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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
1.1.1 Dados para contato

Suporte

Se não encontrar as informações de que precisa neste manual, ou se tiver dúvidas ou problemas,
entre em contato com o suporte da Brainlab:

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

Tel.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892-1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 (900) 649 115

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

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Vida útil de serviço esperada

A Brainlab oferece cinco anos de serviços para o software. Durante esse período, são oferecidas
as atualizações de software, bem como suporte de campo.

Comunicação

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual pode conter erros.
Utilize o endereço igs.manuals@brainlab.com para enviar sugestões de melhoria.

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

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

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

Marcas comerciais de outros fabricantes

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e
em outros países.

Software integrado de outros fabricantes

Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
Parte deste software é baseada na biblioteca iTextSharp, de Bruno Lowagie e Paulo Soares.
O SmartBrush é um software proprietário. O software SmartBrush é protegido por direitos
autorais. Além do software SmartBrush, outros aplicativos de software que sejam licenciados
sob a Licença Pública Geral (GPL) GNU também podem ser instalados na estação de trabalho
SmartBrush. O software proprietário e o software livre são utilizados de acordo com a cláusula
de “mera agregação” definida pela Licença Pública Geral GNU. Os termos e condições completos
da Licença Pública Geral GNU podem ser consultados aqui:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Etiqueta CE

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

• De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, o SmartBrush 2.0 é um
produto da Classe IIb.

OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE somente pode ser confirmada em relação aos
produtos fabricados pela Brainlab.
 

Instruções de descarte

Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo com
as normas legais. Para obter informações sobre a norma WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment - Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), visite:
http://www.brainlab.com/weee

Vendas nos Estados Unidos

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

Dados para contato e informações legais
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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 graves 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 tipo itálico e indicam informações adicionais
úteis.
 

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Uso Proposto
1.3.1 Uso do sistema

Brainlab Elements

Brainlab Elements são aplicativos para transferência de dados DICOM de e para sistemas de
arquivamento de imagens e comunicação (PACS) e outras mídias de armazenamento. Os
seguintes módulos para procedimentos médicos estão incluídos:
• Visualização
• Processamento de imagem
• Fusão de imagens
• Segmentação
• Visualização 3D

Uso Proposto

O SmartBrush é parte integrante dos aplicativos Brainlab Elements e foi desenvolvido para
contorno de estruturas e patologias anatômicas em imagens médicas. Ele também inclui as
seguintes funções, que são executadas em segundo plano como serviços de processamento de
imagens:
• Atlas Segmentation Performer proporciona a detecção automática de estruturas anatômicas.
• Vessel Segmentation Performer proporciona a detecção automática de estruturas vasculares

do crânio.

A quem se destina

Este manual do usuário foi produzido para profissionais da saúde e/ou para suas equipes.

Revisão de plausibilidade

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

Responsabilidade

Este aplicativo apenas proporciona assistência adicional ao cirurgião ou ao usuário e não
substitui, de forma alguma, a experiência e/ou a responsabilidade do cirurgião ou usuário
durante seu uso.

Sistemas eletromédicos

Para obter informações relativas à configuração de sistemas eletromédicos, consulte o Manual
do Usuário do Sistema e o Manual do Usuário Técnico correspondentes.

Uso Proposto
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos
1.4.1 Software médico da Brainlab

Software médico da Brainlab compatível

O SmartBrush 2.0 é compatível com:
• Patient Data Manager 2.1
• DICOM Proxy 3.3

Outros produtos de software da Brainlab

Outros aplicativos de software Brainlab compatível podem tornar-se disponíveis após a
publicação deste manual do usuário. Se tiver dúvidas relacionadas à compatibilidade do software,
entre em contato com o suporte da Brainlab.
Se estiver executando versões de software diferentes das versões especificadas acima, entre em
contato com o suporte técnico da Brainlab para obter esclarecimentos sobre compatibilidade.

Software compatível de outros fabricantes

O SmartBrush 2.0 é compatível com:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1

Para obter informações sobre pacotes de serviços compatíveis, entre em contato com o suporte
da Brainlab.

Somente são permitidas atualizações críticas do sistema operacional Microsoft Windows.
Não recomendamos fazer o download ou instalar atualizações durante o tratamento de
pacientes.

É recomendável proteger o sistema com software antivírus de última geração. Esteja
ciente de que isto pode afetar negativamente o desempenho do sistema, por exemplo, as
varreduras em tempo real (também conhecidas como varredura no acesso, proteção em
segundo plano, blindagem residente, autoproteção) podem retardar o processo de
download e de salvamento dos dados do paciente.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Treinamento e documentação
1.5.1 Visão geral

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento a
ser aplicado por um representante da Brainlab, com o objetivo de assegurar o uso seguro e
correto do produto.

Documentação

Este manual descreve software médico de grande complexidade, que deve ser usado com
cautela.
Portanto, é importante que todos os usuários do sistema:
• Leiam atentamente este manual antes de manusear o equipamento
• Tenham acesso permanente a este manual

Treinamento e documentação
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2 USANDO O SMARTBRUSH
2.1 Introdução
2.1.1 Visão geral 

Informações gerais

O SmartBrush é uma ferramenta de segmentação de imagem que oferece funções avançadas
de contorno para ajudá-lo, por exemplo, a distinguir tecido saudável de tumores. Quando você
seleciona uma área a ser contornada, o software automaticamente preenche regiões de valor de
cinza similares à área selecionada.
O software acumula esses segmentos em relação a cada corte de imagem e os apresenta em um
objeto 3D.
OBSERVAÇÃO: o SmartBrush utiliza interpolação automática na criação de objetos.
 

Fluxo de trabalho para criação de objetos no SmartBrush

Fluxo de trabalho

1. Selecione a sequência de imagens.

2.
Crie um objeto, contornando a estrutura na sequência de imagens por meio de:
Segmentação semiautomática, usando SmartBrush.
Segmentação manual, usando Brush (Pincel).

3. Finalize o objeto.

USANDO O SMARTBRUSH
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2.2 Selecionando dados
2.2.1 Selecionando pacientes

Como selecionar pacientes

Figura 1 

Etapas

1. Selecione o paciente no Patient Selection.

2. Pressione Select (Selecionar).

Como selecionar imagens

Etapas

1.
Selecione as imagens da sequência de imagens do paciente que foi selecionada.
As imagens aparecem na área Selected Data (DADOS SELECIONADOS).

Selecionando dados
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Etapas

2. Selecione OK quando concluir.

Como remover imagens

Etapa

1. Selecione o X exibido na sequência de imagens para removê-la de Selected Data (DA-
DOS SELECIONADOS).

USANDO O SMARTBRUSH
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2.3 Abrindo e fechando o SmartBrush
2.3.1 Abrindo o SmartBrush

Como abrir o SmartBrush

Figura 2 

Etapa

Selecione SmartBrush na tela principal do Content Manager. 

Abrindo e fechando o SmartBrush

14 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1



2.3.2 Fechando o SmartBrush

Como fechar o SmartBrush

Etapas

1. Antes de fechar o software, finalize a tarefa atual, selecionando Done (Con-
cluído).

2. Selecione Exit (Sair) na tela principal do Content Manager.

Salvando dados ao desligar

Antes de encerrar o software, sempre finalize a tarefa atual. Sempre feche o software antes
de encerrar o sistema. Os dados não serão automaticamente salvos caso o sistema seja
desligado sem o devido encerramento do software.

USANDO O SMARTBRUSH
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2.4 Visualizações do SmartBrush
2.4.1 Selecionando visualizações

Tipos de visualizações de imagem

Para selecionar sequências de imagens e opções de visualização na janela de funções,
selecione View (Visualizar).

Figura 3 

Visualização Explicação

ACS View (Vista
ACS)

Exibe quatro visualizações diferentes de dimensões iguais na tela principal.
Reconstruções Axial, Coronal e Sagittal (Sagital) da sequência de imagens,
com uma visualização 3D básica.

3x3 View (Vista
3X3) Exibe nove cortes de imagens em uma visualização 3 x 3.

Single View
(Vista Simples) Exibe um único corte de imagem de interesse na tela principal.

ACS View

①

Figura 4 

Visualizações do SmartBrush
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A visualização ACS View (Vista ACS) exibe cortes da sequência de imagens selecionada em
visualizações Axial, Coronal e Sagittal. Uma visualização 3D básica é fornecida ①.

3x3 View

②

①

③

Figura 5 
A visualização 3x3 View (Vista 3X3) exibe nove cortes dentro da sequência de imagens. Você
pode alternar entre as visualizações reconstruídas na lista de imagens ①.
Os cortes visíveis ③ também são indicados por linhas amarelas nas visualizações ②.

Single View

②

①

Figura 6 
A visualização Single View (Vista Simples) exibe o corte de imagem selecionado em uma
visualização individual maximizada ②. Você pode alternar entre as visualizações reconstruídas
na lista de imagens ①.

USANDO O SMARTBRUSH
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2.5 Criando objetos usando SmartBrush
2.5.1 Usando o SmartBrush

Informações gerais

O SmartBrush pode ser usado para desenhar objetos, tais como tumores.
Ele permite a correção ou segmentação precisas de objetos baseadas em voxel.

Funções de navegação de imagens

Botão Função

Zoom: na região de interesse.
OBSERVAÇÃO: você pode usar a tecla CTRL do teclado e a roda do mouse como
atalho.
 

Scroll (Rolar): para o próximo corte de imagem.
OBSERVAÇÃO: você pode usar a roda do mouse como atalho.
 

Pan (Mover): para exibir os planos vertical e horizontal indicados pelas linhas
amarelas nas imagens.
OBSERVAÇÃO: quando Pan (Mover) é selecionada em uma visualização, as de-
mais visualizações também são atualizadas.
 

OBSERVAÇÃO: você pode usar a tecla CTRL do teclado e o botão esquerdo do
mouse como atalho. A posição do clique/toque define o centro da visualização.
 

Windowing (Janelamento): para ajuste manual do brilho e do contraste da ima-
gem.

Abre um diálogo usado para nomear ou renomear os objetos.

Centraliza o objeto com um clique/toque.

Selecione Undo (Desfazer) para desfazer a última alteração feita ou vários passos
consecutivos.

Criando objetos usando SmartBrush
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Como usar o SmartBrush

Figura 7 

Etapas

1. Centralize e aplique o zoom na região de interesse, usando as funções Zoom, Scroll
(Rolar) e Pan (Mover).

2. Selecione SmartBrush.

3.

Destaque as áreas a serem segmentadas.
Trace um contorno com uma pincelada, mantendo-o ligeiramente dentro do objeto.
As linhas de voxel acompanharão os contornos do objeto.
OBSERVAÇÃO: a região que é contornada é determinada pelos valores de cinza e pelo
contraste da imagem.
 

4.

O SmartBrush segmenta todos os pixels conectados por valores de cinza semelhantes
na área definida.
OBSERVAÇÃO: a definição de uma área maior aumenta a escala de valores de cinza
possíveis.
 

5.

Se as bordas da área segmentada não estiverem corretamente separadas
da área adjacente, utilize a função Erase (Apagar) para definir essas bordas
com maior precisão.
Se utilizar um mouse, use o botão direito para apagar quando o Smart-
Brush estiver ativo.

6. Role até o próximo corte (consulte a página 18).

7.
Repita as etapas 3-5 até que o objeto tenha sido criado em todos os cortes relevantes.
OBSERVAÇÃO: opcionalmente, utilize interpolação tridimensional para contornar todo o
volume do objeto (consulte a página 21).
 

8. Verifique o objeto do SmartBrush.

9. Selecione Done (Concluído).

USANDO O SMARTBRUSH
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Tamanho do Pincel

Quando uma estrutura é contornada, o tamanho da pincelada aplicada depende do nível de zoom
aplicado na tela:
• A ampliação do zoom aumenta a visibilidade de detalhes anatômicos menores, facilitando o

contorno de estruturas mais finas.
• A redução do zoom permite o contorno de objetos maiores.

OBSERVAÇÃO: o tamanho do pincel também pode ser ajustado com a tecla ALT e a roda do
mouse.
 

Como definir a resolução

É possível definir uma resolução fixa para todos os objetos, independentemente das sequências
de cortes usadas para o desenho. Isso deverá ser configurado pela equipe de suporte da
Brainlab.
Por padrão, um objeto fica configurado com a mesma resolução que a primeira sequência de
cortes selecionada. É recomendável usar sequências de cortes com uma resolução que seja alta
o bastante para representar a estrutura a ser segmentada.

Verifique nas visualizações 2D se o objeto gerado pela função SmartBrush está correto.

Criando objetos usando SmartBrush
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2.5.2 Contornando objetos 3D

Informações gerais

A imagem abaixo mostra um objeto criado com a função SmartBrush. Após a segmentação de
dois cortes na visualização ACS View (Vista ACS), o software cria um objeto 3D que considera o
formato real desenhado e os dados anatômicos visíveis na área ao redor.

②

①

③

Figura 8 

Etapas

1. Contorne a forma da estrutura em uma reconstrução ②, por exemplo, na visualização co-
ronal.

2.
Contorne a forma da estrutura em outra reconstrução, por exemplo, na visualização sagi-
tal ①.
O objeto 3D é criado automaticamente ③.

USANDO O SMARTBRUSH
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2.5.3 Criando objetos 3D usando a mesma reconstrução de corte

Informações gerais

Quando se usa o SmartBrush com dois cortes não adjacentes na mesma orientação, o espaço
entre os cortes é interpolado para criar um objeto 3D.
OBSERVAÇÃO: se você alternar, por exemplo, de uma visualização axial para uma sagital, a
interpolação permanecerá ativada. Para desativar o SmartBrush durante a alternação entre
visualizações, escolha outra função do menu, como Pan (Mover).
 

Como criar objetos interpolados

①

②

③

Figura 9 

Etapas

1. Crie uma região segmentada em um corte de imagem usando o SmartBrush ①.

2. Role pelos cortes de imagem até o próximo plano distinto.

3. Crie outra região segmentada em um corte diferente ②.

4. A área entre os dois cortes é interpolada ③, criando uma visualização 3D do objeto.

OBSERVAÇÃO: geralmente, objetos finos e/ou pequenos na visualização 3D podem não ser
exibidos com precisão devido à simplificação da malha 3D. Analise-os nas visualizações de
cortes 2D ①.
 

Criando objetos em visualizações reconstruídas

A criação de objetos em visualizações reconstruídas, isto é, (contendo imagens que foram
reconstruídas a partir de cortes da imagem originais) difere da criação de objetos em cortes
originais. Em visualizações reconstruídas são usadas imagens interpoladas, o que talvez não
mostre todos os detalhes, conforme esperado (por exemplo, as bordas podem ficar borradas).

Criando objetos usando SmartBrush
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2.6 Criando objetos usando Brush
2.6.1 Usando o Brush

Informações gerais

A ferramenta Brush (Pincel) oferece a opção de contorno manual das áreas de interesse. Assim
como o SmartBrush, o software acumula cada corte de imagem segmentado em um objeto 3D.
Ele permite a correção ou segmentação precisas de objetos baseadas em voxel.

Como usar o Brush

Figura 10 

Etapas

1. Selecione Single View (Vista Simples) em View (Visualizar).

2. Centralize e aplique o zoom na região de interesse, usando as funções Zoom, Scroll
(Rolar) e Pan (Mover).

3. Selecione Brush (Pincel).

4. Arraste o Brush (Pincel) sobre a área a ser segmentada, fazendo um movimento seme-
lhante ao de um pincel.

5.
O Brush (Pincel) segmenta todos os pixels conectados.
OBSERVAÇÃO: a ferramenta Brush (Pincel) destaca a área com base nas áreas que
você marcou e não adiciona nem remove voxels segmentados automaticamente.
 

6.
Se as bordas da área segmentada não estiverem corretamente separadas
da área adjacente, utilize a função Erase (Apagar) para definir essas bor-
das com maior precisão.

USANDO O SMARTBRUSH
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Etapas

7. Utilize Scroll (Rolar) para prosseguir para o próximo corte.

8. Repita as etapas 4-7 até que o objeto tenha sido criado em todos os cortes relevantes.

9. Verifique o objeto do Brush (Pincel).

10. Selecione Done (Concluído).

Criando objetos usando Brush
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2.7 Finalizando objetos
2.7.1 Adicionando as propriedades do objeto

Informações gerais

Você pode editar ou corrigir objetos a qualquer momento durante o processo de criação.

Como adicionar propriedades do objeto

②①

Figura 11 

Etapas

1.
Selecione seu objeto ② na área de funções.
A janela de diálogo do objeto é exibida.

2. Edite os campos Object Name (Objeto), Object Type (Tipo de objeto) e Comment
(Comentário) ① conforme necessário.

3. Selecione OK.

Como corrigir objetos

Etapa

Para criar novos objetos, visualizar objetos preexistentes ou analisar os objetos cri-
ados, selecione Data (Dados) na área de funções.

USANDO O SMARTBRUSH
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Figura 12 
Na janela de diálogo Selected Data (DADOS SELECIONADOS) você pode:

Botão Função

Remover objetos da seleção atual.

Abrir as propriedades de objetos (consulte a página 25).

Criar um relatório volumétrico (consulte a página 29).

Selecionar New Object (Novo objeto) para criar um novo objeto usando o Smart-
Brush.

Finalizando objetos
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2.7.2 Opções multimodais

Informações gerais

Se estiver usando sequências de cortes corregistradas pela função Image Fusion, você poderá
exibir e modificar objetos de imagem em todas as sequências de cortes fusionadas. Um objeto
multimodal é automaticamente criado quando diferentes sequências são utilizadas para
segmentação. Todas as sequências de imagens utilizadas para desenhar objetos são
consideradas pelo algoritmo que calcula o resultado da segmentação.

Opções de multimodalidade e visibilidade

Figura 13 

Opções

Visible (Visível): ativa ou desativa a visibilidade do objeto.

Multi-modal (Multimodal): ativa a criação de objetos multimodais. 
OBSERVAÇÃO: quando desativado, o algoritmo de segmentação utiliza somente as informa-
ções da sequência de cortes exibida no momento para calcular um objeto.
 

Um exemplo de paciente contendo sequências de imagens multimodais

Figura 14 

Opção Dados utilizados para contorno

Contornar o tumor em uma sequência RM-T1 Sequência RM-T1
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Opção Dados utilizados para contorno

Alternar a visualização para uma sequência RM-T2
fusionada e prosseguir com o contorno RM-T1 e RM-T2

Alternar a visualização para uma sequência de tomo-
grafias fusionadas e prosseguir com o contorno Todas as três sequências

Finalizando objetos
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2.8 Opções de resultado
2.8.1 Criando um relatório volumétrico

Informações gerais

Um relatório Volumetric Report permite visualizar o volume e as dimensões do objeto. Ele
contém informações sobre o volume de um objeto, sua área dentro de um corte, com base nos
diâmetros mais longos (Critérios de Macdonald) e o diâmetro mais longo, propriamente dito
(Critérios de Avaliação de Resposta em Tumores Sólidos).

Manipulando informações volumétricas

Um relatório Volumetric Report:
• É criado para um objeto quando você pressiona o ícone de relatório.
• Permanece válido desde que o objeto correspondente não seja modificado.
• É armazenado automaticamente com os dados do paciente enquanto o objeto correspondente

não for modificado (você pode exportar relatórios existentes a qualquer momento, usando a
função “Export”).

• Calcula objetos com precisão de duas casas decimais, se forem menores que 10cm3. Objetos
maiores são calculados com precisão de uma casa decimal.

Para revisar relatórios existentes, utilize o Interactive DICOM Viewer (i.e., Image Viewer). Para
armazenar / exportar relatórios existentes, use a função Export (Exportar) do Patient Data
Manager.
A forma e a posição de um objeto devem ser verificadas no aplicativo SmartBrush antes da
criação de relatórios. O relatório, propriamente dito, somente proporciona informações sobre as
medições volumétricas.
Os valores calculados a partir de um objeto contornado dependem da resolução da sequência de
imagens correspondente que inclui o objeto.
OBSERVAÇÃO: o critério de Macdonald calculado no Volumetric Report é realizado com os
cortes originais. Consequentemente, a orientação à qual se aplica o critério Macdonald é igual à
direção do exame. A resolução da série de imagens determina a precisão do método. Portanto, o
objeto exibido no software poderá ter um resultado ligeiramente diferente em decorrência da
interpolação.
 

Entre em contato com o suporte da Brainlab para maiores informações.
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Como criar um relatório volumétrico

Figura 15 

Etapa

Na janela de diálogo Selected Data (DADOS SELECIONADOS), o SmartBrush
gera um Volumetric Report.

Como usar as funções do relatório volumétrico

Botão Função

Aplicar a função Pan ao redor do relatório.

Aplicar zoom em uma área do relatório.

Ajustar o relatório à largura da tela.

Fechar o relatório.

Opções de resultado
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Botão Função

Salvar o relatório em um local especificado.

Imprimir o relatório em uma impressora especificada.
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2.8.2 Exportar

Como exportar

Para exportar a partir do sistema, consulte o Manual do Usuário do Software do Content
Manager.
OBSERVAÇÃO: se os dados gerados pelo aplicativo (i. e., objetos, segmentações) forem usados
dentro de aplicativos de acompanhamento, os resultados deverão ser cuidadosamente
examinados após a importação para o aplicativo de acompanhamento.
 

Opções de resultado
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2.9 Segmentação de Atlas
2.9.1 Visão geral

Informações gerais

A função Atlas Segmentation cria automaticamente estruturas anatômicas baseadas em
modelos, que levam em consideração a forma e a anatomia dos dados de imagens disponíveis.
O processo é executado em segundo plano e não requer interação com o usuário. Em seguida,
os dados processados ficarão disponíveis para utilização posterior em outros aplicativos.

Esteja ciente de que os resultados do processamento automático de imagens deverão ser
analisados e verificados antes de receber outros tratamentos.
A função Atlas Segmentation contorna todas as estruturas automaticamente em dados de TC
ou RM DICOM e cria objetos 3D para outros tratamentos com outros aplicativos compatíveis com
o formato Brainlab ou DICOM.
O algoritmo da função Atlas Segmentation usa uma abordagem de segmentação baseada em
conhecimento, que identifica órgãos e outras estruturas no corpo humano por meio da
comparação do conjunto de dados do paciente com um conjunto de dados do Atlas, em que as
estruturas já estão contornadas.
Usando o Atlas, o software localiza a correspondência ponto a ponto do conjunto entre a série de
dados do paciente e dos dados do Atlas e transfere todas as estruturas contornadas do Atlas
para os dados do paciente.
O vínculo entre o conjunto de dados do paciente e os dados do Atlas não é uma transformação
rígida que reconhece as diferenças no formato e no tamanho das estruturas anatômicas. Em vez
disso, o conjunto do Atlas é transformado elasticamente, de forma que a similaridade dos
conjuntos de dados aumente.

A Segmentação de Atlas das sequências de tomografias utiliza a escala calibrada de
Hounsfield. Portanto, ela pode oferecer resultados ruins para sequências de tomografias
não calibradas ou para modalidades como DVT/Cone Beam/XA.

Possibilidades de configurações da Segmentação de Atlas

A função Atlas Segmentation pode ser configurada pelo suporte da Brainlab para ajustar-se a
necessidades específicas de fluxo de trabalho.
Apresentamos abaixo as possibilidades de configuração:

Possibilidades de configuração

1. Treatment Plan Type

2. Object Groups

3. Object List

4. Resolution Restrictions

Se nenhuma restrição for especificada, a função Atlas Segmentation contornará todos os
objetos disponíveis. Assim que algum Treatment Plan Type (Tipo de plano de tratamento),
Object Group (Grupo de objetos) ou objeto individual for especificado, somente os itens
especificados serão considerados para Segmentação Automática.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade de objetos depende do tipo de segmentação licenciado.
 

Tipos de planos de tratamento

Você pode especificar o tipo de tratamento que poderia ser realizado no paciente mais tarde e,
assim, definir certos objetos a serem contornados para outras decisões de apoio ao tratamento.
Um ou mais itens da seguinte lista de modelos de Tipo de planos de tratamento e seus
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Objetos selecionados poderão ser selecionados, dependendo do tipo de licença e da
configuração:

Tipo de plano de tratamen-
to

Objetos selecionados

CMF (Córtex frontal médio
caudal)

Ethmoid Bone (Osso etmoide), Frontal Bone (Osso frontal), In-
ternal Carotid Artery ROI (Left/Right) (ROI da artéria carótida in-
terna (esquerda/direita)), LeFort I Template (Left/Right) (Modelo
para Fratura I de LeFort (esquerda/direita)), LeFort III Template
(Modelo para Fratura III de LeFort), Mandible Body (Left/Right)
(Estrutura da mandíbula (esquerda/direita)), Mandible (Mandíbu-
la), Maxilla (Maxila), Maxilla (Left/Right) (Maxila (esquerda/direi-
ta)), Nasal Bone (Osso nasal), Orbit (Left/Right) (Órbita (esquer-
da/direita)), Orbital Cavity (Left/Right) (Cavidade orbital (esquer-
da/direita)), Occipital Bone (Osso occipital), Parietal Bone (Left/
Right) (Osso parietal (esquerdo/direito)), Ramus Mandible (Left/
Right) (Ramo mandibular (esquerdo/direito)), Sphenoid Bone
(Osso esfenoide), Temporal Bone (Left/Right) (Osso temporal
(esquerdo/direito)), Zygomatic Bone (Left/Right) (Osso zigomáti-
co (esquerdo/direito))

ENT (ORL)

Ethmoid Bone (Osso etmoide), Frontal Bone (Osso frontal), In-
ternal Carotid Artery ROI (Left/Right) (ROI da artéria carótida in-
terna (esquerda/direita)), Mandible (Mandíbula), Maxilla (Maxila),
Nasal Bone (Osso nasal), Orbit (Left/Right) (Órbita (esquerda/
direita)), Orbital Cavity (Left/Right) (Cavidade orbital (esquerda/
direita)), Occipital Bone (Osso occipital), Parietal Bone (Left/
Right) (Osso parietal (esquerdo/direito)), Sphenoid Bone (Osso
esfenoide), Temporal Bone (Left/Right) (Osso temporal (esquer-
do/direito)), Zygomatic Bone (Left/Right) (Osso zigomático (es-
querdo/direito))

Flow (Fluxo)

Brainstem (Tronco encefálico), Cerebellum (Cerebelo), Cere-
brum (Telencéfalo), Cerebrum Fluid (Fluído do telencéfalo), Gray
Matter (Substância cinzenta), Hippocampus (Left/Right) (Hipo-
campo (esquerdo/direito)), Hypothalamus (Hipotálamo), Puta-
men (Putâmen), Thalamus (Tálamo), Ventricles (Ventrículos),
White Matter (Substância branca)

Lymph (Sistema linfático)

Brainstem (Tronco encefálico), Cochlea (Left/Right) (Cóclea (es-
querda/direita)), Cricoid Cartilage (Cartilagem cricoide), Eye
(Left/Right) (Olho (esquerdo/direito)), Hyoid (Hioide), Lips (Lá-
bios), Lung (Pulmão), Lymph Level 1A (Left/Right) (Sistema linfá-
tico Nível 1A (esquerdo/direito)), Lymph Level 1B (Left/Right)
(Sistema linfático nível 1B (esquerdo/direito)), Lymph Level 2
(Left/Right) (Sistema linfático nível 2 (esquerdo/direito)), Lymph
Level 3 (Left/Right) (Sistema linfático nível 3 (esquerdo/direito)),
Lymph Level 4 (Left/Right) (Sistema linfático nível 4 (esquerdo/
direito)), Lymph Level 5 (Left/Right) (Sistema linfático nível 5 (es-
querdo/direito)), Lymph Level 6 (Left/Right) (Sistema linfático ní-
vel 6 (esquerdo/direito)), Lymph Node RP (Left/Right) (RP de nó-
dulo linfático (esquerdo/direito)), Lymph Node RCL (Left/Right)
(RCL de nódulo linfático (esquerdo/direito)), Lymph Node RST
(Left/Right) (RST de nódulo linfático (esquerdo/direito)), Mandi-
ble (Mandíbula), Manubrium (Manúbrio), Medulla Oblongata
(Bulbo raquidiano), Neck (Pescoço), Parotid Gland (Left/Right)
(Glândula parótida (esquerda/direita)), Spinal Canal (Canal ver-
tebral), Spinal Cord (Medula espinhal), Sternocleidomastoideus
(Left/Right) (Esternocleidomastoideo (esquerdo/direito)), Sub-
mandibular Gland (Left/Right) (Glândula submandibular (esquer-
do/direito)), Thyroid Cartilage (Cartilagem tiroide), Thyroid Gland
(Glândula tiroide), Trachea (Traqueia), Vocal Cords (Cordas vo-
cais), Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 (Vértebras
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1)

Segmentação de Atlas
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Tipo de plano de tratamen-
to

Objetos selecionados

Neuro Cranial (Neurocrania-
no)

Amygdala (Left/Right) (Amídala (esquerda/direita)), Brainstem
(Tronco encefálico), Cerebellum (Cerebelo), Cerebrum (Telencé-
falo), Cerebrum Fluid (Fluído do telencéfalo), Geniculate Nucleus
(Left/Right) (Núcleo geniculado (esquerdo/direito)), Gray Matter
(Substância cinzenta), Hippocampus (Left/Right) (Hipocampo
(esquerdo/direito)), Hypothalamus (Hipotálamo), Putamen (Putâ-
men), Thalamus (Tálamo), Ventricles (Ventrículos), White Matter
(Substância branca)

Neuro Cranial Light (Neuro-
craniano Leve)

Brainstem (Tronco encefálico), Cerebrum (Telencéfalo), Ventri-
cles (Ventrículos)

Radio Cranial (Radiocrania-
no)

Brainstem (Tronco encefálico), Chiasm (Quiasma), Eye (Left/
Right) (Olho (esquerdo/direito)), Lens (Left/Right) (Cristalino (es-
querdo/direito)), Optic Nerve (Left/Right) (Nervo óptico (esquer-
do/direito)), Optic Tract (Left/Right)(Trato óptico (esquerdo/direi-
to))

Radio Cranial (Acoustic Neu-
roma) (Radiocraniano (Neuri-
noma do Acústico))

Brainstem (Tronco encefálico), Cerebellum (Cerebelo), Chiasm
(Quiasma), Cochlea (Left/Right) (Cóclea (esquerda/direita)), Eye
(Left/Right) (Olho (esquerdo/direito)), Lens (Left/Right) (Cristalino
(esquerdo/direito)), Optic Nerve (Left/Right) (Nervo óptico (es-
querdo/direito)), Optic Tract (Left/Right) (Trato óptico (esquerdo/
direito)), Temporal Lobe (Left/Right) (Lobo temporal (esquerdo/
direito))

Radio Cranial Meningioma
(Meningioma Radiocraniano)

Brainstem (Tronco encefálico), Cerebellum (Cerebelo), Chiasm
(Quiasma), Cochlea (Left/Right) (Cóclea (esquerda/direita)), Eye
(Left/Right) (Olho (esquerdo/direito)), Hippocampus (Left/Right)
(Hipocampo (esquerdo/direito)), Lens (Left/Right) (cristalino (es-
querdo/direito)), Optic Nerve (Left/Right) (Nervo óptico (esquer-
do/direito)), Optic Tract (Left/Right) (Trato óptico (esquerdo/direi-
to)), Temporal Lobe (Left/Right) (Lobo temporal (esquerdo/direi-
to))

Radio ExtraCranial (Rádio
Extracraniano)

Aorta, Cava, Heart (Coração), Heart Atrium (Left/Right) (Átrio
cardíaco (esquerdo/direito)), Heart Ventricle (Left/Right) (Ventrí-
culo cardíaco (esquerdo/direito)), Kidney (Left/Right) (Rim (es-
querdo/direito)), Liver (Fígado), Lung (Left/Right) (Pulmão (es-
querdo/direito)), Oesophagus (Esôfago), Psoas (Left/Right)
(Psoas (esquerdo/direito)), Pulmonary Artery (Artéria pulmonar),
Pulmonary Veins (Veias pulmonares), Ribs (Costelas), Spinal
Canal (Canal vertebral), Spinal Cord (Medula espinhal), Spine
(Coluna vertebral), Sternum (Esterno), Trachea (Traqueia)

Radio Prostate (Rádio - prós-
tata)

Bladder (Bexiga), Hip Joint Left (Articulação do quadril esquer-
da), Hip Joint Right (Articulação do quadril direita), Penile Bulb
(Bulbo peniano), Prostate (Próstata), Rectum (Reto), Seminal
Vesicle (Vesícula seminal)

Stereotaxy (Estereotaxia)

Amygdala (Left/Right) (Amídala (esquerda/direita)), Brainstem
(Tronco encefálico), Cerebellum (Cerebelo), Cerebrum (Telencé-
falo), Cerebrum Fluid (Fluído do telencéfalo), Geniculate Nucleus
(Left/Right) (Núcleo geniculado (esquerdo/direito)), Gray Matter
(Substância cinzenta), Hippocampus (Left/Right) (Hipocampo
(esquerdo/direito)), Hypothalamus (Hipotálamo), Putamen (Putâ-
men), Thalamus (Tálamo), Ventricles (Ventrículos), White Matter
(Substância branca)

Grupos de objetos

Você também pode especificar grupos logicamente relacionados para serem contornados. Um ou
mais grupos da seguinte lista de Grupos de objetos e os Objetos contidos neles podem ser
especificados:

USANDO O SMARTBRUSH

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1 35



Grupos de objetos Objetos contidos

Acoustic System (Siste-
ma do acústico) Cochlea (Left/Right) (Cóclea (esquerda/direita))

Basal Ganglia (Gânglio
basal)

Amygdala (Left/Right) (Amídala (esquerda/direita)), Capsula Interna
(Left/Right) (Cápsula interna (esquerda/direita)), Capsula Externa
(Left/Right) (Cápsula externa (esquerda/direita)), Caudatus (Left/
Right) (Caudatos (esquerdo/direito)), Geniculate Nucleus (Left/Right)
(Núcleo geniculado (esquerdo/direito)), Globus Pallidus (Left/Right)
(Globo pálido (esquerdo/direito)), Hippocampus (Left/Right) (Hipo-
campo (esquerdo/direito)), Putamen (Left/Right) (Putâmen (esquerdo/
direito)), Thalamus (Left/Right) (Tálamo (esquerdo/direito))

Bones (Ossos)

Cricoid Cartilage (Cartilagem cricoide), Ethmoid Bone (Osso etmoi-
de), Frontal Bone (Osso frontal), Hyoid (Hioide), Hip Joint (Left/Right)
(Articulação do quadril (esquerda/direita)), Mandible (Mandíbula), Ma-
nubrium (Manúbrio), Mastoid Bone (Left/Right) (Osso mastoide (es-
querdo/direito)), Maxilla (Maxila), Nasal Bone (Osso nasal), Occipital
Bone (Osso occipital), Orbit (Left/Right) (Órbita (esquerda/direita)),
Parietal Bone (Left/Right) (Osso parietal (esquerdo/direito)), Sphenoid
Bone (Osso esfenoide), Spine (Coluna vertebral), Sternum (Esterno),
Temporal Bone (Left/Right) (Osso temporal (esquerdo/direito)), Thy-
roid Cartilage (Cartilagem tiroide), Zygomatic Bone (Left/Right) (Osso
zigomático (esquerdo/direito))

Brain Tissue (Tecido ce-
rebral)

Cerebrum Fluid (Fluído do telencéfalo), Gray Matter (Substância cin-
zenta), White Matter (Substância branca)

Functional Lobes (Lobos
funcionais)

Frontal Lobe (Left/Right) (Lobo frontal (esquerdo/direito)), Occipital
Lobe (Left/Right) (Lobo occipital (esquerdo/direito)), Parietal Lobe
(Left/Right) (Lobo parietal (esquerdo/direito)), Temporal Lobe (Left/
Right) (Lobo temporal (esquerdo/direito)), Visual Cortex (Left/Right)
(Córtex visual (esquerdo/direito))

Lymph System (Sistema
linfático)

Lymph Level 1A (Nível 1A do sistema linfático), Lymph Level 1B (Left/
Right) (Nível 1B do sistema linfático (esquerdo/direito)), Lymph Level
2 (Left/Right) (Nível 2 do sistema linfático (esquerdo/direito)), Lymph
Level 3 (Left/Right) (Nível 3 do sistema linfático (esquerdo/direito)),
Lymph Level 4 (Left/Right) (Nível 4 do sistema linfático (esquerdo/
direito)), Lymph Level 5 (Left/Right) (Nível 5 do sistema linfático (es-
querdo/direito)), Lymph Level 6 (Nível 6 do sistema linfático), Lymph
Node RP (Left/Right) (RP de nódulo linfático (esquerdo/direito)),
Lymph Node RCL (Left/Right) (RCL de nódulo linfático (esquerdo/
direito)), Lymph Node RST (Left/Right) (RST de nódulo linfático (es-
querdo/direito))

Muscle (Músculo) Psoas (Left/Right) Psoas (esquerdo/direito), Sternocleidomastoideus
(Left/Right) (Esternocleidomastoideo (esquerdo/direito))

Neck Gland (Glândulas
do pescoço)

Parotid Gland (Left/Right) (Glândula parótida (esquerda/direita)), Sub-
mandibular Gland (Left/Right) (Glândula submandibular (esquerda/
direita)), Thyroid Gland (Glândula tiroide)

Nerve (Nervos) Spinal Canal (Canal vertebral), Spinal Cord (Medula espinhal)

Optic System (Sistema
óptico)

Eye (Left/Right) (Olho (esquerdo/direito)), Lens (Left/Right) (Cristalino
(esquerdo/direito)), Optic Nerve (Nervo óptico)

Pneumatic System (Sis-
tema respiratório) Lung (Left/Right) (Pulmão (esquerdo/direito)), Trachea (Traqueia)

Vertebrae (Vértebras) Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 (Vértebras
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1), Neck (Pescoço)

Vessels (Veias) Aorta, Pulmonary Artery (Artéria pulmonar), Pulmonary Veins (Veias
pulmonares)

Segmentação de Atlas
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Lista de objetos segmentáveis (Crânio, Cabeça e CMF)

Você pode ativar manualmente os objetos segmentáveis de forma automática na Lista de
objetos.
Os objetos a seguir, ordenados alfabeticamente por tipo de atlas, estão disponíveis para
segmentação:

Segmentação Crânio, Cabeça (RM) Segmentação (CMF)

Amygdala (Left/Right) (Amídala (esquerda/
direita)) Ethmoid Bone (Osso etmoide)

Brain (Cérebro) Frontal Bone (Osso frontal)

Brainstem (Tronco encefálico) Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) (ROI da
artéria carótida interna (esquerda/direita))

Capsula Externa (Left/Right) (Cápsula externa
(esquerda/direita)) Mandible (Mandíbula)

Capsula Interna (Left/Right) (Cápsula interna
(esquerda/direita))

Mandible Body (Left/Right) (Estrutura da man-
díbula (esquerda/direita))

Caudatus (Left/Right) (Caudatos (esquerda/
direita))

Mandible Nerve ROI (Left/Right) (ROI do nervo
da mandíbula (esquerdo/direito))

Cerebellum (Cerebelo) Maxilla (Left/Right) (Maxila (esquerda/direita))

Cerebrum (Telencéfalo) Midface LeFort I (Left/Right) (Fratura I de Le-
Fort em terço médio (esquerdo/direito))

Cerebrum Fluid (Fluído do telencéfalo) Midface LeFort III (Fratura III de LeFort em ter-
ço médio)

Chiasm (Quiasma) Midface LeFort III - I (Fratura III - I de LeFort
em terço médio)

Corpus Callosum (Corpo caloso) Nasal Bone (Osso nasal)

Eye (Left/Right) (Olho (esquerdo/direito)) Occipital Bone (Osso occipital)

Eyes (Olhos) Orbit (Left/Right) (Órbita (esquerda/direita))

Frontal Lobe (Left/Right) (Lobo frontal (esquer-
do/direito))

Orbital Cavity (Left/Right) (Cavidade orbital
(esquerda/direita))

Geniculate Nucleus (Left/Right) (Núcleo geni-
culado (esquerdo/direito))

Parietal Bone (Left/Right) (Osso parietal (es-
querdo direito))

Globus Pallidus (Left/Right) (Globo pálido (es-
querdo/direito))

Ramus Mandible (Left/Right) (Ramo mandibu-
lar (esquerdo/direito))

Gray Matter (Substância cinzenta) Sphenoid Bone (Osso esfenoide)

Hippocampus (Left/Right) (Hipocampo (esquer-
do/direito))

Temporal Bone (Left/Right) (Osso temporal
(esquerdo/direito))

Hypothalamus (Hipotálamo) Zygomatic Bone (Left/Right) (Osso zigomático
(esquerdo/direito))

Internal Carotid Artery (Left/Right) (Artéria ca-
rótida interna (esquerda/direita))

Lens (Left/Right) (Cristalino (esquerdo/direito))

Medulla Oblongata (Medula oblonga)

Occipital Lobe (Left/Right) (Lobo occipital (es-
querdo/direito))

Optic Nerve (Left/Right) (Nervo óptico (esquer-
do/direito))
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Segmentação Crânio, Cabeça (RM) Segmentação (CMF)

Optic Tract (Left/Right) (Trato óptico (esquerdo/
direito))

Parietal Lobe (Left/Right) (Lobo parietal (es-
querdo/direito))

Pineal Gland (Glândula pineal)

Pituitary Gland (Glândula pituitária)

Putamen (Left/Right) (Putâmen (esquerdo/
direito))

Temporal Lobe (Left/Right) (Lobo temporal (es-
querdo/direito))

Thalamus (Left/Right) (Tálamo (esquerdo/direi-
to))

Ventricles (Ventrículos)

Vessels (Veias)

White Matter (Substância branca)

Lista de objetos dos objetos segmentáveis (Cabeça e pescoço, tórax e próstata)

Cabeça e pescoço Tórax Próstata

Brainstem (Tronco encefálico)
Aorta (Ascending/Descending)
(Aorta (ascendente/descen-
dente))

Bladder (Bexiga)

Cochlea (Left/Right) (Cóclea
(esquerda/direita))

Cava Inferior (Veia cava inferi-
or)

Hip Joint (Left/Right) (Articula-
ção do quadril (esquerda/direi-
ta))

Cricoid Cartilage (Cartilagem
cricoide) Gallbladder (Vesícula biliar) Penile Bulb (Bulbo peniano)

Hyoid (Hioide) Heart (Coração) Prostate (Próstata)

Lips (Lábios) Heart Atrium (Left/Right) (Átrio
cardíaco (esquerdo/direito)) Rectum (Reto)

Lymph Level 1A (Nível 1A do
sistema linfático)

Heart Ventricle (Left/Right)
(Ventrículo cardíaco (esquer-
do/direito))

Seminal Vesicle (Vesícula se-
minal)

Lymph Level 1B/2/3/4/5 (Left/
Right) (Nível 1B/2/3/4/5 do sis-
tema linfático (esquerdo/direi-
to))

Kidney (Left/Right) (Rim (es-
querdo/direito))

Lymph Level 6 (Nível 6 do sis-
tema linfático) Liver (Fígado)

Lymph Node RCL, RP, RST
(Left/Right) (RCL, RP e RST
de nódulo linfático (esquerdo/
direito))

Lung (Left/Right) (Pulmão (es-
querdo/direito))

Manubrium (Manúbrio) Oesophagus (Esôfago)

Spinal Canal (Canal vertebral) Psoas (Left/Right) (Psoas (es-
querdo/direito))

Spinal Cord (Medula espinhal) Pulmonary Artery (Artéria pul-
monar)
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Cabeça e pescoço Tórax Próstata

Sternocleidomastoideus (Left/
Right) (Esternocleidomastoi-
deo (esquerdo/direito))

Pulmonary Veins (Veias pul-
monares)

Submandibular Gland (Left/
Right) (Glândula submandibu-
lar (esquerda/direita))

Ribs (Costelas)

Thyroid Cartilage (Cartilagem
tiroide) Spinal Canal (Canal vertebral)

Thyroid Gland (Glândula tireoi-
de) Spinal Cord (Medula espinhal)

Trachea (Traqueia) Spine (Coluna vertebral)

Vertebra C1 Neck (Vértebra
C1, Pescoço) Sternum (Esterno)

Vertebra C2 Neck (Vértebra
C2, Pescoço) Trachea (Traqueia)

Vertebra C3 Neck (Vértebra
C3, Pescoço)

Vertebra C4 Neck (Vértebra
C4, Pescoço)

Vertebra C5 Neck (Vértebra
C5, Pescoço)

Vertebra C6 Neck (Vértebra
C6, Pescoço)

Vertebra C7 Neck (Vértebra
C7, Pescoço)

Vertebra T1 Neck (Vértebra
T1, Pescoço)

Vocal Cords (Cordas vocais)

Recomendações relacionadas à resolução

A Segmentação de Atlas pode ser aplicada a imagens de RM e de TC. As submodalidades a
seguir são suportadas para RM:
• RM T1 com e sem agente de contraste
• RM T2 ponderada

Para evitar o processamento automático dos dados que não atendam aos requisitos mínimos de
qualidade de segmentação, por exemplo, fMRI, DTI ou outros dados funcionais de baixa redução,
poderá ser especificado um número mínimo de cortes.
O valor padrão é definido como 60.
O tamanho máximo do pixel x, y poderá ser especificado em relação aos dados que devem ser
processados.
O valor padrão é definido em 1,2 mm.
OBSERVAÇÃO: para obter melhores resultados, utilize imagens de alta resolução, contendo o
mais elevado contraste de tecidos e volumes maiores.
 

Informações adicionais

Para melhor distinguir objetos criados automaticamente dos criados manualmente, os objetos
segmentados automaticamente são identificados pelo prefixo “ (Auto)” para assegurar que os
objetos criados sejam analisados antes de sua utilização.
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A segmentação feita com Atlas Segmentation pode não encontrar a forma correta de uma
determinada estrutura. Por esse motivo, todos os objetos que foram segmentados
automaticamente devem ser verificados pelo usuário.
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