taxa de quadros padrão é lida dos dados DICOM, se disponível.

Opções do Player

Opções

Para efetuar a rolagem
com maior rapidez clique no botão de aumento de velocidade.

Para pausar a rolagem, clique no botão de pausa.

Para efetuar a rolagem
mais lentamente, clique no botão de redução de velocidade.

Usando o Advanced Viewer
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2.1.5 Efetuando medições

Como efetuar medição em um ponto

Etapa

Para medir dose e Unidades de Hounsfield em um único ponto de uma imagem, sele-
cione o botão de medição de ponto na opção Measure e clique em uma posição-alvo
na imagem. A tela exibe um ponto com informações de dose.

As coordenadas exibidas são baseadas no sistema de coordenadas DICOM.

Como medir distâncias

Como medir a distância entre dois pontos:

Etapas

1.

Clique no botão de medição de distância:

2.

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

OBSERVAÇÃO: se você passar o ponteiro do mouse sobre um ponto final, a medição
daquele ponto também será exibida.
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Etapas

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 através de diferentes contêineres de visualização (reconstru-
ções).

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

Usando o Advanced Viewer
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3 REVISÃO DE DOSE DE
PACIENTE

3.1 Revisão de dose

Informações gerais

O Quentry Dose Review é parte de uma plataforma de colaboração online desenvolvida para
compartilhar, discutir e transferir dados de imagens médicas. O visualizador fornece capacidades
de visualização de imagens médicas (DICOM e DICOM RT) e informações sobre doses.
Com uma licença do Quentry Dose Review, você tem acesso a opções de visualização
adicionais durante a visualização de dados de imagens que contêm informações de planejamento
de doses para radiocirurgia, exportadas dos aplicativos iPlan RT (versão 4.5 e mais recentes) ou
Eclipse.
Dados de planos exportados usando a função de exportação DICOM do iPlan RT são
suportados, mas não há suporte para dados do iPlan no formato xBrain.

Observações sobre segurança

Todos os planos de tratamento devem ser aprovados por uma pessoa qualificada em um
sistema Record & Verify, a fim de que as informações contidas nesses planos possam ser
usadas com finalidade de tratamento radioterápico.

O tratamento de pacientes não deve ser iniciado antes da conclusão do processo de
aceitação do sistema, e da verificação e validação do Sistema de Planejamento de
Tratamento, incluindo perfis de feixes.

Se o Quentry for usado para suporte de planejamento de tratamento, assegure que seus
dispositivos de aquisição de imagens (p. ex., tomógrafos) estejam adequadamente
configurados e calibrados, e que os conjuntos de dados sejam interpretados corretamente
pelo Quentry. Verifique com frequência a calibração e a compatibilidade, por meio da
aquisição e verificação de fantomas de teste.

A visualização de catálogo foi desenvolvida com o objetivo exclusivo de visão geral e
somente oferece uma qualidade de imagem reduzida / compactada. Para obter melhor
imagens com melhor qualidade, utilize a visualização de corte.

REVISÃO DE DOSE DE PACIENTE
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3.1.1 Abrindo um plano de dose

Conteúdo de um plano de dose

Uma pasta de paciente que inclui informações de planejamento de dose para radiocirurgia
contém conjuntos de dados especiais, além das imagens de TC e RM. Esses conjuntos de dados
especiais podem incluir RTSTRUCT, RTDOSE e RTPLAN.

Figura 1 

Conjunto de dados Descrição

RTPLAN

Contém o plano completo: aquisição (TC, RM, etc.), objetos, pla-
no de dose.
Este é o conjunto de dados que é normalmente carregado.
Todas as partes de um plano de RT também podem ser carrega-
das manualmente, selecionando os dados na seguinte ordem:
CT/MR - RTSTRUCT - RTDOSE - RTPLAN.

RTSTRUCT

Contém apenas objetos.
Quando você seleciona um objeto RTSTRUCT, o aplicativo tenta
carregar a TC/RM correspondente. Se essas informações não
forem localizadas, nada será exibido enquanto você não selecio-
nar a TC/RM manualmente.
OBSERVAÇÃO: objetos RTSTRUCT do tipo ponto são suporta-
dos quando estão no plano (da aquisição relevante).
 

RTDOSE

Contém apenas o plano de doses.
Para carregar esse item, você deve carregar primeiro a aquisi-
ção relacionada e então escolher RTSTRUCT e depois RTDO-
SE.

REG Contém o resultado da fusão de imagens.

OBSERVAÇÃO: antes de carregar objetos, certifique-se de ter carregado a aquisição de imagem
relacionada (p. ex., a aquisição de RM ou TC em que os objetos foram criados). Caso contrário,
os objetos não poderão ser exibidos.
 

OBSERVAÇÃO: somente os tipos de somatório de doses PLAN e MULTI_PLAN são suportados.
Outras distribuições de dose não são importadas. Configure o tipo de somatório de doses em seu
Sistema de Planejamento de Tratamento, se disponível durante a exportação.
 

Certifique-se de que, durante todo o processo de planejamento ou revisão, você esteja
trabalhando no conjunto de dados correto do paciente.

Revisão de dose
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Como carregar um plano de dose

Etapas

1.

Para carregar o plano de dose completo, clique no conjunto de dados do RTPLAN. Isto
assegura que as informações de planejamento sejam corretamente requisitadas.
Quando os dados são carregados, o Quentry executa várias verificações de erros e exi-
be mensagens de aviso se detectar um problema em potencial. Como o Quentry Dose
Review é usado apenas para visualização de planos, não é possível alterar dados de
planejamento no Quentry.
Se uma mensagem de aviso for exibida, verifique o conjunto de dados.

Uma mensagem é exibida, informando se o conjunto de dados foi carregado com suces-
so.
OBSERVAÇÃO: quando você seleciona o RTPLAN, os dados completos do paciente são
carregados automaticamente, incluindo todas as referências a doses, estruturas, fusão,
etc. Caso contrário, todas as séries devem ser selecionadas manualmente.
 

2.
Insira um valor de normalização.
O Dose Review fornece um valor padrão com base na prescrição incluída no conjunto
de dados. Você também pode inserir um valor manualmente.

3. Depois de ler todas as mensagens de aviso, ative a caixa de seleção que indica que vo-
cê deseja prosseguir.
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Etapas

4.

Quando terminar, clique em OK.
Os dados são carregados. No canto superior esquerdo, o sistema exibe detalhes sobre:
• O paciente
• A aquisição
• O plano
• Entradas do log de importação contendo as mensagens exibidas quando o conjunto foi

inicialmente carregado
Para acessar os detalhes a qualquer momento, clique no ícone i ①.

① ②

A barra de título ② do conjunto de dados fornece informações que o ajudam a identificá-
-lo. Esta característica é especialmente importante durante a comparação de planos.
Para obter informações sobre barras de ferramentas, passe o ponteiro do mouse sobre
elas. Uma dica sobre a ferramenta é exibida.

Algumas fusões (objetos DICOM REG) podem excluir umas às outras (p. ex., se houver
duas fusões que conectam os mesmos conjuntos de dados). Nesse caso, o Quentry
escolhe a fusão a ser carregada.
• As fusões mais recentes têm preferência.
• Se as fusões tiverem o mesmo registro de data, a fusão que contiver referências de

imagens (e não apenas as informações de Quadro de Referência) terá preferência.
• Conjuntos de dados com o mesmo ID de Quadro de Referência são fusionados

automaticamente (transformação de identidade). Se isto ocorrer, um aviso será exibido
durante a importação.

OBSERVAÇÃO: o volume da estrutura é carregado do DICOM e também é calculado (com base
em dados reconstruídos). Se a diferença entre esses valores for muito grande, um aviso será
exibido durante a importação.
 

Revisão de dose
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Numeração de imagens

O rótulo da imagem exibido no canto superior esquerdo de cada visualização pode conter um ou
dois números:
• O número interno. Esse número pode ser alterado (p. ex., se ocorrer upload de imagens

adicionais e o visualizador for reiniciado).
• O número da instância (se disponível) do DICOM. Essa informação é exibida entre parêntese,

com um caractere “#” no início. Como é lido do arquivo DICOM, esse número permanece o
mesmo em caso de upload de arquivos adicionais. A Brainlab recomenda o uso desse número
para referenciar imagens. Se tiver sido carregada de uma imagem de múltiplos quadros,
aquela imagem será identificada como “MF” - p. ex., 4 (#MF 5).

Figura 2 
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3.2 Visualizações de dose

Visualização da distribuição do iPlan RT Dose

Você pode visualizar um conjunto de imagens exportado com informações de planejamento de
dose, o que permite a revisão da distribuição de dose relacionada a quaisquer objetos, tais como
OARs e PTVs.

Figura 3 

Opção de visua-
lização

Descrição

Off Visualizar somente objetos.

Distribution Visualizar uma distribuição de dose completa. Você pode visualizar os efei-
tos da variação da prescrição.

Analysis Visualizar os destaques de dose para quaisquer estruturas que foram defini-
das como OARs ou PTVs.

Visualizações de dose
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3.2.1 Visualizando objetos

Visualizando imagens com estruturas definidas

Quando você carrega uma série de imagens que foi salva com estruturas anatômicas definidas
(objetos) do iPlan RT, por exemplo, as imagens são mostradas em cores no Dose Review. Para
ocultar um objeto, desative a caixa de seleção correspondente na lista sob View Objects ①.

①

Figura 4 
Somente a revisão mais recente dos objetos é mostrada. Se versões antigas forem importadas
junto com as novas versões, as versões antigas não serão mostradas.
OBSERVAÇÃO: quando você carrega um RTPLAN, todos os objetos / estruturas referenciados
por ele são configuradas como visíveis. Todos os outros são configurados como ocultos.
 

Detalhes de objetos

A lista de objetos é classificada alfabeticamente e depois cronologicamente (mais recentes
primeiro). O Dose Review exibe os objetos em sua cor original (conforme definido, p. ex., no
iPlan RT):
A cor do objeto exibido é mostrada próximo ao nome do objeto. Se um objeto não for selecionado
para exibição, passe o ponteiro do mouse sobre o objeto para ver sua cor. Para ver a cor atual do
objeto, passe o ponteiro do mouse sobre o lado direito da lista de objetos ①.

①

Figura 5 
Passe o ponteiro do mouse sobre um nome de objeto para exibir detalhes do plano original:
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• Original color
• Volume
• Creation date
• Nome do plano relacionado

Figura 6 

Visualizações de dose
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3.2.2 Visualização da distribuição da dose

Visualização da distribuição da dose

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 34). 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.

Figura 7 
Você pode optar por mostrar uma determinada distribuição de dose, inserindo seu valor no
campo Highlight. Para ativar ou desativar uma exibição de dose, clique em seu valor na legenda
que aparece no canto inferior direito da tela.

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 e de valor absoluto da dose. 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 reduzido, as linhas de isodose são
mostradas para cada variação de 20% da dose. Quando o fator de zoom é reduzido, as
linhas de isodose são mostradas para cada variação de 10% da dose.
A exibição também mostra uma linha de isodose para 100% e 50%, e um valor de destaque que
pode ser alterado.

Etapa

Para definir uma determinada linha de isodose para exibição, insira seu valor no campo High-
light. Você pode optar por exibir um valor absoluto de dose ou uma porcentagem.
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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, clique
naquele valor na legenda ①.

①

Enquanto está selecionado, o valor é exibido em laranja na legenda.
• As cores da distribuição de dose para valores menores deixam de ser exibidas.
• A distribuição de dose e a linha de isodose para o valor selecionado permanecem exibidas

quando você altera o nível do zoom.
• Para desmarcar o valor, clique nele na legenda.

Como medir dose em um ponto

Etapa

Para medir dose em um único ponto de uma imagem, selecione o botão de medição
de ponto na opção Measure e clique em uma posição-alvo na imagem. A tela exibe
um ponto com informações de dose.

As coordenadas exibidas são baseadas no sistema de coordenadas DICOM.

Visualizações de dose
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3.2.3 Visualizando a análise da dose

Visualização da análise da dose

A visualização Dose Analysis permite que você foque áreas de risco em seu plano. Ela exibe
níveis de dose em cada PTV ou OAR e destaca overdose / subdose como preenchimentos de
cores. Como regra geral, quanto menor o preenchimento de cores na visualização Dose
Analysis, melhor será o plano.
A visualização Dose Analysis somente poderá ser usada se um PTV estiver disponível. Se os
dados DICOM não contiverem um PTV, não use o modo de análise de dose.

Cores da visualização de análise

Figura 8 

A visualização Dose Analysis fornece três esquemas de cores para mostrar as áreas
afetadas pela dose. Quanto mais forte a cor, maior a concentração de dose naquela área.

Objeto Cor

PTV Turquesa (vermelho para overdose)

OAR Azul

Outros tecidos Laranja
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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 área de dose é mostrada para
100%, 50% e para o valor de Highlight que é definido.

② Qualquer dose acima do valor da prescrição dentro do PTV é destacada na cor rosa.

③ A dose no valor de prescrição dentro do PTV não possui cor.

④ Qualquer dose abaixo do valor da prescrição dentro do PTV é destacada na cor turque-
sa.

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

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

Visualizações de dose
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Os valores de dose mínima e máxima na visualização de risco referem-se à área de
visualização interpolada e, portanto, podem ser alterados quando a configuração da
visualização for alterada.

Analisando OARs

Os OARs são sempre exibidos na cor azul.

①
②

①

①

Nº Descrição

① Um ponto rotulado dentro do 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.
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3.3 Histograma de Dose-Volume (DVH)

Visualizando o histograma de dose-volume

Opção de visua-
lização

Descrição

Clique no botão DVH para abrir uma janela que exibe o Histograma de Do-
se-Volume para todos os objetos definidos nesse plano.
OBSERVAÇÃO: os dados do Histograma de Dose-Volume (DVH) são carre-
gados do DICOM. Eles não são calculados. Portanto, um DVH somente po-
derá ser exibido se tiver sido exportado pelo Sistema de Planejamento de
Tratamento.
 

Figura 9 

Como visualizar um DVH para um objeto individual

Etapa

Para mostrar ou ocultar o DVH para um objeto, ative ou desative a caixa de seleção para aque-
le objeto em View Objects.
OBSERVAÇÃO: quando você clica o botão DVH, todos os objetos e estruturas que fornecem
informações de DVH são configurados como visíveis.
 

Histograma de Dose-Volume (DVH)
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Visualizando detalhes

Você pode ver quantidades precisas de dose por volume:
①

②

③

④

Figura 10 

Nº Descrição

①

Clique o botão de informações para ver mais dados, incluindo a dose mínima, mediana,
média e máxima para cada objeto.
OBSERVAÇÃO: os valores mínimo / médio / máximo de DVH são lidos do DICOM, se
disponíveis; caso contrário, esses valores são calculados.
 

② Clique em Volume para alterar de valores de volume absolutos para valores de porcenta-
gem.

③ Posicione o ponteiro do mouse em um ponto no gráfico para ver a dose naquele ponto.

④ Clique em Dose para alterar de valores de dose absolutos para valores de porcentagem.

• Clique no DVH para ampliar o fator de zoom.
• Clique com o botão direito no DVH para reduzir o fator de zoom.
• Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste o mouse para aplicar pa-

norama.
• Passe o mouse sobre uma linha de DVH para destacá-la.
• Para aplicar zoom em uma região de interesse, mantenha a tecla CTRL pressionada e

arraste um retângulo pressionando o botão esquerdo do mouse.
Você também pode usar a roda do mouse para ampliar ou reduzir a imagem.
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Nº Descrição

Clique no botão de restauração no painel View para restaurar o DVH.

Histograma de Dose-Volume (DVH)
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3.4 Comparando planos

Como comparar planos

Se o seu conjunto de dados contiver mais que um plano de dose para o mesmo paciente, você
poderá compará-los, carregando-os no Dose Review ao mesmo tempo.

Etapas

1. Clique na estrutura do RTPLAN do primeiro plano para carregá-lo.

2. Clique na estrutura do RTPLAN do segundo plano. Os dois planos são exibidos lado a
lado, com o mesmo valor de normalização.

OBSERVAÇÃO: é mais fácil trabalhar em uma visualização em tela cheia.
 

Organizando a comparação de planos

A Brainlab recomenda verificar o título de cada janela (distribuição, análise, DVH) e organizar as
janelas de tal forma que fique claro o plano com o qual você está trabalhando. Na figura abaixo,
os dois planos foram organizados de forma a priorizar a clareza (janelas do Plano A à esquerda e
janelas do Plano B à direita).

①

②

③

④

Figura 11 

Nº Componente

① Distribuição de dose para o Plano A

② DVH do Plano A

③ Distribuição de dose para o Plano B

④ DVH do Plano B
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