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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, Améri-
ca Central e América do Sul

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma fran-
cês Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece 10 anos de vida útil para o Spine SRS. Durante esse período, são oferecidas
as atualizações de software e o suporte no local.

Comunicação

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

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Informações sobre idiomas

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

Dados para contato e informações legais
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1.1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

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

Marcas comerciais de outros fabricantes

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

• Adobe® e Acrobat® são marcas registradas da Adobe Systems Inc. nos Estados Unidos e em
outros países.

Informações sobre Patente

Este produto pode estar protegido por uma ou mais patentes ou pode haver aplicativos com
patente pendente. Consulte detalhes adicionais na https://www.brainlab.com/patent/.

Software Integrado de Outros Fabricantes

• Este software baseia-se em parte no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Este produto inclui o software Xerces C++ 3.1.1.
• Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://

www.apache.org/).
• Este produto inclui a biblioteca libtiff 4.0.4 beta, Direito Autoral © 1988-1997 Sam Leffler e

Direito Autoral © 1991-1997 Silicon Graphics. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais e licenças, consulte: http:// www.remotesensing.org/libtiff.

• Este software é baseado no trabalho da organização Open JPEG Group (para informações
sobre licenciamento, consulte: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).

• Este produto utiliza o XML2PDF Formatting Engine, que é propriedade exclusiva da Altsoft
bvba.

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, Diretiva 93/42/EEC do Con-
selho Europeu, o Spine SRS é um produto de Classe CE IIb.

Vendas nos Estados Unidos

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo por médicos ou por
ordem de um médico.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Símbolos

Avisos

Os Avisos estão indicados por símbolos de aviso triangulares. 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: as observações estão formatadas em fonte itálica e indicam informações
adicionais úteis.
 

Símbolos
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1.3 Uso Pretendido

Revisão de Plausibilidade

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

Indicações de utilização

RT Elements são aplicativos de planejamento de tratamento com radiação, para uso em
tratamento estereotático, conformal, planejado por computador, com radiação baseada em
acelerador linear, de lesões cranianas, de cabeça e pescoço e extracranianas.
O aplicativo Spine SRS, como um RT Element, oferece planejamento e exibição otimizados de
metástases únicas de coluna.

Ambiente

O hardware do computador deve ser usado dentro de um ambiente hospitalar. As
regulamentações e padrões gerais, tais como as normas IEC 60601-1 e IEC 60950, devem ser
obedecidas pelo hospital, ou seja, somente peças que cumprem com os padrões aplicáveis
devem ser usadas dentro do ambiente hospitalar.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Compatibilidade com dispositivos e aplicativos
de software médicos

1.4.1 Dispositivos médicos Brainlab

Dispositivos médicos Brainlab compatíveis

Use o Spine SRS apenas em combinação com um Sistema Guiado por Imagens 6D e um
Sistema de Suporte de Paciente 6D (p. ex., ExacTrac e Robotics com Componentes de
Radiocirurgia Sem Arco).

Compatibilidade com dispositivos e aplicativos de software médicos
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1.4.2 Software médico da Brainlab

Software Médico Compatível da Brainlab

O Spine SRS é compatível com os seguintes software médicos da Brainlab:

Software médico da Brainlab Comentário

Content Manager 2.3.1
Patient Selection 4.2.1

Software de gerenciamento de dados de pacientes.

DICOM Viewer 3.1 Software para visualização de imagens e estruturas.

Anatomical Mapping 1.0
Image Fusion (Spine Curvature Cor-
rection) 3.0
SmartBrush 2.5
Object Manipulation 1.0

O Spine SRS pode ler dados gravados por esses
aplicativos do Brainlab Elements.

Dose Review 1.1 Pode ler planos de tratamento criados pelo Spine
SRS.

RT QA 1.0 Contém recursos para controle de qualidade especí-
fico para o paciente.

ExacTrac 6.0, 6.1, 6.2 O Spine SRS pode exportar dados para estes siste-
mas de posicionamento de paciente.ExacTrac Vero 3.5

Physics Administration 5.0
Somente perfis de máquina criados pelo Physics
Administration 5.0 são válidos para uso em combi-
nação com o Spine SRS.

iPlan RT Image 4.x

Software compatível com o xBrain.iPlan RT Dose 4.x

PatXfer RT 1.5

Outros aplicativos de software da Brainlab

Outros aplicativos de software compatíveis da Brainlab podem estar disponíveis após a liberação
deste manual do usuário. Se tiver dúvidas relacionadas à compatibilidade do software, entre em
contato com o suporte 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 os
dispositivos da Brainlab.

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

Ajuda Remota

Se solicitado, a estação de trabalho do Spine SRS poderá ser equipada com acesso remoto ao
suporte da Brainlab por meio do iHelp® (Axeda).

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.3 Software médico de outros fabricantes

Informações gerais

A Brainlab recomenda a utilização exclusiva de sistemas que efetuam troca de registros
conforme recomendado no perfil Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (IHE-
-RO) [Integração da Empresa de Serviços de Saúde - Oncorradiologia] (http://www.ihe.net/
Radiation_Oncology/), no documento Multimodality Registration for Radiation Oncology (Registro
Multimodal de Oncorradiologia). As definições fornecidas nesse documento foram criadas por um
grupo de clínicos e fornecedores e dizem respeito a fluxos de trabalho clínicos e às
considerações de segurança relacionadas.

Instalação de outros aplicativos de software

A Brainlab não permite a instalação de Brainlab RT Elements em plataformas que
contenham software médico de outros fabricantes. Isto se deve ao fato de que existe a
possibilidade de que os aplicativos Brainlab RT Elements influenciem aplicativos de
software de outros fabricantes, e vice-versa. Nesse contexto, o usuário é responsável por
fornecer e identificar as plataformas adequadas, que atendam aos requisitos especificados
para a instalação dos aplicativos Brainlab RT Elements.

A Brainlab recomenda enfaticamente que não haja software de outro fabricante instalado
na plataforma, pois aplicativos de software de outros fabricantes podem afetar o
desempenho dos aplicativos RT Elements. O usuário é responsável por assegurar que os
aplicativos RT Elements não sejam afetados pelas instalações ou atualizações de software
de outros fabricantes. Para esse propósito, utilize as instruções de revalidação de software
fornecidas neste Manual do Usuário Clínico.

Compatibilidade com dispositivos e aplicativos de software médicos
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1.4.4 Dispositivos médicos de outros fabricantes

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes

O Spine SRS pode exportar dados para sistemas de record & verify usando o formato DICOM.

Dispositivos adicionais de outros fabricantes

O uso de combinações de dispositivos médicos não autorizados pela Brainlab pode afetar
de maneira adversa a segurança e/ou a eficácia dos dispositivos e colocar em risco a
segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Não utilize hardware que não seja declarado como compatível neste manual do usuário.
Isto pode resultar no desalinhamento do paciente. Entre em contato com um representante
de vendas ou com o suporte da Brainlab para obter detalhes sobre as combinações de
Acelerador linear/MLC suportadas.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Treinamento e documentação
1.5.1 Treinamento

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 garantir o uso seguro e correto
do produto.

Responsabilidade

Este dispositivo somente pode ser operado por profissionais médicos qualificados.

Este sistema apenas auxilia a equipe médica, e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade da equipe médica durante sua utilização.

Certifique-se de que os indivíduos autorizados a executar as funções de planejamento de
tratamento sejam devidamente treinados para a função que desempenham.

Treinamento e documentação
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1.5.2 Documentação

Público-alvo

O Spine SRS é direcionado aos profissionais da área médica (médicos, rádio-oncologistas,
físicos, dosimetristas, etc.) com entendimento suficiente do vocabulário técnico inglês relacionado
aos campos de física médica e à aquisição de imagens médicas, de forma a permitir o
entendimento adequado da interface de usuário do Spine SRS.

Leitura dos Manuais do Usuário

Este manual descreve software médico de grande complexidade, que deve ser usado com
cautela.
É importante que todos os usuários de sistemas, instrumentos e software:
• Leiam atentamente os manuais de usuário antes de manusear o equipamento
• Tenham acesso permanente aos manuais do usuário

Manuais do usuário Disponíveis

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do
Software Content Mana-
ger/Patient Selection

Instruções sobre gerenciamento de dados de pacientes

Manual do Usuário do
Software DICOM Viewer Instruções sobre a revisão de dados

Manual do Usuário do
Software Image Fusion

Instruções sobre como fusionar várias imagens e sobre como cor-
rigir possíveis distorções de imagens cranianas

Manual do Usuário do
Software Anatomical Map-
ping

Instruções sobre como criar objetos de maneira automatizada a
partir de dados das imagens médicas disponíveis

Manual do Usuário do
Software SmartBrush Instruções sobre a criação manual de objetos

Manual do Usuário do
Software Object Manipula-
tion

Instruções sobre como analisar e refinar objetos, adicionar mar-
gens aos objetos e criar novos objetos com base nas operações
dos objetos existentes

Manual do Usuário do
Software RT QA

Instruções sobre como fazer controle de qualidade específico pa-
ra o paciente e para verificar os cálculos das doses

Manual de Referência Téc-
nica, Brainlab - Princípios
de Física

Detalhes sobre os algoritmos e medições de controle de qualida-
de

Manual do Usuário do
Software Physics Admi-
nistration

Detalhes sobre como administrar dados de feixes medidos e per-
fis de máquinas

Manual do Usuário Clíni-
co, iPlan RT Dose Detalhes sobre a criação de objetos para conversão com o xBrain

Manual do Usuário Clíni-
co, iPlan RT Image

Detalhes sobre como preparar dados de imagens do paciente pa-
ra conversão com o xBrain

Manual do Usuário Clíni-
co, PatXfer RT

Detalhes sobre como converter dados do iPlan RT em dados do
DICOM em formato Brainlab avançado

Manual do Usuário de
Hardware, Sistema de Su-
porte de Paciente

Detalhes sobre componentes de Radiocirurgia sem Arco e Robo-
tics

INFORMAÇÕES GERAIS
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Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário Clíni-
co, ExacTrac

Detalhes sobre o sistema de posicionamento de pacientes da
Brainlab

Manual do Usuário Clíni-
co, ExacTrac Vero

Detalhes sobre o sistema de posicionamento de pacientes Brain-
lab Vero

Treinamento e documentação
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1.6 Requisitos técnicos

Geral

Os usuários não devem compartilhar suas informações de login. Cada usuário assume
total responsabilidade pelas alterações efetuadas no plano de tratamento. Se houver
algum problema com seu nome de usuário ou senha, entre em contato com o
administrador do sistema.

Especificações de Hardware Recomendadas

Hardware Requisito

Processador

CPU com Intel XEON, com microarquitetura Haswell ou mais recen-
te (versão de junho de 2014 ou posterior).
Número de núcleos:
• O software tem capacidade para utilizar um elevado número de

núcleos
• A velocidade de cálculo aumenta com um número mais elevado

de núcleos e frequência mais rápida do relógio
• A Brainlab recomenda enfaticamente pelo menos 12 núcleos físi-

cos
Exemplo: 2 x [CPU dupla] Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2,60 GHz.

Memória

32 GB.
Para cálculos Monte Carlo são recomendados 2 GB por núcleo de
CPU (virtual), o que resulta em 64 GB de RAM em um sistema com
16 núcleos físicos.

Placa gráfica

Placa gráfica de estação de trabalho compatível com o DirectX 12,
com 4 GB de memória gráfica e nível de recurso de hardware 11.
Uma largura de banda de memória elevada entre a memória do ace-
lerador e o acelerador e, pelo menos, 1.000 núcleos de GPU (Pro-
cessadores Gráficos) são recomendáveis.
A série NVIDIA Quadro com chipset Maxwell ou mais recente.
Exemplos: NVIDIA Quadro M2000, NVIDIA Quadro M4000.

Resolução da tela
1.920 x 1.200 (WUXGA).
2.560 x 1.440 (WQHD) para obter representação ideal.

Conexão de rede 1 Gbit/s.

Disco Rígido

Unidade de Estado Sólido (SSD) com 250 GB de espaço em disco
para instalação em Windows e aplicativos de outros fabricantes.
Pelo menos 250 GB espaço adicional em disco em unidade SSD pa-
ra os aplicativos Brainlab e dados de pacientes. É recomendável o
uso de uma unidade SSD secundária.

Atualmente, as seguintes plataformas têm suporte pela Brainlab:
• Estação de Planejamento 7 Premium
• Estação de trabalho 8 para RT
• Hardware para o Servidor Node 4

Você não pode alterar os componentes de hardware da estação de trabalho. A Brainlab
não pode ser responsabilizada por quaisquer alterações feitas no sistema. As
regulamentações locais devem ser observadas.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Pré-requisitos para software

Software Requisito

Sistema operacional

Windows Ultimate 7, SP1, 64 bit
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 64 bit
Windows Server 2008 64 bit, SP2
Windows Server 2012 R2, 64 bit

Para obter detalhes sobre a compatibilidade com o pacote de serviços, consulte um especialista
de suporte da Brainlab.

A Brainlab recomenda que o sistema operacional seja atualizado com as Security Updates
(Atualizações de Segurança) da Microsoft, de acordo com as regulamentações de TI do
hospital e com a Política da Brainlab para atualização de antivírus e do sistema
operacional Windows. A Brainlab não espera que haja problemas relacionados à
instalação das Security Updates (Atualizações de Segurança) da Microsoft. Se encontrar
algum problema, informe o suporte da Brainlab.
Atualizações do Sistema Operacional (hotfixes) ou de software de outros fabricantes devem ser
realizadas fora dos períodos de atividade clínica e em um ambiente de teste, para verificar a
correta operação do sistema Brainlab. A Brainlab monitora as atualizações (hotfixes) do Windows
para verificar quanto a problemas. Se encontrar problemas relacionados aos hotfixes do sistema
operacional, entre em contato com a Brainlab.
Após a aceitação do sistema, um backup da instalação do Spine SRS será criado. Essa cópia de
segurança não funcionará em estações de trabalho para as quais o software não esteja
licenciado.

Antivírus

Se o sistema estiver conectado a uma rede local (LAN), a Brainlab recomenda a instalação de
um software de proteção contra malware (ou seja, um antivírus) e a manutenção dos arquivos de
definição atualizados. Observe que as configurações do software de proteção contra malware
podem afetar o desempenho do sistema. Por exemplo, se cada acesso a arquivo for monitorado,
poderá haver lentidão no carregamento e armazenamento dos dados dos pacientes. Portanto, a
Brainlab recomenda desabilitar as varreduras em tempo real, realizando-as fora dos horários das
atividades clínicas.

Requisitos de Comissionamento

A Brainlab fornece instruções de medição atualizadas. Certifique-se de que as instruções mais
recentes de medição sejam usadas durante a aquisição de dados de feixes. Para obter
informações adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.
O software Physics Administration 5.0 e as instruções contidas na última revisão do Manual de
Referência Técnica, Brainlab - Princípios de Física são válidos para o comissionamento do
Spine SRS. Somente perfis de máquina criados pelo Physics Administration 5.0 são válidos
para uso em combinação com o Spine SRS.
OBSERVAÇÃO: o usuário é responsável pela aprovação do perfil da máquina, inclusive os dados
do feixe, antes do tratamento.
 

Esteja sempre ciente de que a qualidade dos dados de saída depende criticamente da
qualidade dos dados de entrada. Quaisquer irregularidades ou incertezas sobre as
unidades de dados de entrada, identificação ou questões de qualidade de qualquer outra
natureza devem ser completamente investigadas antes que os dados sejam usados.

Requisitos do Acelerador Linear

Os seguintes MLCs são suportados:

Requisitos técnicos
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• m3 (Novalis Classic)
• m3 (integrados em aceleradores lineares do Varian)
• Varian MLC 120
• Varian MLC HD120
• Vero MHI MLC

Os MLCs devem atender aos seguintes critérios:
• Suporta o tipo de tratamento: arco dinâmico
• Tamanho mínimo do campo: 10 cm x 10 cm
• Largura máxima das lâminas mais estreitas: 5 mm
• Lâmina mínima para sobrecurso máximo: 50 mm

O Spine SRS permite a utilização dos modos padrão e SRS com filtro aplainador, bem como
modos sem filtro aplainador.
Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter informações sobre compatibilidade.

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Introdução

Informações gerais

O Spine SRS ajuda o usuário a criar e a revisar os planos de tratamento de pacientes com
metástases na parte da coluna cervical, torácica ou lombar.

Requisitos para aquisição de imagens

Consulte o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.
O Spine SRS somente lê e carrega tabelas de conversão de Unidade Hounsfield (HU) em
Densidade de Elétrons (ED) aprovadas e válidas. As tabelas de conversão de HU em ED usadas
no Spine SRS somente podem ser criadas e aprovadas no Physics Administration. 
Se a escala de HU do scanner estender a 12 bits (-1.024 a +3.071) os valores maiores serão
truncados:
• Valores < -1.024 serão truncados para -1.024
• Valores > 3.071 serão truncados para 3.071

O dimensionamento da imagem de TC deve ser verificado antes do tratamento do paciente.

Certifique-se de que seus dispositivos de aquisição de imagens (como o tomógrafo)
estejam devidamente configurados e calibrados. Verifique com frequência a calibração,
por meio da aquisição e verificação de fantomas de teste.

A sequência de imagens de TC usadas para cálculo de doses não deve conter imagens
contrastadas.

Dados de tomografias de Feixe Cônico não contêm valores de HU reais. Não use TCs de
Feixe Cônico para cálculo de dose.

Como os valores de captação padronizados (SUVs) podem variar em função do scanner de
PET e do protocolo de aquisição de imagens utilizados, sempre compare os valores
exibidos com o SUV obtido diretamente no scanner antes do uso. As decisões clínicas não
devem basear-se no SUV apenas.

Em alguns casos, os valores de HU da aquisição de imagens por tomografia não
representam as características reais de um material (como, a densidade de massa e a
composição do material). Isso pode resultar em imprecisão do cálculo de dose para
materiais de tecido não humano (p.ex., implantes).

A posição de tratamento do paciente é sempre cabeça-gantry. O paciente deve estar em
decúbito dorsal. A sequência de imagens de TC não deve estar inclinada. Para obter
detalhes sobre as posições permitidas de aquisição de imagens, consulte as instruções de
aquisição de imagens.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Várias versões de software

Se várias versões do software Spine SRS estiverem instaladas para comissionamento em sua
máquina, você será solicitado a selecionar uma a partir da lista de versões disponíveis.

① ②

Opções

Selecione START ① para inicializar a versão do software selecionado.

Clique sobre o círculo ao lado de Start by default ② para definir a versão selecionada como a
padrão. Em seguida, Selecione START ①.

Para inicializar uma versão diferente após definir a versão padrão, clique com o botão direito do
mouse no ícone do software Spine SRS para escolher a partir da lista com as versões disponí-
veis do software.

Introdução
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2.2 Fluxo de trabalho do Spine SRS

Informações gerais

O fluxo de trabalho de planejamento do software Spine SRS consiste em uma sequência de
Brainlab Elements.

Como iniciar o Workflow

Etapas

1. Selecione o Spine SRS.

2a.
Selecionando os dados iniciais: Selecione um conjunto adequado de dados de pa-
ciente, incluindo sequências de imagens de TC e RM.
Consulte o Manual do Usuário do Software Content Manager/Patient Selection.

2b.

①

②

③
④

Se houver um plano de tratamento salvo para determinado
paciente, um ícone de plano de tratamento é exibido junto
de todos os conjuntos de dados e objetos que pertencem
ao plano. O ícone exibe as seguintes informações:
① Intenção do plano
② Ícone específico do software
③ Data e horário
④ Localização da doença e tipo de tratamento

3.

Todos os aplicativos Elements para este fluxo de trabalho são exibidos.

4. Selecione DICOM Viewer para revisar o estado atual do plano.

5. Selecione Image Fusion para fusionar duas ou mais sequências de imagens
(p.ex., TC e RM) que você deseja usar para o planejamento.

6.
Selecione Spine Curvature Correction para corrigir eventuais distorções da RM
(se houver), deformando a sequência de imagens de RM de modo elástico para
melhor fusioná-las à sequência de imagens de TC.

7. Selecione Anatomical Mapping para criar objetos segmentados de maneira auto-
mática (p.ex., órgãos em risco), bem como revisar e refinar esses objetos.

8. Selecione SmartBrush para contornar e definir a metástase que deseja tratar.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Etapas

9.
Selecione Object Manipulation para revisar e refinar objetos, adicionar margens
aos objetos e criar novos objetos com base nas operações dos objetos existentes
(p.ex., criar um novo objeto a partir de dois objetos em sobreposição).

10. Selecione o Spine SRS para criar um plano de tratamento por radiação da coluna.

11. Selecione Patient Specific QA para mapear um plano de tratamento em um fanto-
ma.

Para mais informações, consulte os Manual do Usuário do Software DICOM Viewer, Image
Fusion, Anatomical Mapping, SmartBrush, Object Manipulation e RT QA.

Se um plano que já continha um plano de tratamento de RT (p.ex., otimização do plano) for
modificado por outros módulos do software (p.ex., SmartBrush), você deverá verificar
cuidadosamente a exatidão do conteúdo do plano após seu carregamento. O plano de
tratamento deve ser criado desde o início.

Durante todo o processo de planejamento, certifique-se de estar trabalhando com o
conjunto correto de dados do paciente. As informações do paciente são exibidas na área
do navegador de cada aplicativo Element.

É possível que seja entregue para o RT Elements um volume de dados de paciente maior
do que o software é capaz de carregar. Exemplos disso incluem os resultados de outras
etapas de planejamento ou de dados de sistemas de outros fabricantes. Nesse caso, você
será informado de que nem todos os dados disponíveis poderão ser importados. O
sistema recomendará que você revise cuidadosamente a exatidão e a validade dos dados
de paciente importados.

Fluxo de trabalho do Spine SRS
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2.3 Informações Pré-planejamento

Restrições para importação e exportação

Somente conjuntos de dados com comprimento máximo de aquisição de imagens de 1.000 mm e
com menos de 400 cortes podem ser importados e exportados.

Preparação do Spine SRS com o Image Fusion

Ao realizar a Image Fusion, em preparação para uso com o Spine SRS, é necessário definir
uma TC de planejamento exclusiva para fusionar com outras sequências de imagens disponíveis
(p.ex., de RM). Dentro de Image Fusion, defina a região de interesse a fusionar e verifique a
precisão nos cortes axial, coronal e sagital. Somente essa região será considerada na fusão das
imagens. As condições abaixo aplicam-se à sequência de imagens usada para cálculos de
doses:
• Deve haver precisamente uma sequência de imagens com modalidade TC.
• A sequência de imagens de TC deve ser em decúbito dorsal.
• A sequência de imagens de TC deve ser do tipo cabeça primeiro.
• A sequência de imagens de TC não deve estar inclinada.
• Pode haver outras sequências de imagens com modalidade diferente de TC, mas estas devem

ser fusionadas com a sequência de imagens de TC.
• Todas as sequências de imagens devem ser fusionadas.

Preparação do Spine SRS com o Anatomical Mapping

Use o Anatomical Mapping para criar objetos segmentados de maneira automática (p.ex.,
órgãos em risco), bem como revisar e refinar/reformatar esses objetos.
O Anatomical Mapping define automaticamente: Type = nome do órgão e Role = Undefined.

Preparação do Spine SRS com o SmartBrush

Para o Spine SRS funcionar, contorne a metástase a ser tratada. O SmartBrush define
automaticamente: Name = Gross tumor, Type = Tumor, Role = GTV.
Depois que o tumor for contornado, o SmartBrush cria automaticamente:

- O CTV e define o seguinte: Name = Clinical target, Type = Unknown e Role = CTV e
- O canal medular e define o seguinte: Name = Spinal Canal, cropped, Type = Spinal Canal

e Role = OAR
OBSERVAÇÃO: o canal medular recortado, criado no SmartBrush recebe Role = OAR
para sua distinção do canal medular criado no Anatomical Mapping, o qual tem Role =
Undefined. Você pode alterar a função de qualquer objeto para a distinguir da função de
outro objeto do mesmo tipo.
 

Preparação do Spine SRS com o Object Manipulation

Se desejado, é possível criar um PTV no Object Manipulation, adicionando uma margem ao
CTV.
O Object Manipulation define automaticamente: Role = PTV.

Como tratar vários objetos

Atualmente, o Spine SRS somente consegue calcular um plano de tratamento para um único
PTV como um volume conectado. Para tratar várias metástases, trate-as separadamente ou as
trate juntas como um volume de objeto conectado, conforme descrito nas etapas a seguir:

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Spine SRS Ver. 1.0 27



Etapas

1. Gere um GTV e um CTV para cada metástase no SmartBrush.

2. Vá para Object Manipulation.

3. Utilize a operação Union para conectar os objetos de CTV isolados.

4. Combine os volumes em um único volume alvo (p.ex., usando o SmartBrush ou o
SmartShaper).

Manipulação do Objeto

O Spine SRS busca o PTV para o tratamento na seguinte ordem:
1. Role = PTV. Se nenhum objeto adequado for encontrado, então
2. Role = CTV. Se nenhum objeto adequado for encontrado, então
3. Type = Tumor.
OBSERVAÇÃO: se mais de um PTV for encontrado, o software não calculará a distribuição da
dose.
 

Dados alterados

Se você adicionar, desmarcar ou alterar quaisquer conjuntos de dados ou objetos que pertençam
ao plano de tratamento carregado, o plano será adaptado às alterações. A mensagem a seguir
avisa o usuário na inicialização do Spine SRS. Selecione OK para confirmar as alterações e
reinicie o planejamento.

Informações Pré-planejamento

28 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Spine SRS Ver. 1.0



2.4 Etapas iniciais com o Spine SRS

Informações gerais

Ao inicializar o Spine SRS, o software conduz o usuário por três telas de preparação, nas quais é
necessário fazer algumas seleções e ajustes.

Como Selecionar o Perfil da Máquina e Definir as Configurações do Modelo de Paciente

Na primeira página da preparação, é necessário selecionar o perfil da máquina e definir o modelo
de paciente.

① ② ③ ④

⑤

Figura 1 

Etapas

1.

Selecione um perfil de máquina a partir da lista suspensa ①. A data e o horário são exibi-
dos para identificar o perfil da máquina.
OBSERVAÇÃO: só é possível selecionar a partir de perfis de máquina suportados (p.ex.,
perfis de máquina que cumprem com as restrições de MLC).
 

Como um padrão, somente perfis de máquinas aprovados são listados. Para consultar
uma lista de perfis não aprovados, clique na caixa de seleção ② ao lado da opção Show
unapproved profiles.
OBSERVAÇÃO: se você escolher um perfil de máquina para aceitação, a intenção do
plano ficará restrita a MACHINE_QA, SERVICE ou RESEARCH.
 

2. Selecione o tipo de tampo de mesa na lista suspensa ③.

3. Selecione a tabela de conversão de HU para ED na lista suspensa ④. Somente tabelas
de conversão de HU para ED aprovadas ficam visíveis para seleção.

4.
Confirme se a orientação do tratamento será em decúbito dorsal e cabeça primeiro em
relação ao gantry, clicando na caixa de mensagem ao lado da opção Treatment Orienta-
tion ⑤.
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Preparações em Cortes Axiais e Sagitais

Na primeira página de preparação é possível recortar as visualizações para incluir todas as áreas
relevantes para o tratamento na opção Outer Contour e (se um tampo de mesa tiver sido
selecionado) ajustar o tampo da mesa nos cortes axial e sagital.

②

①

④

③
Figura 2 

Etapas

1.

Selecione Crop ①. Arraste as laterais dos retângulos azuis para incluir a área dos dados
do paciente que o algoritmo levará em consideração ao criar o Outer Contour.
OBSERVAÇÃO: recortar fora do intervalo da TC de planejamento, na direção superior ou
inferior, faz com que partes do tampo da mesa que estão fora desse intervalo sejam igno-
radas durante o cálculo de dose.
 

2. Selecione Adjust ②. Arraste as representações em azul do tampo da mesa ③ para posi-
cioná-lo dentro das imagens da aquisição.

3. Selecione Next ④ para prosseguir.

Preparações em Cortes Coronais e Sagitais

Na segunda página de preparação é possível recortar as visualizações para incluir todas as
áreas relevantes para o tratamento na opção Outer Contour e (se um tampo de mesa tiver sido
selecionado) ajustar o tampo da mesa nos cortes coronal e sagital.

Etapas iniciais com o Spine SRS
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②

①

④

③
Figura 3 

Etapas

1.

Selecione Crop ①. Arraste as laterais dos retângulos azuis para incluir a área dos dados
do paciente que o algoritmo levará em consideração ao criar o Outer Contour.
OBSERVAÇÃO: recortar fora do intervalo da TC de planejamento, na direção superior ou
inferior, faz com que partes do tampo da mesa que estão fora desse intervalo sejam igno-
radas durante o cálculo de dose.
 

2.

Selecione Adjust ②. Arraste as representações em azul do tampo da mesa ③ para posi-
cioná-lo dentro das imagens da aquisição.
Utilize os marcadores do furo de fixação, representados nas ilustrações do tampo de me-
sa em azul para orientação.

3. Selecione Next ④ para prosseguir.

Considerações de Segurança do Tampo da Mesa

Se a irradiação for dirigida através de uma camada sólida de fibra de carbono, como um tampo
de mesa, haverá ocorrência de atenuação e acúmulo de dose. Quando o tampo de mesa usado é
especificado, esses efeitos podem ser considerados durante o planejamento da dose.
Não é possível garantir que os parâmetros implementados sejam consistentes com tampos de
mesa de outros fabricantes. Assegure que os cálculos sejam correspondentes ao seu tampo de
mesa, realizando as medições apropriadas de Controle de Qualidade.

O tratamento de pacientes através do tampo da mesa (da parte posterior) deve ser evitado.
Todavia, se isso for inevitável, você deve incluir o modelo do seu tampo de mesa para
cálculo de dose. Se não fizer isto, esteja ciente de que a distribuição de dose calculada
não inclui a atenuação adicional nem o aumento da dose na pele próxima ao tampo da
mesa. O cálculo da dose deve ser manualmente corrigido em relação a tais fatores.

Você deve verificar a exatidão do posicionamento do tampo da mesa em relação à posição
do paciente. Isso é especificamente necessário para feixes que atingem o tampo da mesa
em um ângulo plano, quase horizontal. Pequenas diferenças entre o plano da dose e a
configuração real do tratamento podem resultar em diferenças significativas entre a dose
calculada e a dose real.
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Os modelos de tampos de mesa são aproximações da geometria real e não consideram
regiões de alta densidade que contêm conectores de metal. Evite a irradiação através
dessas regiões.

O tampo da mesa é estendido na direção X-Y, mesmo que o intervalo da aquisição de
imagens por TC seja menor. Observe que o comprimento do tampo da mesa é recortado
para a faixa de aquisição de imagens correspondente (direção Z) ou para o quadro de
recorte, o que for menor.

Como Revisar o Outer Contour

Depois que as etapas iniciais de preparação tiverem sido realizadas, o software gerará
automaticamente o Outer Contour, que será exibido em uma página separada.
O Outer Contour permite que o algoritmo do software realize o cálculo de dose para todo o
tecido do paciente.

⑤

①

④

② ③

Figura 4 

Etapas

1.

Revise o Outer Contour ①, girando a visualização tridimensional e rolando por todos os
cortes. Os cortes ACS (axial, coronal, sagital) exibem o modelo de tecido, consistindo do
Outer Contour na cor azul ② e o modelo do tampo de mesa ③ (se um modelo de tampo
de mesa tiver sido selecionado anteriormente).

2. Caso ainda não estiver satisfeito, selecione Back ④ e altere o Outer Contour usando a
função Crop.

3. Selecione Next ⑤ para prosseguir.

Verifique a precisão do Outer Contour resultante e o modelo de tecido usado para cálculos
de dose. A totalidade da área relevante para o tratamento deve estar dentro do contorno.
Algumas áreas não desejadas dos dados do paciente podem estar incluídas no Outer
Contour. Essas áreas são consideradas durante o cálculo da dose. Se necessário, elas
podem ser recortadas na primeira e na segunda páginas da preparação.

Etapas iniciais com o Spine SRS
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2.5 Funções Básicas
2.5.1 Visualização

Opções de visualização

As opções de visualização disponíveis dependem da visualização do layout que você estiver
usando.

Botão Função

Pan: clique em um corte de imagem e arraste-o com o cursor do mouse:
• Cortes bidimensionais: Aplicar panorama nos cortes
• Cortes tridimensionais: Gire os cortes

Scroll: arraste o cursor do mouse pela superfície de um corte, para cima ou para
baixo.
Você também pode clicar em um corte de imagem e rolar com a roda do mouse.

Swipe: Clique em qualquer lugar de uma página e role com a roda do mouse.
Em monitores touch, é possível deslizar pela tela com o toque dos dedos.
• Para cima, você retorna à página anterior
• Para baixo, você segue para a próxima página

Zoom: arraste o cursor do mouse:
• Para cima para reduzir o zoom
• Para baixo para ampliar o zoom

Você também pode clicar em um corte de imagem e aplicar zoom, segurando o
botão “CTRL” do teclado ao mesmo tempo em que rola a roda do mouse para
cima ou para baixo.

Rotate: Clique em uma imagem 3D e arraste o ponteiro do mouse.

Windowing: Clique em um corte de imagem e arraste o ponteiro do mouse para
aprimorar a visibilidade do contraste da estrutura:
• Arraste para cima/para baixo para aumentar/diminuir a unidade Hounsfield e o

nível do valor de cinza
• Arraste para a direita/esquerda para aumentar/diminuir a unidade Hounsfield, o

valor de cinza e a largura da janela
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2.5.2 Menu Data

Como Abrir o Menu Data

Etapa

1.
Selecione Data.
O software exibe uma lista com as imagens, objetos e layouts
disponíveis.

Layout do Menu Data

① ②

Figura 5 

Nº. Componente Descrição

① Selected Data
• Images: Troca entre as sequências de imagens carregadas
• Objects: Lista todos os objetos disponíveis como o tumor e os

OARs, assim como o Outer Contour

② Layouts Trocar entre diferentes layouts.

Funções Básicas
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Objects

①
②
③
④

Figura 6 

Nº. Componente

① Para fazer com que todos os objetos fiquem visíveis/ocultos, clique nos botões de olho
aberto/fechado.

②

Quando visível, cada objeto individual é exibido com uma moldura azul e um símbolo de
olho. Clique em um objeto para ocultá-lo.
Por padrão, os objetos definidos são configurados como visíveis, exceto o Outer Con-
tour.

③ Volume, nome, data e horário do objeto.

④

Clique na seta ao lado do objeto de interesse para ler informações adicionais:
• Basis: Lista a sequência de imagens usada para a criação do objeto
• Type: Exibe o tipo de objeto (p.ex., tumor)
• Role: Exibe a função (p.ex., Prescrição de volume-alvo (PTV))
• Comment: Descreve como o objeto foi criado

Verifique sempre se o contorno de cada objeto está correto, a fim de evitar a aplicação
inadvertida de dose a esses objetos.

Revise os contornos, inclusive o PTV e os órgãos em risco (OARs), antes de iniciar o
cálculo do algoritmo de dose.

Layouts

Selecione Data para abrir o menu Layouts e troque entre as visualizações de layout.

Layout Descrição

A visualização em Comparison exibe as seguintes visualizações:
• Lado esquerdo: Tabela de Análise do Plano para Radiação.
• Lado superior: Visualizações do corte axial, coronal e sagital.
• Parte central inferior: Mostra o histograma dose-volume do tumor e de to-

dos os objetos segmentados (tais objetos se encontram destacados na
tabela de análise do plano de radiação).

• Parte inferior direita: Sequência de imagens intercambiáveis que exibe a
visualização de um corte axial, coronal ou sagital.

OBSERVAÇÃO: as visualizações do corte correspondente serão automati-
camente atualizadas, com base no que tiver sido selecionado na tabela de
Análise do Plano para Radiação.
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Layout Descrição

A 3D View exibe as seguintes visualizações:
• Lado esquerdo: Tabela de Análise do Plano para Radiação.
• Parte central superior: Mostra o histograma dose-volume do tumor e de

todos os objetos segmentados (tais objetos se encontram destacados na
tabela de análise do plano de radiação).

• Lado superior direito: Dose Surface: Mostra a interface da superfície de
dose entre o OAR mais crítico e o PTV para examinar a queda de dose
volumetricamente. Permite a você revisar a distribuição de doses do
OAR mais importante e do PTV nas respectivas superfícies tridimensio-
nais opostas.

• Lado inferior esquerdo: Mostra a forma do MLC para cada ponto de con-
trole do arco selecionado. Use o controle deslizante na parte inferior para
alterar o ângulo do gantry.

• Parte inferior direita: Visualização do arco em 3D: Inicialmente, mostra os
arcos, conforme definidos no Clinical Protocol Editor em uma visualiza-
ção tridimensional do PTV e dos OARs circundantes. Os arcos são atua-
lizados após cada cálculo.

A Beam’s Eye View exibe as seguintes visualizações:
• Visualização do arco em 3D: Mostra os arcos calculados pelo plano em

uma visualização tridimensional do PTV e dos OARs circundantes.
• Beam’s Eye View: Mostra os MLCs em angulações igualmente distribuí-

das do gantry em relação ao arco selecionado. Alterar o arco na visuali-
zação tridimensional do arco.

A Gallery View exibe as seguintes visualizações:
• Lado esquerdo: Tabela de análise do plano de radiação.
• Cortes exibidos lado a lado para rolagem ou passagem rápida.

Funções Básicas
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3 PLANOS DE TRATAMENTO
3.1 Calculando um plano de tratamento

Como alterar o Protocol e o Setup

Etapas

1.

O software seleciona uma Setup e um Protocol padrão. Caso deseje
escolher outras configurações, clique em Select para exibir uma lista
com as opções disponíveis.
Você pode modificar ou criar outras opções no Clinical Protocol Edi-
tor. Reinicie o software para ativar as mudanças.

2.

Clique no nome de um Protocol e Setup para selecioná-los. Os nomes selecionados es-
tão na cor laranja. Clique com a seta ① para fechar o menu Clinical Protocol.

①

OBSERVAÇÃO: o botão Calculate fica laranja. Se a otimização tiver sido realizada e vo-
cê fizer alterações em Protocol ou em Setup, a otimização do plano anterior se tornará
inválida.
 

3.

Depois de selecionar Protocol e Setup, a Tabela Radiation Plan Analysis carregará os
valores definidos no modelo (p.ex., a dose da prescrição, o fracionamento, as configura-
ções de restrição para o PTV e os OARs). Esses valores deverão ser revisados e pode-
rão ser alterados no Clinical Protocol Editor, se necessário.

Como calcular um plano de dose

Antes de iniciar o cálculo do algoritmo de dose, revise o PTV.
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Etapas

1. Selecione Calculate para criar o plano de dose.

2. Selecione Finish para interromper a otimização e acelerar o
cálculo. O resultado será um plano de dose válido.

3.
Selecione Continue para retomar o cálculo, após interrompê-lo
ou após alterar quaisquer parâmetros (p.ex., as barras deslizan-
tes, o Dose Shaper).

4.

Selecione Revert para desfazer sua ação mais recente (p.ex.,
posições da barra deslizante, Calculation, Optimization, Dose
Shaper). Selecione Revert tantas vezes quantas forem neces-
sárias.

5.

Selecione Monte Carlo para:
1. Calcular a distribuição de dose usando o algoritmo Monte

Carlo. No modo Monte Carlo, o software recalcula a distri-
buição da dose a partir do plano de tratamento existente,
usando o algoritmo Monte Carlo. Portanto, primeiro você de-
ve calcular um plano de tratamento com o algoritmo Pencil
Beam (com o Monte Carlo desligado).

2. Alternar o motor de dosificação que está sendo usado para o
cálculo direto da dose (leia na página 84 para obter uma
explicação detalhada):
- Monte Carlo desligada = Dose aproximada com base no

subfeixe e dose direta com base no Pencil Beam
- Monte Carlo ligada = Dose aproximada com base no sub-

feixe e dose direta com base no algoritmo Monte Carlo
OBSERVAÇÃO: o cálculo do algoritmo Monte Carlo leva alguns
minutos para ser feito.
 

Calculando um plano de tratamento
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3.2 Revisando um plano de tratamento
3.2.1 Menu Dose

Informações gerais

Após o cálculo de um plano de dose, revise a distribuição de dose e as linhas de isodose em
relação à prescrição do volume-alvo (PTV). Para tanto, as opções de visualização a seguir
encontram-se disponíveis nos menus Dose e Dose Shaper.

Dependendo da composição geométrica do volume-alvo e dos objetos relevantes para o
planejamento do tratamento, há limitações quanto à capacidade de realização de
distribuições complexas de dose. Você deve revisar o plano final cuidadosamente.

A precisão do cálculo da dose depende da resolução da grade de dose. O valor usado na
aprovação final do plano de tratamento deve ser o menor possível e não maior que 4 mm.
Os valores de 3 mm ou menos são recomendáveis para objetos pequenos, com diâmetro
de 30 mm ou menos.

Configurações do Menu Dose

O menu Dose oferece opções de visualização da distribuição de dose.

Figura 7 

Opção de visualiza-
ção

Descrição

Dose Off As linhas de isodose não são exibidas.

Dose Distribution As linhas de isodose são exibidas.

Dose Analysis Visualizar as regiões de superdose e subdose com pontos quentes e
frios em todos os objetos, o PTV, etc.
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3.2.2 Como revisar a distribuição de dose

Informações gerais

Quando você escolhe a visualização Dose Distribution, a distribuição de dose planejada é
exibida como linhas de isodose e uma distribuição de dose. As cores na distribuição de dose
adaptam-se e se tornam mais transparentes à medida que uma imagem é ampliada, permitindo
que as estruturas subjacentes sejam vistas com nitidez.

Revise a distribuição de dose para o PTV.

A exibição de dose não deve ser o único critério de decisão usado para um plano de
tratamento. Revise pelo menos um outro critério (p.ex., os Histogramas de Dose-Volume
(DHVs)) e os critérios em diferentes layouts.

Como ajustar linhas de isodose

A legenda no canto inferior direito da visualização mostra as linhas de isodose que estão sendo
atualmente exibidas, como um valor de dose absoluta.
O display mostra uma linha de isodose para a prescrição e para cada valor crítico definido no
protocolo clínico (consulte a página 70) e um valor a ser destacado que você pode alterar.

①

Figura 8 

Etapa

Para definir uma determinada linha de isodose para exibição, digite o seu valor no campo High-
light ①.

Como destacar uma distribuição de dose

Etapa

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

Revisando um plano de tratamento
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3.2.3 Dose Analysis

Informações gerais

A visualização Dose Analysis permite que você foque áreas de risco em seu plano. Ela exibe
níveis de dose no PTV e em outros objetos anatômicos, além de destacar superdoses/subdoses.

Análise do PTV e dos OARs

O PTV é exibido sempre em verde e todos os demais objetos em azul.

④

①

②
③

⑤

⑦
⑥

Figura 9 

Nº. Descrição

①
A dose em tecido normal é mostrada na cor laranja. Uma linha de isodose é mostrada
para a dose de prescrição, para 50% da dose prescrita e para o valor de Highlight defi-
nível.

② A dose dentro do PTV acima do limite máximo foi destacada na cor rosa.

③ A dose dentro do PTV entre o valor da prescrição e o valor de limite máximo não têm cor.

④ Qualquer dose abaixo do valor da prescrição dentro do PTV é destacada na cor verde.

⑤
Um ponto rotulado (vermelho) dentro do PTV mostra a maior dose.
Um ponto rotulado (verde) dentro do PTV mostra a menor dose (não mostrada).

⑥ Qualquer dose que caia dentro de um OAR é destacada com uma distribuição de dose
na cor azul. Níveis mais altos de dose possuem uma cor mais opaca.

⑦ Um ponto rotulado (vermelho) dentro do OAR mostra a maior dose.
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3.2.4 Menu Measure

Como medir dose em um ponto

Etapas

1. Selecione Point no menu Measure.

2.

Para medir a dose em um único ponto dentro de uma imagem, clique em uma posição-
-alvo dentro da imagem. A tela exibe um ponto com informações sobre a imagem.

OBSERVAÇÃO: para aquisições de RM, o valor do ponto fornecido é um valor de cinza.
Para tomografias, os valores são mostrados em Unidades Hounsfield.
 

OBSERVAÇÃO: se você medir um ponto na visualização Dose Distribution, as informa-
ções de dose também serão exibidas.
 

3. Para mover um ponto, passe o ponteiro do mouse sobre ele, mantenha o botão esquerdo
do mouse pressionado e o arraste até sua nova posição.

4. Para remover um único ponto, clique com o botão direito do mouse sobre o ponto. Para
remover todos os pontos, clique no botão Point em Measure para desmarcar a função.

A dose em torno da região de interesse deve ser verificada com as funções de medição.

Somente realize o tratamento no paciente depois de verificar o dimensionamento das
imagens.

Como medir distâncias

Etapas

1. Selecione Distance.

Revisando um plano de tratamento
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Etapas

2.

Para medir a distância dentro de um corte, clique em dois pontos-alvo no corte. A tela
exibe a distância entre eles, juntamente com as informações do ponto final:

3.

Para 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 em diferentes visualizações de imagem.

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

4. Para mover uma linha, passe o ponteiro do mouse sobre ela, mantenha o botão esquer-
do pressionado e o arraste até sua nova posição.

5. Para remover todas as linhas, selecione a opção Distance em Measure para desmarcar
a função.

Coordenadas usadas

As coordenadas X, Y e Z são exibidas no sistema de coordenadas DICOM.
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3.2.5 Beam’s Eye View

Layout da perspectiva do feixe

Abra a Beam’s Eye View para revisar os arcos e a angulação do gantry.

Etapa

Selecione um arco, clicando sobre ele no canto superior esquerdo da tela ①.

①

②

③

⑤

④

Figura 10 

Nº. Componente

① Arcos calculados pelo plano. O arco selecionado será exibido na cor laranja.

②

Ao selecionar um arco, as seguintes informações são exibidas:
• Nome
• Ângulo da mesa
• Intervalo de angulação do gantry
• Ângulo do colimador
• Unidades monitoras (UMs)

③ O ângulo inicial do arco distribuído fica na parte superior esquerda.

④ Posições da lâmina e do colimador primário em relação aos diversos pontos de controle
do arco selecionado.

⑤ O ângulo de interrupção do arco distribuído fica na parte inferior direita.

Sempre revise a distribuição de arco em relação ao PTV, conforme exibido no layout da
Beam’s Eye View.

Lâminas de MLC com larguras maiores nas bordas do campo podem resultar em dose não
conformal na área-alvo. No layout da Beam’s Eye View, examine cuidadosamente o PTV
localizado ao redor das bordas do campo na área-alvo.

Revisando um plano de tratamento
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O espaçamento de lâminas para tratamentos com Arcos Dinâmicos é mostrado no layout
Beam’s Eye View. Verifique as posições das lâminas antes da exportação.
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3.3 Histograma Dose-Volume (DVH)
3.3.1 Como revisar o DVH

Informações gerais

Um DVH é exibido para cada objeto no layout 3D Review. A visualização mostra um histograma
cumulativo, em que se pode ver a parte do volume que recebe, pelo menos, a dose selecionada.
O layout também oferece visualizações para ajudá-lo a identificar pontos que recebem um
volume de dose excessivamente grande ou pequeno.

Após alterar a prescrição, é altamente recomendado revisar as distribuições das doses
calculadas e os DVHs, pressionando-se a opção Calculate ou (re)otimizando o plano.

A representação do DVH não deve ser o único critério de decisão usado para um plano de
tratamento. Outros critério de revisão (p. ex., exibição da distribuição de dose).

Verifique o DVH em relação ao PTV e a todos os demais objetos.

3D Review

Abra o layout 3D Review para exibir o DVH e outras funções úteis de revisão.

① ②

③④

Figura 11 

Histograma Dose-Volume (DVH)
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Nº. Componente Descrição

① DVH O DVH da estrutura selecionada.

② Dose Surface

Mostra a interface da superfície de dose entre o OAR mais
crítico e o PTV para examinar a queda de dose volumetrica-
mente. Permite a você revisar a distribuição de doses do
OAR mais importante e do PTV nas respectivas superfícies
tridimensionais opostas.

③ Visualização do arco em
3D Permite a seleção de cada arco para revisão.

④ Visualização do colima-
dor e do gantry

Os objetos que estão recebendo a dose do arco atualmente
selecionado em um determinado ângulo são exibidos com lâ-
minas do MLC ao redor deles.
A posição do colimador primário é mostrada como um retân-
gulo em torno do PTV.
Arraste a ponta da seta ou clique sobre as linhas de cor la-
ranja, na parte de baixo, para alterar o ângulo do gantry.

Exibição do Histograma Dose-Volume (DVH)

Etapa

Para exibir o Histograma Dose-Volume (DVH) de um objeto específico, selecione o objeto, cli-
cando na tabela de Análise do Plano para Radiação ou no menu Data.

①
②

③

④

⑤

⑦

⑥

Figura 12 

Nº. Descrição

① Clique na extremidade do eixo de volume e arraste para alterar a escala de Volume.

② Gráfico de Tecido Normal (NT) (veja abaixo).

③ Clique na extremidade do eixo de dose e arraste para alterar a escala de Dose.

④ Doses Min./Mean/Max., CI (índice de conformidade), GI (índice de gradiente) e dose
máx. relativa são exibidas acima do DVH.

⑤
Passe o mouse sobre um ponto para ver mais dados. A restrição é marcada em cada
linha. Ao passar o mouse sobre o ponto restrito, serão exibidos dados que incluem a res-
trição desse objeto e o índice de conformidade (somente para o PTV).

⑥ O triângulo representa o ponto de prescrição. Se houver um círculo ao redor do ponto de
prescrição, isso significa que a meta não foi atingida.
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Nº. Descrição

⑦ O diamante representa a restrição e o ponto objetivo. Se houver um círculo ao redor do
diamante, isso significa que a restrição e o objetivo não foram atingidos.

OBSERVAÇÃO: um quadrado (não mostrado) representa um ponto de restrição com a barra
deslizante configurada como Off.
 

Interpretando o DVH

①

Figura 13 
A curva do histograma dose-volume (DVH) para Tissue corresponde à estrutura do tipo Outer
Contour nos Objects listados sob o menu Data.
A curva do DVH para Normal Tissue corresponde a uma estrutura virtual que é composta de
Tissue menos o PTV.
Se nenhuma estrutura for selecionada na lista de Objects do menu Data, os DVHs de todas as
estruturas configuradas como visíveis serão exibidos. Além disso, as curvas do DVH para Tissue
e Normal Tissue serão mostradas mesmo se a estrutura Outer Contour não estiver configurada
como visível.
O gráfico do PTV vem acompanhado de uma linha azul adicional, que é denominada gráfico de
Tecido Normal (NT). Essa curva corresponde a uma estrutura circular virtual em torno do PTV e é
usada para cálculo do índice de conformidade (CI). Seu volume percentual é normalizado em
relação ao volume do PTV e é mostrado juntamente com o volume do PTV (tumor) como tecido
normal (NT) ①.

Histograma Dose-Volume (DVH)
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3.3.2 Índice de conformidade do DVH

Informações gerais

O índice de conformidade indica o nível de precisão com que o volume da distribuição de dose
corresponde ao tamanho e à forma do volume-alvo, levando em conta as considerações sobre
tecido normal.
O Índice de Conformidade Paddick Inverso (CI) e o Índice de Gradiente (GI) são fornecidos.

Revise o índice de conformidade do PTV.

Índice de Conformidade Paddick Inverso (CI)

O CI descreve a conformidade do tratamento. Esta é a proporção aproximada de quanto tecido é
irradiado com a dose da prescrição, comparado ao volume do tumor.
• O valor 1 representa o caso ideal.
• Quanto maior o valor, menos conformal será o tratamento.

Índice de Gradiente (GI)

O índice GI descreve a rapidez com que a dose de prescrição cai para a metade da dose de
prescrição. Esta é outra maneira de descrever a conformidade de um tratamento. Este valor foca
nas doses intermediárias em detrimento da (alta) dose de prescrição.
• O valor 1 representa o caso ideal.
• Quanto maior o valor, menos conformal será o tratamento.

O índice GI é normalmente maior que o índice CI.
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3.3.3 Gallery View

Como revisar a distribuição de dose com a Gallery View

Abra o layout da Gallery View para revisar a distribuição da dose, passando pelas páginas dos
cortes axiais de TC ou de RM. A orientação da visualização relaciona-se ao paciente e não à
aquisição de imagens.

①

②

Figura 14 

Nº. Componente Descrição

① Visualização de cor-
te O número do corte / número total de cortes atual é exibido.

② Swipe

Em monitores touch, use os dedos para mover a página para
cima e para baixo.
Em monitores comuns, utilize o mouse para rolar a página
para cima ou para baixo.

Histograma Dose-Volume (DVH)
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3.4 Concluindo a revisão do plano

Recalculando um plano

Se decidir ajustar um plano, você deverá recalcular o plano, selecionando a opção Calculate. Se
estiver satisfeito com o plano, prossiga para salvar, imprimir e exportar (consulte a página 60).

Após fazer quaisquer ajustes no plano, você deve verificar a exatidão do conteúdo do
plano (p.ex., posições de lâminas). Se você modificar um objeto usado no plano existente
em outro Element no fluxo de trabalho de planejamento (p.ex., SmartBrush), será
necessário reiniciar o software. Procure realizar todos os ajustes nos objetos antes de
usá-los no Planejamento de Dose.

Criando um segundo plano

Se desejar criar um segundo plano para um paciente, tome cuidado especial se o plano
anterior já tiver sido exportado, por exemplo, para um Sistema Record & Verify ou para um
controlador de MLC. Não realize tratamento no paciente usando um plano desatualizado.
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3.5 Ajuste fino de um plano de tratamento

Tabela Radiation Plan Analysis

Ao inicializar o Spine SRS, o software seleciona automaticamente uma Setup e um Protocol. A
Tabela de Radiation Plan Analysis exibe os parâmetros ajustáveis em relação ao tumor e aos
OARs. Essas configurações pode ser ajustadas nos arquivos do Clinical Protocol Editor.

⑤
②

③

④

①

Figura 15 

Ajuste fino de um plano de tratamento
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Nº. Componente

①

Listas de configurações ajustáveis do PTV:

Weighting: Define a importância do PTV vs os OARs para o cálculo.
Ponderação no PTV (posição mais à esquerda):
• Desabilita qualquer restrição estrita em relação ao OAR mais importante
• Assegura que a prescrição de volume do PTV será realizada (a menos que seja usado

o Dose Shaper; veja abaixo)
A ponderação com relação ao PTV resulta em:
• Maior abrangência de volume no PTV
• Maior homogeneidade de dose no PTV
• Desempenho aprimorado da restrição de dose superior

A ponderação com relação ao OAR resulta em:
• Desempenho aprimorado das restrições do OAR
• Preservação aprimorada de tecido normal
• Prescrição de volume mais flexível para o PTV

Normal Tissue Sparing: Controla a importância de se preservar todo o tecido normal ao
redor do PTV.
A preservação de tecido normal High resulta em:
• Um gradiente mais elevado de dose
• Valores mais baixos (melhores) de CI e GI

Modulation: Controla a quantidade de modulação, definindo os componentes de modu-
lação de dose para a Terapia com Arco Volumétrico Modulado (VMAT).
Modulação High resulta em:
• Maior número de unidades monitoras
• Velocidade mais rápida do gantry
• Mais movimento da lâmina entre os pontos de controle
• Mais movimento da lâmina em um segmento
• Campos de dimensões menores

Definir a Modulation como Low (na configuração mais baixa disponível) não produzirá
um arco conformal dinâmico. Em vez disso, essa configuração provoca a desativação da
função de modulação de doses (p.ex., sem alteração na taxa de dose e na velocidade do
gantry) entre os pontos de controle. Os planos de tratamento resultantes são semelhan-
tes aos planos em arco dinâmico conformal do iPlan RT Dose, com as posições da lâmi-
na ajustadas manualmente. Isso poderia resultar em planos de tratamento com requisitos
de controle de qualidade menos exigentes.

Listas de configurações não ajustáveis do PTV:
• Prescription: Percentual do PTV que deve estar coberto pela dose da prescrição.
• Dmax: Restrição de dose máxima no PTV.

②

Listas de configurações ajustáveis do OAR mais importante:
• Restrições para o volume da dose: O volume máximo do OAR mais importante que po-

de receber a dose indicada; a importância dessa dose pode ser alterada, ajustando-se
as barras deslizantes.

Off: A restrição para o OAR não será considerada durante a otimização. Se a restrição
for violada, o símbolo ficará amarelo.
Smart: O otimizador forçará alguma violação contra a restrição ao OAR. Porém, ainda
assim o otimizador levará outras restrições em consideração. Se a restrição for violada, o
símbolo ficará amarelo.
Strict: A restrição do OAR recebe uma importância muito elevada. Se a restrição for vio-
lada, o símbolo ficará vermelho.
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Nº. Componente

③

Configurações ajustáveis em relação a todos os demais OARs:
• Guardian: Define a importância do OAR selecionado em relação aos demais OARs e

ao PTV.
• Restrições para o volume da dose: O volume máximo de um OAR que pode receber a

dose indicada; a importância dessa dose pode ser alterada, ajustando-se as barras
deslizantes.

OBSERVAÇÃO: é recomendável remover todos os OARs do Protocol, os quais são para fins
de revisão apenas e não precisam ser considerados durante a otimização. Definir as barras
deslizantes da restrição como Off, em vez de remover esses OARs aumenta grandemente o
tempo de cálculo.
 

④ Clique em Select para abrir a lista de opções disponíveis em Protocol e em Setup (con-
sulte abaixo).

⑤

Os símbolos coloridos indicam:
• Verde: As restrições foram respeitadas.
• Amarelo: As restrições foram toleradas (ou violadas em alguns casos).
• Vermelho: As restrições foram violadas.

Dose Shaper

O Dose Shaper permite que se reformate uma linha de isodose única para otimizar os resultados
do cálculo da dose, preservar os OARs e melhor atender suas necessidades.

③
① ④
②

Etapas

1. Selecione Dose Shaper.

2.

Formate uma linha de isodose, arrastando a linha com o mouse.
Ao passar o mouse acima das linhas de isodose, uma nuvem de dose amarela é exibida.
As setas amarelas ① indicam em qual direção a linha de isodose atual pode ser arrasta-
da.
OBSERVAÇÃO: as linhas de isodose somente podem ser movidas para preservar os
OARs. Se você tentar mudar a isodose para a direção errada, a nuvem-cursor ficará ver-
melha e a formatação será ignorada.
 

Ajuste fino de um plano de tratamento
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Etapas

3.

A linha de isodose que está sendo movida atualmente é destacada em laranja na legen-
da da dose.
OBSERVAÇÃO: para alterar uma linha de isodose não listada na legenda de doses, fe-
che o Dose Shaper, selecione Dose e mude o valor da dose em Highlight.
 

4. A linha tracejada ② indica a linha de isodose modificada.

5. Selecione Revert ③ para desfazer todas as formatações desde a última otimização.

6.

Selecione Continue ④. O algoritmo tenta alcançar as doses reais (linhas sólidas) que
entregam a dose formatada (linha tracejada) da melhor maneira possível, tendo em vista
todas as demais restrições.
A isodose formatada é exibida para indicar quão bem a dose real se aproxima da dose
formatada.
OBSERVAÇÃO: a consecução da distribuição da dose real - que se aproxime da linha de
isodose formatada - fica limitada pelo fato de que a prescrição relativa ao PTV pode ficar
comprometida pelo algoritmo da otimização. Atualmente, as linhas de isodose somente
podem ser formatadas em relação às doses maiores.
 

7. Repetir com a frequência necessária em relação a uma única linha de isodose.

8.
Selecione Revert para desfazer todas as formatações desde a última otimização. Para
reverter toda formatação de dose, independentemente da otimização, dê um duplo clique
sobre a isodose destacada na legenda.

OBSERVAÇÃO: somente uma linha de isodose por plano de tratamento pode ser formatada.
Para iniciar a formatação de uma linha de isodose, depois que outra linha de isodose tiver sido
formatada, desfaça todas as etapas da formatação anterior.
 

Continue

Depois que são feitas alterações nas barras deslizantes ou no Dose Shaper, uma janela pop-up
é exibida, instruindo o usuário a pressionar Continue.

Figura 16 
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3.6 Salvando um plano de tratamento

Informações gerais

Quando estiver satisfeito com seu plano de tratamento, selecione Save. Isso permite:
• Salvar o plano.
• Criar um PDF ou uma cópia impressa do plano.
• Exportar o plano para DICOM para transferência para um Sistema Record & Verify (R&V), para

Dose Review e para ExacTrac.
De acordo com a norma IEC 62083, o usuário deve assegurar que todos os parâmetros do plano
de tratamento tenham sido aprovados antes da exportação para um sistema de outro fabricante.
Em geral, o Spine SRS pode exportar dados para todos os principais sistemas de R&V. Consulte
detalhes adicionais na página 60.

Observações sobre segurança

Se as informações de planejamento do Spine SRS (p.ex., posições de tratamento) forem
diretamente exportadas para e usadas por qualquer sistema de posicionamento de
paciente (usando as funções de exportação do ExacTrac ou do DICOM), o plano de
tratamento correspondente do Spine SRS também deverá ser usado no tratamento.

Os contornos em sequências de estruturas de RT podem ser interpretados diferentemente
por sistemas diferentes. Portanto, pode haver a ocorrência indesejada de uma orientação
ou um alinhamento, uma inclinação ou uma inversão de contornos em relação às imagens.

A Brainlab armazena os contornos com alto nível de precisão. Devido a uma limitação no
DICOM, a quantidade de pontos de contorno - que são usados para reconstruir as
estruturas - pode ser reduzida antes da gravação com o DICOM RT Structure Set. Isso
pode resultar em deformações indesejadas dos contornos. Portanto, verifique
cuidadosamente a exatidão dos contornos após a importação para sistemas de outros
fabricantes.

Todos os relatórios do plano de tratamento, inclusive o perfil da máquina e os dados de
feixe deverão ser aprovados por profissional qualificado, antes que as informações ali
contidas sejam usadas para tratamentos radioterápicos.

Verifique no relatório impresso a equivalência de profundidade e o ponto de entrada no
tecido.

Exporte o plano final para um sistema de outro fabricante (e para o ExacTrac)
imediatamente após criar e revisar o relatório impresso.

Todas as coordenadas impressas somente são válidas com sistemas de posicionamento
certificados.

A Brainlab recomenda o uso dos relatórios do plano de tratamento para verificação de
todos os parâmetros do tratamento, incluindo, mas não se restringindo às posições, às
angulações do dispositivo e às especificações de doses, diretamente no sistema de
aplicação de tratamento.

Se um plano de tratamento já exportado for alterado após a exportação inicial, certifique-
-se de que todos os dispositivos de tratamento envolvidos recebam a versão atualizada
dos parâmetros do plano de tratamento correspondente. Isso inclui, mas não se limita a
Sistemas R&V, Sistemas de Posicionamento de Paciente, etc. Além disso, todas as
pessoas envolvidas precisam ser informadas adequadamente (Físicos, médicos,
terapeutas, etc.).
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Se o controlador do acelerador linear nas máquinas Elekta Agility reposicionar as lâminas
atrás dos colimadores primários, os algoritmos de dose não conseguem levar isto em
consideração. As grandes lacunas introduzidas pelo controlador do acelerador linear
podem alterar as condições de retroespalhamento, levando a pequenas imprecisões de
dose, de baixa porcentagem.

Fluxo de trabalho

Etapas

1. Selecione Save para continuar e salvar e exportar a página.

2. Revise o conteúdo do plano na pré-visualização inicial do arquivo PDF.

3.

Digite os detalhes do plano no PDF final que o diferencie, de maneira clara, dos planos
de tratamento:

• Plan Name: Digite um nome exclusivo e significativo.
• Plan Intent: Por exemplo, curativo ou paliativo. Os objetivos de plano disponíveis e o

objetivo do plano padrão podem ser configurados durante a instalação, se necessário.
OBSERVAÇÃO: se for usado um perfil de máquina para aceitação ou uma tabela de
conversão de HU (Unidade Hounsfield) para ED (Densidade de elétron), a Plan Intent
ficará restrita a MACHINE_QA, SERVICE ou RESEARCH.
 

• Plan Content: Automaticamente gerado a partir da informação do cálculo do plano.
• Plan Description: Digite uma descrição, se necessário.
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Etapas

4.

Se você selecionou um plano de tratamento, junto com o conjunto de dados do paciente,
você será perguntado se deseja substituir o plano selecionado pelo plano atualizado:
• Selecione Yes para substituir (e, portanto, atualizar) o plano.
• Selecione No para retornar os detalhes do plano para salvar o plano com um novo no-

me.

5. Selecione Save Plan.

6.

Revise as mensagens de erro e os avisos no arquivo PDF.

OBSERVAÇÃO: as informações sobre os erros e avisos do plano de tratamento ficam no
início do PDF. As informações sobre a dose e os parâmetros da prescrição em relação
ao PTV e aos OARs, ao isocentro e às informações da máquina ficam localizadas na me-
tade do PDF, antes da página de aprovação.
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Etapas

7.

Selecione Save PDF ou Print PDF para prosseguir.

8.
Revise os parâmetros do plano de tratamento na impressão do arquivo PDF. Se estiver
satisfeito, prossiga para a próxima etapa. Se não quiser exportar, selecione Back para
voltar para o software.

9.
Selecione Export.
Se não quiser exportar o plano, selecione Back.

10.

Para confirmar que o plano foi revisado para exportação, selecione Export Target ①, in-
sira o ID do plano de R&V ou curso no campo R&V Plan ID ② e ative a caixa de seleção
final ③.
OBSERVAÇÃO: o R&V Plan ID serve para identificação em sistemas externos. Portanto,
crie um ID para o plano de R&V ou do curso que considere a limitação de caracteres do
sistema externo (p.ex., máximo de 13-15).
 

①

②
③

11. Selecione Export Plan.

Unidades

Todos as medições no arquivo PDF estão indicadas em unidades do sistema métrico. Se
nenhuma unidade for indicada, presume-se que a unidade esteja em milímetros.
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3.7 Exportando um plano de tratamento
3.7.1 Exportação para o DICOM

Informações gerais

O Spine SRS exporta os dados para o DICOM automaticamente. Uma janela de diálogo é
exibida durante a exportação.

Figura 17 
OBSERVAÇÃO: a Exportação para o DICOM somente pode ser realizada após a otimização do
plano.
 

Conformidade com DICOM

O Spine SRS usa a biblioteca do DICOM 3.0 Merge como protocolo de transferência para
disponibilizar informações para sistemas de outros fabricantes. O DICOM facilita a
interoperabilidade geral entre sistemas de diferentes fornecedores. O DICOM RT (Radioterapia)
como usado no Spine SRS é o subconjunto mais recente de objetos DICOM usados para
manipular a transferência de imagens digitais específicas, gráficos e outros dados (não imagens)
entre dois ou mais sistemas.
Para obter informações detalhadas, consulte a versão mais recente das Declarações de
Conformidade com DICOM no site: www.brainlab.com/en/DICOM.
A configuração do DICOM executada pela Brainlab não configura de maneira alguma em garantia
de que a interoperabilidade sempre estará correta. Os usuários devem sempre verificar se o seu
equipamento está totalmente funcional e se produz resultados precisos.

Revise cuidadosamente as formas de estruturas importadas de (ou exportadas para)
sistemas de planejamento de outros fabricantes. Devido à natureza do padrão DICOM,
algumas estruturas podem ser modificadas ou acidentalmente alteradas durante a
transferência ou podem ser acidentalmente alteradas devido às diferentes interpretações
do padrão DICOM entre diferentes fornecedores de TPS.

A forma e o volume das estruturas podem diferir ligeiramente de um sistema para outro,
tendo em vista os diferentes algoritmos que representam os contornos. Por este motivo,
as estruturas devem ser cuidadosamente verificadas depois da importação para um
sistema de outro fabricante.

O próprio DICOM não garante a interoperabilidade. Porém, a Declaração de Conformidade
facilita uma validação de primeiro nível da interoperabilidade entre os diferentes
aplicativos que suportam a mesma funcionalidade DICOM. A Declaração de Conformidade,
em conjunto com o Padrão DICOM, deve ser lida e entendida pelo usuário.
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De acordo com a norma IEC 62266, “Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy” (Diretrizes para implementação de DICOM em radioterapia), Capítulo 11
“Caution to Users” (Avisos de Cuidado para Usuários): “[...] os compradores de
equipamentos para Oncorradiologia devem assegurar que seus equipamentos realmente
irão se comunicar com outros equipamentos e transferir informações com sucesso
utilizando os protocolos e as definições DICOM.”

Interfaces DICOM de outros fabricantes

Devido à diversidade do padrão DICOM, é possível que determinados planos criados por
software de planejamento de tratamento de outros fabricantes não sejam totalmente
carregados.

Verifique todos os dados importados pelo aplicativo Brainlab em relação à sua integridade
e exatidão, pois diferentes interpretações do padrão DICOM podem resultar em diferentes
implementações da representação dos dados transmitidos pelo protocolo DICOM.

Como o padrão DICOM não oferece meios de verificar se a integridade de um arquivo
DICOM foi comprometida antes da importação para o sistema Brainlab, o usuário é
aconselhado a utilizar a transferência DICOM apenas via rede. Isso assegura que os dados
não possam ser manipulados durante a troca de dados. Se os dados DICOM forem
gravados na forma de arquivos em qualquer mídia de armazenamento, é recomendado
manusear essas informações com o mesmo cuidado dispensado aos registros de
pacientes - impressos ou gravados de qualquer tipo, para evitar qualquer tipo de
manipulação.

Observações sobre segurança

Como a Exportação para DICOM pode ser configurada para não limpar automaticamente o
diretório de exportação a cada exportação individual, existe o risco de que diferentes
versões dos planos de tratamento se misturem. Assim, é necessário tomar cuidado
especial caso houver vários planos do DICOM RT nos subdiretórios de exportação.

Por meio da redução de contornos (respectivamente, a quantidade de pontos de contorno),
pequenos contornos podem ficar deformados em uma escala maior do que os contornos
dos objetos maiores, ou podem até mesmo desaparecer completamente. Portanto,
verifique cuidadosamente a exatidão dos contornos após a importação para sistemas de
outros fabricantes.

Arquivos da plataforma de exportação

Dependendo do uso subsequente pretendido para os dados DICOM exportados em sua clínica,
diversos arquivos da plataforma de exportação são predefinidos pelo especialista de suporte da
Brainlab, de acordo com as suas necessidades.
• As opções disponíveis durante a exportação variam ligeiramente em função das configurações

definidas no arquivo da plataforma de exportação selecionada para o arquivo atual.
• Por razões de segurança, os arquivos da plataforma de exportação para os planos de

tratamento somente podem ser editados pelo suporte da Brainlab.
• O uso da plataforma de exportação padrão pode resultar em um tratamento incorreto.
• Se o engenheiro do suporte alterar o modo de Exportação de Dose de Plan para Beam, esteja

atento, pois o software pode ficar sem memória caso um grande número de feixes, com
grandes volumes de dose, for definido.
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3.7.2 Exportar para o ExacTrac

Informações gerais

O Spine SRS exporta automaticamente o plano de tratamento para o sistema de posicionamento
de paciente ExacTrac após a exportação para o DICOM.
Se for configurado um arquivo separado da plataforma de exportação, você deve assegurar que
a exportação para o ExacTrac e para o sistema de R&V ocorra simultaneamente.

Restrições para importação e exportação

Somente conjuntos de dados com comprimento máximo de aquisição de imagens de 1.000 mm e
com menos de 400 cortes podem ser importados e exportados.

Observações sobre segurança

Verifique sempre se foi exportado para o ExacTrac o plano de tratamento final e correto do
paciente em questão, verificando o ID do paciente, o nome do isocentro e o horário da
exportação. Também é necessário que o plano correspondente esteja aprovado antes da
exportação.

Exportando um plano de tratamento
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3.7.3 Exportação para o Dose Review

Informações gerais

O sistema pode realizar uma exportação automática para o Dose Review. O Suporte da Brainlab
efetuará a configuração adequada se você adquiriu este software. O Spine SRS
automaticamente exporta o plano para o local em que este software o acessa.
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4 APLICAÇÃO DE
TRATAMENTO

Observações sobre segurança

O uso de um sistema de aplicação de tratamento com parâmetros extremos (p.ex., taxa de
dose alta, baixa UM por feixe ou alta velocidade da lâmina) pode resultar em imprecisão na
aplicação da dose do tratamento planejado. O físico é responsável por garantir a aplicação
correta da dose de tratamento planejada no paciente. Isso inclui a responsabilidade pela
escolha dos parâmetros de tratamento adequados.

Se um ou mais componentes do sistema de aplicação de tratamento tiverem sido
modificados, trocados ou recalibrados, será necessário realizar uma validação do sistema
de planejamento de tratamento em combinação com o sistema de aplicação de tratamento,
de acordo com seus procedimentos de controle de qualidade.

Para assegurar a consistência, caso vários sistemas de planejamento sejam utilizados,
todos os parâmetros finais de posicionamento e tratamento devem ser fornecidos pelo
mesmo sistema de planejamento de tratamento. Por exemplo, se as informações do Spine
SRS forem usadas diretamente para posicionamento do paciente, então o plano de
tratamento correspondente deverá vir também do Spine SRS e não deverá ser modificado
por nenhum outro sistema de planejamento de tratamento.

Revise todos os contornos (PTV, OARs, etc.) antes do tratamento.

Será necessário concluir a aceitação do sistema, a verificação e a validação do sistema de
planejamento de tratamento, incluindo os perfis de feixe, antes de iniciar o tratamento do
paciente.

Antes do tratamento, você tem a responsabilidade de verificar, de dentro da sala de
tratamento, se o tampo de mesa selecionado é igual ao tampo de mesa utilizado durante o
planejamento do tratamento.

Antes de iniciar o tratamento, você é responsável por verificar - a partir da sala de
tratamento, se os ângulos do gantry e da mesa selecionados podem ser usados para a
realização do tratamento sem resultar em ferimentos aos pacientes ou danos aos
equipamentos, como o sistema de aplicação de tratamento.

O aviso de colisão do software Spine SRS alerta sobre possíveis colisões entre o gantry
do acelerador linear e a mesa de tratamento. O software não é uma ferramenta precisa para
a previsão de colisões. Dependendo da configuração do tratamento e/ou da anatomia do
paciente, podem ocorrer colisões mesmo sem que o software gere mensagens de aviso. É
sua responsabilidade verificar, antes do tratamento se é possível realizar o tratamento sem
colisões.

Você é responsável por assegurar que as configurações da máquina (incluindo, mas não
limitadas às configurações do colimador primário) estejam permanentemente
sincronizadas em todos os locais (por exemplo, sistema de planejamento de tratamento,
sistema R&V e sistema de aplicação de tratamento). Uma incompatibilidade entre a
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configuração da máquina usada no planejamento e a máquina usada no tratamento pode
resultar na aplicação inadequada do tratamento ou na interrupção do fluxo de trabalho
clínico.

Tratamentos CW (em sentido horário)/CCW (em sentido anti-horário): A direção da rotação
do gantry poderia ser misturada em diferentes fases do processo de planejamento (p.ex.,
as formas do MLC se tornam espelhadas devido à rotação invertida do gantry, ou o
relatório impresso não declara explicitamente a direção selecionada da rotação). Antes do
tratamento, verifique se a direção correta da rotação do gantry foi importada para o seu
Sistema R&V e se é exibida no console do acelerador linear.

A Brainlab fornece instruções atualizadas para medição do feixe. Assegure-se de usar as
instruções de medição mais recentes durante a aquisição de dados do feixe e que o
algoritmo de dose esteja devidamente configurado e calibrado. Verifique periodicamente a
configuração e a calibração usando as medições de fantoma. Para obter informações
adicionais, entre em contato com um especialista de suporte da Brainlab.

Os perfis de máquina fornecidos pela Brainlab e instalados durante a instalação ou a
aceitação são apenas para fins de teste, não sendo adequados para uso clínico.

O sistema não foi projetado para tratar planos em que os colimadores primários bloqueiam
a abertura do MLC.

O usuário é totalmente responsável pela verificação da exatidão dos dados retornados
pela Brainlab, bem como por verificar a exatidão de quaisquer comunicações ou
recomendações fornecidas pela Brainlab. Antes de proceder ao tratamento do paciente, o
usuário deverá validar a segurança e a efetividade dos dados retornados pela Brainlab.

Controle de Qualidade

O usuário é responsável por estabelecer um programa adequado de controle de qualidade
abrangente para detecção de erros, limitações ou imprecisões dos sistemas de
planejamento de tratamento e de aplicação de tratamento. Para obter detalhes adicionais,
consulte o capítulo sobre controle de qualidade no Manual de Referência Técnica, Brainlab
- Princípios de Física.

O cálculo de doses com o algoritmo Pencil Beam para tratamentos com arco é realizado
em uma grade do gantry com angulação discreta, usando-se uma dimensão de intervalo de
arco finita (em graus). Portanto, a dose calculada pode ser imprecisa. É altamente
recomendada a execução de uma verificação de fantoma em relação a cada plano de
tratamento com Arco.

Meça a precisão absoluta do sistema Spine SRS em combinação com os sistemas de
aplicação de tratamento, usando fantomas. A precisão medida deve ser levada em
consideração durante a configuração dos parâmetros do plano, para garantir a aplicação
precisa do tratamento.

Assegure a aplicação adequada do plano de tratamento ao paciente. Recomendamos a
execução de uma verificação do fantoma para cada plano de tratamento usando
exatamente as mesmas configurações de parâmetros que serão usadas para o paciente
real durante o tratamento real.

Antes do início do tratamento, faça uma verificação cruzada de todos os parâmetros de
tratamento.

Para cada plano de tratamento de paciente, o usuário deve verificar se a configuração
planejada para o acelerador linear foi corretamente transferida e aplicada a ele. Isso inclui,
sem se limitar ao modo de filtro aplainador padrão e às configurações acessórias.

4
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Tratamentos estereotáticos, como a radiocirurgia estereotática (SRS), incorporam níveis
muito altos de taxas de dose e doses por fração e são tipicamente planejados com
margens reduzidas de volume-alvo. Portanto, você deve adotar medidas de segurança
adicionais durante o planejamento do tratamento, a transferência do plano e a aplicação
do tratamento. É altamente recomendado que se executem processos adicionais de
Controle de Qualidade antes de cada tratamento estereotático em pacientes.

Recomendamos a verificação e a confirmação da preparação do paciente com um método
adequado de verificação de posição antes do tratamento. Planos de amostragem podem
ser gerados com o uso de fantomas para testar a precisão do método real de preparação
do paciente.

Assegure que o sistema de planejamento de tratamento Spine SRS esteja corretamente
configurado e que a configuração reflita os parâmetros dos sistemas de aplicação de
tratamento. Esses parâmetros incluem, mas não se limitam à escala convencionada para o
acelerador linear, aos limites mecânicos ou aos parâmetros dosimétricos, tais como os
modos de energia ou de fluência do acelerador linear, como SRS e FFF (Livre de Filtro
Aplainador).

Sempre assegure que os sistemas de aplicação de tratamento usados para tratamento de
um paciente sejam os mesmos que foram definidos durante o processo de planejamento,
ou seja, o perfil de máquina selecionado deve corresponder à máquina do tratamento.

Compare todos os parâmetros de tratamento exportados para o sistema de R&V usando o
relatório impresso do Spine SRS.
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 Configurando o Clinical Protocol Editor

Informações gerais

O Clinical Protocol Editor permite que o usuário defina diversas variáveis usadas no cálculo de
um plano. Você pode criar seu próprio Protocol e Setup em sua unidade local.

As alterações aos modelos do Clinical Protocol Editor tornam-se válidas somente quando
o software é reiniciado.

Como Alterar os Modelos do Clinical Protocol Editor

①

②

Etapas

1. Para acessar um conjunto de modelos padrão, vá para: %BRAINLAB_PATH%/
Common/RT/ClinicalProtocols/Spine SRS.

2.
Copie um dos arquivos de Protocol ou Setup para salvar uma nova versão.
OBSERVAÇÃO: não exclua os arquivos de amostra mais recentes fornecidos pela Brain-
lab.
 

3. Abra um modelo de Protocol ou de Setup (leia abaixo para obter mais informações).

4.
Dê um duplo clique sobre um parâmetro para editar um valor. Uma janela se abrirá ①.
Leia a descrição ② para obter informações úteis sobre edição.
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Etapas

5. Configure as variáveis nas tabelas a seguir.

6. Salve o arquivo com um novo nome.

Funções do Clinical Protocol Editor

Opções Descrição

O arquivo não foi modificado.

O arquivo foi modificado.

O arquivo é somente para leitura (não pode ser editado).

O valor é inválido.

Visualizar mais opções.

Adicionar variáveis (se aplicável).

Excluir variáveis (se aplicável).

Abrir um novo protocolo clínico ou recarregar o arquivo atual.

Assim que tiver feito as mudanças, o botão Salvar mudará de cinza para colorido
③. Você pode mudar o nome do arquivo para criar um novo modelo.
Não existe limite para o número de modelos de protocolos clínicos que podem
ser criados.

Feche o arquivo atual de protocolo clínico.

Altere o modo de visualização do arquivo atual de protocolo clínico. Você precisa-
rá salvar o modelo atual de protocolo clínico e fornecer uma senha para alterar
entre o modo padrão e o avançado.

Selecione para visualizar o histórico de mudanças do atual modelo de protocolo
clínico.

Expande todos os itens selecionados simultaneamente.

Sair do Clinical Protocol Editor.

Modelo de Protocolo

OBSERVAÇÃO: a edição dos modelos de Protocol é protegida por senha.
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Variável Descrição

Protocol

Name

Define o nome do protocolo.
OBSERVAÇÃO: este fica visível no software Spine SRS.
Crie um nome significativo, que não fique contraditório em
relação aos outros valores.
 

Type
Define o tipo de protocolo.
OBSERVAÇÃO: o tipo de protocolo é fixo e não pode ser
alterado.
 

Purpose

Define a finalidade do protocolo.
Demo: Protocolo fornecido a título de demonstração ape-
nas. Não serve para utilização clínica.
Clinical Use: O protocolo é adequado para utilização clíni-
ca.

Prescription

Fractions Digite o número de frações do tratamento.

Prescription Dose (Gy) Digite a dose da prescrição. Esse valor deve ficar entre
1,0-99,9 Gy.

Prescription Volume (%)
Digite a porcentagem mínima de um volume de tumor que
deva ser abrangido pela dose durante o tratamento. Esse
valor deve ficar entre 50-99,9%.

Minimally Tolerated Prescription
Volume (%)

Digite a porcentagem minimamente tolerada de um volume
de tumor que deva ser abrangido pela dose durante o trata-
mento. Esse valor deve ficar entre 50-99,9%.

Maximum Dose Constraint (Gy) Digite a restrição de dose máxima ou deixe em branco. Es-
se valor deve ficar entre 1,0-99,9 Gy.

Maximum Dose Constraint Volu-
me (%)

Digite o volume de restrição de dose máxima. Esse valor
deve ficar entre 0-50%.

Most Important OAR
Digite o tipo de órgão do Most Important OAR. O nome de-
ve corresponder a um item das OAR Constraints (Value
List).

OAR Constraints (Value List)

Crie uma lista de OARs e suas informações de restrição.
Em relação a cada OAR, defina:
• O Type de órgão que corresponde ao Type em Object

Management
• Uma restrição de dose máxima
• Até quatro pontos de restrição de dose

OBSERVAÇÃO: somente defina os OARs no Protocol que
deverá ser considerado durante a otimização. Qualquer
OAR disponível e não listado aqui ainda poderá ser revisa-
do no aplicativo do software (inclusive o Histograma dose-
-volume (DVH)).
 

Dose Display

Highlight Dose (Gy)
Digite o valor padrão em Gy no campo livre em destaque na
função Dose Display. Esse valor deve ficar entre 1,0-99,9
Gy.

Show Half Prescription

Escolha entre habilitar ou desabilitar o valor de meia pres-
crição na função Dose Display.
True: Habilitar o valor para meia prescrição.
False: Desabilitar o valor para meia prescrição (padrão).
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Variável Descrição

Show Maximum Limit

Escolha entre habilitar ou desabilitar a exibição do limite
máximo de dose na função Dose Display.
True: Habilita o limite máximo de dose.
False: Desabilita o limite máximo de dose.
OBSERVAÇÃO: o valor é definido em Maximum Limit (%).
 

Maximum Limit (%) Digite o limite máximo relativo de dose (%) a exibir na fun-
ção Dose Display. Esse valor deve ficar entre 100-150%.

Show Absolute Dose

Escolha exibir os valores de dose absolutos ou relativos na
legenda de dose, como padrão. Você poderá alterar essa
configuração no software, dando um duplo clique sobre a
legenda de dose.
True: Exibir a dose absoluta.
False: Exibir a dose relativa.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

Você pode definir um máximo de três linhas de dose crítica
na função Dose Display, de acordo com as suas necessi-
dades.
Máximo: 3 valores.

Dose (Gy) Digite a dose (em GY) em cada linha de dose. Esse valor
deve ficar entre 1,0-99,9 Gy.

Dose Grid Parameters

Dose Grid Resolution (mm) Digite a resolução da grade. Esse valor deve ficar entre
1,0-4,0 mm.

Monte Carlo Spatial Resolution
(mm)

Digite a resolução espacial de Monte Carlo. Esse valor de-
ve ficar entre 1,0-4,0 mm.

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty during VMAT optimization
(%)

Digite a incerteza estatística de Monte Carlo durante a oti-
mização da Terapia com Arco Volumétrico Modulado
(VMAT). Esse valor deve ficar entre 1,0-8,0%.

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty for final forward dose cal-
culation (%)

Digite a incerteza estatística de Monte Carlo para o cálculo
direto da dose final. Esse valor deve ficar entre 1,0-8,0%.

Modelo de Irradiação

Os parâmetros dos modelos de Setup dependem da máquina.
OBSERVAÇÃO: a edição dos modelos de Setup é protegida por senha.
 

Variável Descrição

Setup

Name

Define o nome do modelo de irradiação.
OBSERVAÇÃO: este fica visível no software Spine SRS.
Crie um nome significativo, que não fique contraditório em
relação aos outros valores.
 

Type
Define o tipo de configuração.
OBSERVAÇÃO: o tipo de protocolo é fixo e não pode ser
alterado.
 

Configurando o Clinical Protocol Editor

72 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Spine SRS Ver. 1.0



Variável Descrição

Purpose

Define a finalidade da configuração.
Demo: A configuração é fornecida a título de demonstração
apenas. Não serve para utilização clínica.
Clinical Use: A configuração é adequada para utilização
clínica.

Arc Duplication Parameters

Arc Duplication is enabled

Escolha entre habilitar a duplicação de arco ou usar como
está. As metástases de coluna se localizam dentro das vér-
tebras que são estruturas côncavas. Portanto, você tem a
opção de dividir o PTV (duplicação de arco) para melhor
tratar os PTVs de formato côncavo.
Yes: Habilita a duplicação de arco. Se a estrutura do PTV
atender a determinados requisitos, ele será dividido em um
ou mais sub-PTVs. Para cada sub-PTV, a configuração do
arco é copiada e os campos desses arcos são inicializados
com os segmentos da IMRT abrangendo somente este sub-
-PTV. Assim que o cálculo for inicializado no software, as
formas do MLC inicializadas em relação a um dos sub-
-PTVs passam a ter permissão para abranger outros sub-
-PTVs.
No: Usar a configuração do arco como está.

Maximum number of arcs

Digite o número máximo de arcos que poderão ser usados
no tratamento. Esse valor deve estar no intervalo de 1 a 12.
Se o parâmetro de duplicação de arco estiver habilitado, es-
se valor ficará restrito ao número de sub-PTVs que serão
automaticamente criados.

Arc Planes Common Parameters

Max PTV to MLC leaf distance
(mm)

Digite a distância máxima do PTV para a lâmina do MLC na
projeção do feixe (mm). Esse valor deve ficar entre 0-10
mm.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane

Define os ângulos de gantry numericamente inferiores e su-
periores para o movimento de gantry de um arco candidato
(°).
O software coloca um arco Candidato no intervalo [Gantry
Lower Angle; Gantry Upper Angle]. Isto significa que o ar-
co é definido em sentido horário (CW). Para o tratamento
atual, o software obtém a direção da rotação do gantry au-
tomaticamente, frequentemente usando tanto movimentos
em sentido horário quanto Em sentido anti-horário (CCW).
Se o comprimento do arco não for igual ou maior que 50°,
não será possível criar um plano de tratamento válido. Além
disso, se o comprimento do arco não for divisível por 10°,
os ângulos dados serão adequadamente ajustados.
Exemplos:
a) [5;175]: arco com comprimento de 170°, movimentação
de 5° para 175° em sentido horário, ou de 175° para 5° em
sentido anti-horário.
b) [-175;175]: arco com comprimento de 350°, movimento
de -175° (= 185°) a 175° em sentido horário, ou de 175° a
-175° (= 185°) em sentido anti-horário.
c) [95;185]: arco com comprimento de 90°, movimento de
95° a 185° em sentido horário, ou de 185° para 95° em sen-
tido anti-horário.
Assegure que os ângulos selecionados da mesa e do gan-
try não produzam colisões da mesa.
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Variável Descrição

Table Angle (°)

Digite o ângulo da mesa (°) de um arco candidato. O valor
deve ser um número inteiro entre 0-360°.
O ângulo da mesa deve ser especificado em coordenadas
IEC 61217.

Gantry Lower Angle (°)

Digite o ângulo de gantry numericamente inferior para o
movimento de gantry de um arco candidato (°). O valor de-
ve ser um número inteiro entre 0-360°.
O valor de Gantry Lower Angle deve ser menor que o va-
lor de Gantry Upper Angle em todos os casos.
O Gantry Lower Angle deve ser especificado em coorde-
nadas IEC 61217.

Gantry Upper Angle (°)

Digite o ângulo de gantry numericamente superior para o
movimento de gantry de um arco candidato (°). O valor de-
ve ser um número inteiro entre 0-360°.
O valor de Gantry Upper Angle deve ser maior que o valor
de Gantry Lower Angle em todos os casos.
O Gantry Upper Angle deve ser especificado em coorde-
nadas IEC 61217.

Collimator Angle

Digite o ângulo do colimador (°). O valor deve ficar entre
0-360°.
O Collimator Angle deve ser especificado em coordena-
das IEC 61217.

Configurando o Clinical Protocol Editor
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6 COMO O ALGORITMO DE
OTIMIZAÇÃO FUNCIONA

6.1 Introdução

Informações gerais

A indicação de um algoritmo específico é usada para produzir planos de tratamento por radiação,
facilitando o uso da técnica de Terapia com Arco Volumétrico Modulado (VMAT).
As principais etapas durante a otimização podem ser resumidas da seguinte maneira:
• Duplicação de arco: O PTV é dividido em vários sub-volumes (mais) convexos para dar

suporte à otimização subsequente da VMAT (Arcoterapia Volumétrica Modulada) na busca por
um plano de tratamento de alta qualidade.

• VMAT Optimization: Encontrar as formas ideais do Colimador Multilâminas (MLC) e dos pesos
para o ponto de controle (unidades monitoras por segmento do arco) para cumprir com as
restrições dosimétricas.

As seções a seguir descrevem essas etapas em detalhes. As próximas seções descrevem como
o resultado da otimização pode ser modificado, bem como o fundamento técnico dos planos da
VMAT.
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6.2 Duplicação de arco/Divisão de PTV

Terminologia

① ②

• Convexo: Exterior arredondado ou curvo, que se estende exteriormente ①
• Côncavo: Interior arredondado, curvo ou oco por dentro ②

Motivação

O algoritmo da VMAT não tem um bom desempenho em objetos côncavos. Os objetos côncavos
são objetos que contém um volume ou volumes menores do que o seu próprio envoltório convexo
①. Portanto, o Spine SRS utiliza um algoritmo de divisão do PTV para melhor tratar objetos
côncavos (Interior arredondado, curvo ou oco por dentro) como as vértebras.
O algoritmo de divisão de PTV automaticamente determina o número e a forma ideais dos sub-
-PTVs que o algoritmo da VMAT usará na otimização ②.

①

②

Figura 18 

Descrição do algoritmo

Para cada sub-PTV, a configuração do arco é copiada e os campos desses arcos são
inicializados com os segmentos da IMRT abrangendo somente este sub-PTV. Assim que a
otimização da VMAT for iniciada, as formas do MLC de um arco inicializado em relação a um dos
sub-PTVs passarão a ter permissão para também abranger outros sub-PTVs.

Duplicação de arco/Divisão de PTV
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O único efeito visível será a duplicação do arco configurado. As funções de Duplicação de arco/
Divisão de PTV podem ser habilitadas ou desabilitadas, configurando-se a opção Arc
Duplication is enabled como Yes ou No.
Se a configuração do arco contiver mais de um arco, talvez seja sensato limitar-se o número total
de arcos. Isso limitará diretamente o número de sub-PTVs que serão automaticamente criados.
Defina o número máximo de arcos em Maximum number of arcs. Por exemplo, se houver dois
arcos na configuração e o Maximum number of arcs estiver definido como 6, a divisão do PTV
poderá gerar até três sub-PTVs (2 x 3 arcos). Entretanto, se o Maximum number of arcs estiver
definido como 4, somente até dois sub-PTVs poderão ser gerados (2 x 2 arcos).

Limitações

Atualmente, não é possível aplicar o algoritmo aos PTVs que têm vários componentes
conectados (ou seja, várias partes que não estão adjacentes umas às outras). Por exemplo, o
algoritmo não poderá ser aplicado a um único PTV que abranja duas vértebras, mas que
preserve a vértebra que as separa. Duas vértebras adjacentes também poderiam ser
contornadas, de maneira que os volumes respectivos não se sobreponham.
OBSERVAÇÃO: uma vez que esta é uma etapa de pré-otimização investigativa, não há garantias
de que o resultado da divisão seja a melhor forma possível de se dividir um PTV em sub-PTVS
no que diz respeito ao resultado dosimétrico pós-otimização.
 

Detalhes do algoritmo

Ao se tratar metástases espinais, a vértebra toda ou somente partes (ou setores) de uma
vértebra podem ser incluídas no PTV. O algoritmo consegue distinguir esses dois casos com
base na estrutura do PTV. A estrutura de uma vértebra completa é dominada por uma
ramificação circular ao redor do “buraco” por onde a medula espinal atravessa a vértebra. As
estruturas das vértebras parciais não contêm tal ramificação circular em proeminência.

Vértebras completas

O PTV é dividido em 8 partes por meio do algoritmo k-médias (usando a inicialização k++).
Subsequentemente, essas partes são fusionadas até restarem 4 partes. A cada etapa da fusão,
duas partes são escolhidas para que seja mínima a soma dos volumes do envoltório convexo de
todas as partes que restarem após a fusão. Se o Maximum number of arcs for menor do que 4
vezes o número de definições da superfície do arco, a vértebra toda será dividida – de maneira
correspondente – em menos de 4 partes. Chega-se a isto por meio da fusão de várias partes.

Vértebras parciais

O PTV é dividido em 2 partes por tentativa e erro. Em cada voxel da estrutura do PTV, determina-
-se uma superfície que minimize a área de intersecção da superfície com o PTV. As superfícies
ficam paralelas a um eixo de rotação predeterminado. Este eixo fica alinhado ao eixo do centro
de massa da parte local da medula espinal. Se nem a medula espinal, o canal medular, a coluna
ou o conjunto de raízes nervosas (cauda equina) estiverem disponíveis como o OAR no
aplicativo, o eixo Z da sequência de imagens de referência será usado como eixo de rotação. As
superfícies candidatas são criadas por meio da rotação de uma superfície inicial, atravessando o
voxel da estrutura ao redor do eixo dessa rotação. O PTV é dividido em 2 partes em relação a
cada superfície ideal (ou seja, em relação a cada voxel da estrutura). Um objeto côncavo poderia
ser dividido em uma destas duas maneiras:

①
④
③
②

Figura 19 

COMO O ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO FUNCIONA

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Spine SRS Ver. 1.0 77



1. Uma maneira ingênua, geométrica por uma superfície ①. Isto, no entanto, não é o ideal, uma
vez que a parte de baixo não está conectada.

2. Por meio da difusão (flood-filling), começando a partir do voxel da estrutura ②. O algoritmo de
difusão não pode cruzar a superfície na vizinhança local do voxel da estrutura ③, mas pode
cruzar a superfície em outras partes do objeto ④.

Se a soma do volume do envoltório convexo das partes ficar significativamente reduzida pela
divisão em duas partes, é possível dividir uma das partes novamente. Adicionalmente, o PTV é
dividido duas vezes ao mesmo tempo, o que significa que todas as combinações possíveis dos
vóxeis das duas estruturas serão selecionadas e o PTV será dividido em três partes com duas
superfícies. O resultado com a soma menor do volume do envoltório convexo é selecionado.
Dependendo da Configuração do Maximum number of arcs, certas etapas não serão
executadas. Por exemplo, se houver 2 definições de superfície de arco e o Maximum number of
arcs estiver definido como 4, então não será realizada a divisão duas vezes ao mesmo tempo,
uma vez que isso levará a 3 partes e 6 arcos, respectivamente.

Duplicação de arco/Divisão de PTV
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Fluxograma

Figura 20 
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6.3 Otimização da VMAT

Plano Inicial da VMAT

A primeira etapa de otimização consiste na geração de um conjunto inicial de arcos para a VMAT,
que sirva como ponto de partida para a parte subsequente principal da otimização. Esse conjunto
inicial é produzido por:
• Uma otimização com base em fluência, semelhante à IMRT
• Um sequenciador de lâminas de finalidade específica, que tenta captar as maiores

contribuições de fluência de cada direção do arco
Os arcos resultantes atendem a prescrição PTV em linhas gerais e obedecem às restrições da
Máquina, como os limites de velocidade da lâmina. Portanto, esses arcos já podem ser entregues
por um acelerador linear. Entretanto, em termos dosimétricos, eles ainda não conseguem
produzir um plano de tratamento de alta qualidade.

Plano de VMAT Otimizado

A segunda etapa da otimização é um otimizador direto com base em abertura, o qual modifica
tanto as posições da lâmina como os pesos do ponto de controle para atender os requisitos
dosimétricos da melhor maneira possível. Com base em abertura direta implica em dizer que,
durante a otimização, somente os planos de tratamento que podem ser entregues serão
avaliados e comparados entre si. Assim, não é necessário realizar o sequenciamento de lâminas
subsequente. Além disso, a otimização se utiliza de uma abordagem de força bruta para
Encontrar a melhor solução e é, portanto, independente de qualquer forma específica da função
do objetivo. Isso propicie maior flexibilidade na formulação de objetivos de otimização (p.ex.,
facilidade de integração das limitações de movimento da lâmina ou requisitos da unidade
monitora).
Portanto, dependendo de seus requisitos específicos, é possível definir vários objetivos para
otimização através das barras deslizantes fornecidas na GUI (Interface Gráfica do Usuário).

Otimização da VMAT
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6.4 Barras deslizantes da VMAT

Informações gerais

As barras deslizantes da VMAT encontram-se na tabela Radiation Plan Analysis, no lado
esquerdo dos layouts Comparison e Gallery View.

Figura 21 

Barra deslizante Normal Tissue Sparing

A barra deslizante Normal Tissue Sparing controla a importância de se preservar o tecido
normal que circunda o PTV. Isso inclui os OARs, mas também se estende a todas as demais
áreas fora do PTV. O intervalo vai de Low a High.
Internamente, a otimização cria um “objeto anelar” invisível de 35 mm (envelopando, mas não
incluindo) ao redor do PTV. Em todas as posições selecionáveis, o otimizador tenta reduzir a
dose para o tecido normal, ajustando o gradiente e o formato da dose. Uma maior preservação
de tecido normal resulta em valores de índice de conformidade (CI) e de índice de gradiente (GI)
melhores (menores).
Todas as barras deslizantes são discretizados para permitir que os resultados da otimização
possam ser melhor reproduzidos.
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Barra Deslizante Modulation

A barra deslizante Modulation controla a quantidade de modulação encontrada no plano de
tratamento. A Modulação é determinada pelos seguintes fatores:
• O número de unidades monitoras
• A quantidade de movimentos da lâmina entre os pontos de controle
• A quantidade de “movimentos” da lâmina dentro de um segmento
• O tamanhos dos segmentos (campos menores correspondem a um aumento na modulação)

A otimização tenta reduzir a quantidade de modulação, independentemente de qual posição da
barra deslizante estiver em uso. Entretanto, é a barra deslizante que define a importância
correspondente. O intervalo vai da modulação Low a High.
OBSERVAÇÃO: definir a Modulation como Low (na configuração mais baixa disponível) não
produzirá um arco conformal dinâmico (ao contrário do que ocorre no iPlan RT Dose). Em vez
disso, a configuração em Low (além do comportamento descrito acima) desativa a modulação da
dose entre os pontos de controle. Isso significa que a configuração em Low desativa as
alterações tanto na taxa de dose como na velocidade do gantry. Os planos de tratamento
resultantes são semelhantes aos planos em arco dinâmico conformal do iPlan RT Dose, com as
posições da lâmina ajustadas manualmente. Isso poderia resultar em planos de tratamento com
requisitos de controle de qualidade menos exigentes.
 

Configurações de Restrição: Off, Smart e Strict

As configurações de restrição Off, Smart e Strict controlam a importância de cada restrição
individual do histograma dose-volume (DVH).

Configu-
ração

Descrição

Off

• A restrição não será considerada durante a otimização.
• Se a restrição for violada, o símbolo ficará amarelo.

OBSERVAÇÃO: é recomendável remover todos os OARs do Protocol, os quais
são para fins de revisão apenas e não precisam ser considerados durante a otimi-
zação. Definir as barras deslizantes da restrição como Off, em vez de remover es-
ses OARs aumenta grandemente o tempo de cálculo.
 

Smart

• A restrição é considerada, normalmente.
• O otimizador reconhece a restrição e penaliza quaisquer violações. Entretanto,

com frequência há outros objetivos de otimização que trabalham contra o cumpri-
mento da restrição. Dessa maneira, o plano de tratamento final ainda assim po-
deria violar uma ou mais restrições. Para aumentar o nível de importância do
OAR (e, portanto, das restrições que a ele pertencem), utilize a barra deslizante
Weighting para o Most Important OAR, que já vem pré-selecionada no protoco-
lo clínico e a barra deslizante Guardian em relação a todos os OARs, exceto ao
Most Important OAR.

• Se a restrição for violada, o símbolo ficará amarelo.

Strict

• A restrição recebe uma importância muito elevada.
• Se a restrição for violada durante a otimização, o otimizador move o objetivo

atrás da restrição para um valor de dose menor. Isso aumenta o termo que pena-
liza a violação dessa restrição e, assim aumenta sua importância de maneira efe-
tiva. Portanto, o otimizador trabalha duro para atender a restrição. Porém, ainda
há casos em que outras partes da função do objetivo vencem.

• Se a restrição for violada, o símbolo ficará vermelho.

Guardian

Define a importância do OAR em relação a todos os demais OARs e ao PTV.

Barras deslizantes da VMAT
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Essa barra deslizante não existe para o Most Important OAR porque sua função fica contida na
barra deslizante Weighting.

Weighting

Controla o ajuste entre o PTV e o OAR, ajustando os seguintes pontos:

Característica Descrição

A importância do PTV versus todos os OARs
A posição da extremidade esquerda da barra
deslizante (Target) significa mais peso sobre o
PTV

O guardião do Most Important OAR
A posição da extremidade direita da barra des-
lizante (OAR) significa mais peso sobre o Most
Important OAR

A Importância de atender a restrição superior
de dose no PTV

A posição da extremidade esquerda da barra
deslizante (Target) significa mais peso sobre a
restrição superior de dose

A importância de uma dose Homogênea para o
PTV

A posição da extremidade esquerda da barra
deslizante (Target) significa mais peso sobre
uma dose homogênea

Uma redução na prescrição de volume tolera-
do do PTV, no caso de uma restrição do Most
Important OAR é violada

A posição da extremidade direita da barra des-
lizante (OAR) significa um desvio maior da
prescrição de volume PTV real se necessário
para atender a qualquer restrição estrita no
Most Important OAR
A posição da extremidade esquerda da barra
deslizante (Target) é especial, no sentido em
que ela:
• Desabilita a Possibilidade de qualquer restri-

ção estrita em relação ao Most Important
OAR

• De modo geral, desabilita a redução da pres-
crição de volume tolerado para o PTV

OBSERVAÇÃO: o “objeto anelar” usado para a Normal Tissue Sparing (consulte acima) é como
qualquer outro OAR. Dessa forma, mover a barra deslizante Weighting em direção ao Most
Important OAR igualmente aumenta a importância da preservação de tecido normal.
 

OBSERVAÇÃO: permitir uma dose não homogênea dentro do PTV facilita a consecução de uma
boa preservação de tecido normal. Portanto, mover a barra deslizante Weighting em direção ao
OAR aumenta a importância da preservação de tecido normal.
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6.5 Otimização do Cálculo de Monte Carlo

Informações gerais

A otimização da VMAT utiliza duas formas de cálculo de doses, de maneira entrelaçada:
• Um cálculo de dose aproximada com base no subfeixe para obter velocidades altas
• Um cálculo direto de dose para obter acurácia elevada

A maioria dos cálculos de dose necessários durante a otimização são realizados com o cálculo
de dose aproximada. Entretanto, o cálculo direto de dose é usado para corrigir os valores de
dose do cálculo de dose aproximada (por meio de dimensionamento linear). Isso permite, com
limitações, obter-se, ao mesmo tempo, a melhor velocidade e acurácia. Portanto, as doses
durante a otimização são sempre um híbrido resultante do cálculo de dose aproximada e do
cálculo direto de dose.

Botão de Alternância do Cálculo Monte Carlo

Figura 22 
O botão de alternância Monte Carlo serve a duas finalidades:
1. Alternar a exibição da dose do modo Pencil Beam para Monte Carlo (e vice-versa). Assim,

qualquer dose visível (p.ex., visualizações ACS, DVH, tabela de análise de risco, exibições de
dose em 3D) pode ser calculada com um dos dois motores de dosificação. Acionar o botão de
alternância somente recalcula a distribuição da dose em relação ao plano de tratamento
existente com o Pencil Beam ou com o Monte Carlo e não (re)otimiza o plano de tratamento
atual.

2. Alternar o motor de dosificação que está sendo usado para o cálculo direto de dose durante a
otimização da VMAT. Portanto, ao executar a otimização da VMAT, o seguinte é verdadeiro (os
tempos entre parênteses fornecem o tempo típico do cálculo de uma dose):
- Botão de Alternância Monte Carlo Desligado: Dose aproximada com base no subfeixe (~1

ms) e dose de cálculo direto com base no Pencil Beam (~1 s)
- Botão de Alternância Monte Carlo Ligado: Dose aproximada com base no subfeixe (~1 ms)

e dose de cálculo direto com base no Monte Carlo (~1 min)
OBSERVAÇÃO: o Monte Carlo não pode ser usado na primeira otimização da VMAT (pois seria
muito lento). Em vez disso, deve ser usado depois que o software alcançar um resultado de
otimização razoável com base no Pencil Beam. A otimização baseada em Monte Carlo poderá,
depois, refinar o resultado existente (uma vez que a otimização com base no Pencil Beam,
Continue utiliza o resultado anterior como ponto de partida). Ao usar o Monte Carlo durante a
otimização o número de iterações é reduzido, em comparação a quando se utiliza o Pencil Beam
(cerca de metade do número de iterações é realizada). Se precisar de mais iterações, basta usar
o botão Continue. Por motivos de velocidade, é recomendável usar a otimização de VMAT com
base em Monte Carlo somente na(s) última(s) etapa(s) durante a aplicação de panorama no
tratamento.
 

Fluxo de trabalho de Monte Carlo

Apresentamos abaixo a descrição de um fluxo de trabalho típico:

Etapas

1. Selecione um Protocol e Setup.

2. Selecione Calculate para executar a primeira otimização da VMAT. Durante esta otimiza-
ção, o software utiliza o Pencil Beam.

Otimização do Cálculo de Monte Carlo
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Etapas

3.

Caso não esteja satisfeito com o plano de tratamento resultante, modifique algumas das
barras deslizantes (p.ex., a Normal Tissue Sparing) e, em seguida, selecione a opção
Continue para retomar o processo de otimização. Repita esta etapa quantas vezes fo-
rem necessárias para alcançar um bom plano de tratamento.
Neste ponto, você estará usando o algoritmo de dose do Pencil Beam para a exibição da
dose e para a otimização da VMAT.

4. Mude o botão de alternância para Monte Carlo para começar a usar o cálculo de Monte
Carlo para a exibição de dose.

5.

Avalie o plano de tratamento, revisando a distribuição da dose no modo Monte Carlo.
Com frequência, a distribuição de dose no Monte Carlo é semelhante à distribuição de
dose n Pencil Beam ou, pelo menos, ainda atende a todas as suas restrições e requisitos
relacionados ao plano de tratamento.
• Se estiver satisfeito com o plano de tratamento, prossiga com o plano de tratamento

existente.
• Se não estiver satisfeito com o plano de tratamento, selecione a opção Continue para

realizar mais iterações com o Monte Carlo para os cálculos diretos de dose da otimiza-
ção da VMAT. Isso pode levar algum tempo (~15 min). O plano de tratamento resultan-
te é exibido no modo Monte Carlo.
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6.6 Dose Shaper

Informações gerais

Os planos de tratamento com VMAT normalmente equilibram diversas condições que se opõem
(p.ex., prescrição para o PTV e restrições nas estruturas em risco). O algoritmo encontra os
melhores ajustes possíveis para atender a essas condições; porém, esses ajustes podem não
render uma distribuição de dose perfeita para cada paciente, individualmente. O Dose Shaper
permite ao usuário formatar localmente a distribuição de doses para melhor atender às
necessidades dos profissionais que fazem o planejamento.
Para obter instruções sobre como usar o Dose Shaper, consulte a página 54.

Dose Shaper
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6.7 Detalhes técnicos dos Planos com VMAT
6.7.1 Modulação de Dose

De que maneira o algoritmo varia a Modulação da Dose

A otimização VMAT utiliza o recurso do acelerador linear para alterar a quantidade de unidades
monitoras entregues ao longo de diferentes segmentos do arco, usando uma destas duas
opções:
• Variação da taxa de dose (unidades monitoras por minuto) ou
• Variação da velocidade do gantry (movimentação do gantry por minuto)

OBSERVAÇÃO: o movimento da lâmina do MLC tem uma influência muito maior do que a
modulação de dose sobre o volume total de modulação.
 

Tipos de Modulação de Dose

O acelerador linear e a configuração de R&V específicos determinam o tipo de modulação de
dose será usada. Há três tipos de modulação de dose:

Tipo Descrição

Sem modulação de dose

Taxa de dose constante e velocidade do gantry constante:
• Taxa de dose somente da lista de taxas de doses ou
• Qualquer taxa de dose entre o mínimo e o máximo da lista de ta-

xas de doses

Modulação da taxa de
dose

Taxa de dose variável e velocidade do gantry constante:
• Taxa de dose somente da lista de taxas de doses ou
• Todas as taxas de doses entre o mínimo e o máximo da lista de

taxas de doses

Modulação da taxa de
dose e da velocidade do
gantry

Taxa de dose variável e velocidade do gantry variável:
• Todas as taxas de doses entre o mínimo e o máximo da lista de

taxas de doses

Se a modulação da taxa de dose for usada, não há limites em relação ao quanto a taxa de dose
pode mudar entre os pontos de controle. Entretanto, se a modulação da velocidade do gantry for
usada, existe uma restrição em relação ao quanto a velocidade do gantry pode mudar entre os
pontos de controle. Para obter informações sobre como alterar as capacidades do acelerador
linear, consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration.

Detalhes

O plano de tratamento resultante de uma otimização de VMAT não especifica a taxa de dose e/ou
a velocidade do gantry de pontos de controle individuais; antes, especifica o número de unidades
monitoras que deverão ser entregues entre sucessivos pontos de controle. Cabe ao acelerador
linear decidir de que maneira entregar o número de unidades monitoras solicitado por meio da
variação da taxa de dose e/ou da velocidade do gantry. Não obstante, é importante especificar as
capacidades corretas do Physics Administration, a fim de conseguir a produção de planos de
tratamento que possam ser entregues com sucesso pelo acelerador linear. Isto se deve ao fato
de que certas limitações da máquina (p.ex., a velocidade máxima do gantry se altera entre pontos
de controle) devem ser conhecidas ao se criar o plano de tratamento.
Ao entregar um arco, a máquina de tratamento sempre tenta encontrar (respeitados os seus
próprios recursos) uma combinação de taxa de dose e de velocidade de gantry que resulte no
tratamento mais rápido possível de certo número de unidades monitoras. Para máquinas com
capacidade de variar tanto a taxa de dose como a velocidade do gantry, isso significa que a
máquina utiliza a taxa de dose máxima ou a velocidade de gantry máxima em relação a cada
segmento entre dois pontos de controle sucessivos.
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6.7.2 Configurações do Physics Administration

Informações gerais

Esta seção explica sobre as configurações do Physics Administration, relevantes para a produção
de planos de tratamento de VMAT que sejam entregues com sucesso por um acelerador linear.
Por exemplo, os planos de tratamento são aceitos para tratamento pelo console do acelerador
linear, sem erros, e são entregues sem qualquer intertravamento ou retenção de feixe. Consulte a
seção de informações gerais do Manual do Usuário do Software Physics Administration para
obter outras informações sobre as demais configurações.
Todos os parâmetros dependem dos recursos do acelerador linear e, às vezes, do sistema de
R&V ao qual está ligado. Portanto, é difícil estabelecer valores gerais e a Brainlab não pode
assegurar a exatidão de nenhum dos valores dados abaixo. Em caso de dúvida, entre em
contado com o fabricante do acelerador linear.

Propriedades/Parâmetros Gerais/Parâmetros da Máquina

Parâmetro Descrição

Permitidos ângulos do colimador,
permitidos ângulos da mesa (ou
anel), permitidos ângulos do gantry

Especifica os intervalos permitidos de ângulos do colima-
dor, os ângulos da mesa (ou anel) e os ângulos do gantry.
Os protocolos clínicos que contêm ângulos fora desses in-
tervalos são descartados pelo Spine SRS.

Velocidade máxima e mínima do
gantry

Um valor típico para a velocidade mínima do gantry duran-
te a aplicação da dose é de 0,5 graus/s em máquinas Va-
rian e de 0,3 graus/s para MHI Vero.

Para conseguir gerar planos com sucesso na entrega, é especialmente importante que se tenha
um valor correto para a velocidade máxima do gantry.
OBSERVAÇÃO: alguns aceleradores lineares se movem mais lentamente durante a aplicação
da dose do que quando o feixe está desligado. Por exemplo, as máquinas Varian se movem a
uma velocidade máxima de 4,8 graus/s ou 5,5 graus/s durante a aplicação da dose, em vez dos
6,0 graus/s, ao passo que o MHI Vero move-se a um máximo de 6,0 graus/s durante a aplica-
ção da dose.
 

Espaçamentos suportados entre
pontos de controle

Lista do espaçamento entre pontos de controle suportado
pelo acelerador linear. O Spine SRS é configurado para
utilizar um espaçamento de 4 graus entre os pontos de
controle - se possível. Se o acelerador linear não oferecer
suporte a um espaçamento de 4 graus, será usado o valor
mais próximo da lista de espaçamentos suportados. A mai-
oria dos aceleradores lineares suportam um espaçamento
de 4 graus.

Detalhes técnicos dos Planos com VMAT
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Parâmetro Descrição

Recursos Dinâmicos

Permitem a especificação do recurso do acelerador linear
no que diz respeito à modulação da taxa de dose e da ve-
locidade do gantry. As configurações corretas desta seção
são especialmente importantes para se gerar planos com
sucesso na entrega. Consulte a seção Modulação de Do-
se (página 87) para obter outros detalhes.
OBSERVAÇÃO: o Brainlab Novalis Classic ou o MHI Vero
não oferecem suporte à modulação de taxa de dose ou de
velocidade de gantry.
 

Um valor típico de Mudança de Velocidade Máxima do
Gantry em máquinas que oferecem suporte à modulação
de velocidade do gantry é de 0,75 graus/s / ponto de con-
trole.
• O Brainlab Novalis Classic deve ser usado a uma taxa

de dose constante e a uma velocidade de gantry cons-
tante. Utilize somente taxas de doses da lista de taxas
de doses.

• O MHI Vero deve ser usado a uma taxa de dose cons-
tante e a uma velocidade de gantry constante. Use qual-
quer taxa de dose entre os valores mínimo e máximo da
lista de taxas de doses.

• Os aceleradores lineares Elekta mais antigos devem ser
usados a uma taxa de dose variável e a uma velocidade
de gantry constante. Utilize somente taxas de dose da
lista de taxas de doses.

• Os aceleradores lineares Varian mais antigos devem ser
usados a uma taxa de dose variável e a uma velocidade
de gantry constante. Use qualquer taxa de dose entre os
valores mínimo e máximo da lista de taxas de doses.

• Todos os aceleradores lineares remanescentes (mais
novos) devem ser usados a uma taxa de dose variável e
a uma velocidade de gantry variável. Use qualquer taxa
de dose entre a dose mínima e máxima da lista de taxas
de doses.

Propriedades/MLC/Limites de MLC

Se os planos não forem corretamente entregues, a causa mais comum é o movimento de uma
lâmina que ultrapassa os limites técnicos do controlador de MLC. Portanto, reduzir os valores na
seção pode ajudar a criar planos de tratamento que possam ser corretamente entregues.
OBSERVAÇÃO: a restrição desnecessária desses parâmetros poderia levar a uma redução na
qualidade do plano de tratamento.
 

Há três restrições possíveis para o movimento da lâmina:
1. Velocidade máxima da lâmina: A restrição mais importante é a velocidade máxima da lâmina.

Um valor típico é de 25 mm/s na maioria das máquinas suportadas. O Brainlab Novalis
Classic, no entanto, tem o valor limitado a 10 mm/s.

2. Distância máxima de deslocamento da lâmina por grau do gantry: Além disso, o movimento da
lâmina fica restrito pelo número de graus do gantry. Um valor típico em máquinas Varian é de
5,5 mm/grau, ao passo que nas com MHI Vero esse valor é de 4,4 mm/graus.

3. Distância máxima de deslocamento da lâmina por unidade monitora: Outra restrição é a
quantidade de deslocamentos da lâmina por unidade monitora entregue. Essa restrição não é
necessária em máquinas Varian. As máquinas MHI Vero requerem um limite de 4,5 mm/UM.
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[Por Energia/Modalidade] Parâmetros Definidos/Configurações do Acelerador/Taxas de doses

Taxas de doses suportadas
Especifica todas as taxas de doses suportadas (nominais). Dependendo da configuração
escolhida em Recursos Dinâmicos, os planos de tratamento usam uma ou mais taxas de doses
dessa lista ou taxas de doses entre os valores mínimos e máximo dessa lista.
A maioria dos aceleradores lineares Varian suportam 100, 200, 300, 400, 500 e 600 UM/min no
modo Padrão e taxas de doses mais elevadas nos modos SRS ou FFF. Os valores
recomendados para as entregas de VMAT com o MHI Vero são de 200, 250, 300, 350 e 400 UM/
min.

[Por Energia/Modalidade] Parâmetros Definidos/Configurações do Acelerador/UM e Limites de tratamento

Existem limites inferiores e superiores na quantidade de unidades monitoras que podem ser
entregues por arco e também por grau de arco.
Se um plano de tratamento exigir mais do que o limite superior das unidades monitoras para um
determinado arco, o software divide o arco em vários. Os arcos resultantes são chamados de
porções e devem ser irradiados um após o outro.
OBSERVAÇÃO: se as restrições de limite superior usadas forem menores do que o necessário, o
algoritmo produzirá um número demasiado grande de porções. Isso leva a tempos mais longos
de tratamento, especialmente para os tratamentos de SRS (fração única ou baixo número de
frações), que exige um grande número de UMs por fração. Entretanto, se as restrições de limite
superior usadas forem maiores do que o suportado pelo acelerador linear, o algoritimo produzirá
planos de tratamento não entregues com sucesso.
 

Algumas máquinas suportam uma Técnica de Dose Elevada. Os limites superiores desse modo
podem ser definidos separadamente:
• Máximo de UMs por arco: O número máximo de unidades monitoras por arco individual (por

porção). Um arco que ultrapassar esse limite será dividido em porções. Consulte a
documentação de seu acelerador linear e/ou R&V para obter um valor adequado. O valor
típico para máquinas mais antigas é de 999 UMs. As máquinas mais novas normalmente
conseguem entregar até 7.200 UMs em um arco.

• Mínimo de UM por grau de arco: O número mínimo de unidades monitoras por grau de arco de
um arco individual (por porção). Um valor típico é 0,30 UM/grau em máquinas Varian e de 0,74
UM/grau para MHI Vero.

• Máximo de UMs por grau de arco: O número máximo de unidades monitoras por grau de arco
de um arco individual (por porção). Um arco que ultrapassar esse limite será dividido em
porções. Um valor típico é 20,00 UM/grau em máquinas Varian e de 22,20 UM/grau para MHI
Vero.

Detalhes técnicos dos Planos com VMAT
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6.8 Diversos
6.8.1 Histórico de Suporte

O fluxograma a seguir explica em detalhes sobre o funcionamento das etapas de otimização.

 

Revert
(optim.)

Revert 
(sliders*)

Revert
(optim.)

Revert
(sliders*)

Revert
(optim.)

sliders* A sliders* A sliders* B sliders* B sliders* B sliders* B

no result result 1 result 1 result 2 result 2 result 3

Calculate
Save***

Load***

Save*** Save***

Beamlet 
calculation**

Pre-
optimization

Beamlet 
calculation

Leaf position and
segment weight

optimization

Leaf position and
segment weight

optimization

Leaf position and
segment weight

optimization

Arc Duplication/
PTV Splitting

(Spine)

Arc Setup 
Optimization

(Cranial)

IMRT Pre-
optimization

1st Continue****
with different sliders*

2nd Continue****
with same sliders*

* Configurações da barra deslizante ou do Formatador de Dose.
** Somente se o plano for carregado.
*** Carregamento/ponto de salvamento opcional.
**** Continue pode ser usado com posições da barra deslizante diferentes ou iguais ou com as
configurações do Dose Shaper, podem ser executado quantas vezes forem necessárias para se
alcançar um bom plano.
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6.8.2 Correspondência de Objetos

Informações gerais

A Object Manipulation salva as informações de Name, Type e Role em relação a cada objeto.

Encontrando o PTV

O Spine SRS busca o PTV para o tratamento na seguinte ordem:
1. Role = PTV. Se nenhum objeto adequado for encontrado, então
2. Role = CTV. Se nenhum objeto adequado for encontrado, então
3. Type = Tumor.
OBSERVAÇÃO: se o Spine SRS não puder encontrar exatamente um PTV, não será possível
fazer a otimização.
 

Encontrando os OARs

O Spine SRS compila uma lista a partir do Clinical Protocol Editor. Para cada Organ Type
desta lista, o software pesquisa por OARs na seguinte ordem:
1. Type = Tipo de Órgão. Se vários objetos forem encontrados, então
2. Role = OAR.

Diversos
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Desta forma, o canal medular recortado, criado no SmartBrush (Type = Spinal Canal, cropped,
Role = OAR) poderá ser diferenciado do canal medular completo, criado no Anatomical
Mapping (Type = Spinal Canal, Role = Undefined).
OBSERVAÇÃO: se houver objetos faltantes em sua seleção ou no Protocolo Clínico (Protocol),
você receberá uma mensagem. Isso minimiza a probabilidade de objetos esquecidos.
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7 XBRAIN DATA
7.1 Como usar Dados Convertidos em xBrain

Informações gerais

Para carregar os dados criados no iPlan RT Image e no iPlan RT Dose, primeiro, converta os
dados para o formato DICOM Raw através do xBrainConverter. Os planos de tratamento
DICOM de sistemas de planejamento de tratamento de outros fabricantes devem, primeiramente,
ser convertidos para o formato xBrain, usando-se o PatXfer RT. Esses dados somente devem ser
usados para comissionamento e comparações entre planos e não para a criação de planos de
tratamento clínicos. Não será possível exportar.
OBSERVAÇÃO: os mesmos requisitos de entrada se aplicam, assim como ocorre com o
Elements no pré-planejamento.
 

Restrições do xBrainConverter

A restrição abaixo aplica-se aos dados convertidos com o xBrain:
• Os Contornos Exteriores externos importados do xBrainConverter não podem ser recortados.

Ajustar o tampo da mesa no Spine SRS não exerce impacto sobre o contorno externo.
• O xBrainConverter não converte, nem carrega nenhuma dose, informações de plano ou

isocentros (p.ex., feixes, arcos).
• O xBrainConverter não converte os dados se a TC tiver sido localizada.

Fluxo de trabalho do xBrainConverter para Comparações entre Planos

Etapas

1.

Copie os dados do xBrain para um local designado para navegar com o software Patient
Selection (consulte o Manual do Usuário do Software Content Manager/Patient Se-
lection).
O conteúdo do xBrain será detectado e a conversão será feita de maneira automática.

2.

Selecione os dados convertidos.
O conteúdo convertido deve atender os requisitos do pré-planejamento. Caso contrário,
você poderá corrigir o conteúdo dentro dos aplicativos xBrain ou, em alguns casos, usar
o Elements de pré-planejamento.

3. Inicialize o Spine SRS e recrie o plano de tratamento.

4.
Selecione RT QA Recalculation para recalcular e exportar o plano.
OBSERVAÇÃO: a intenção do plano será restrita, uma vez que o plano de tratamento
não é para uso clínico.
 

5. Carregue o plano exportado no Dose Review para comparação do plano (p.ex., com o
plano original criado no iPlan RT Dose).

Consulte os Manuais do Usuário Clínico do iPlan RT Image, iPlan RT Dose e do PatXfer RT.
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Fluxo de trabalho do xBrainConverter para Comissionamento

Etapas

1.

Copie os dados do xBrain para um local designado para navegar com o software Patient
Selection (consulte o Manual do Usuário do Software Content Manager/Patient Se-
lection).
O conteúdo do xBrain será detectado e a conversão será feita de maneira automática.

2.

Selecione os dados convertidos.
O conteúdo convertido deve atender os requisitos do pré-planejamento. Caso contrário,
você poderá corrigir o conteúdo dentro dos aplicativos xBrain ou, em alguns casos, usar
o Elements de pré-planejamento.

3. Inicialize o Spine SRS e recrie o plano de tratamento.

4. Selecione Patient Specific QA para mapear o plano do Spine SRS em um fantoma com
o fim de comissionamento.

5. Exporte o plano para a irradiação do fantoma.

Consulte o Manual do Usuário do Software RT QA.

Intenção de Plano Restrito

Assim que os dados convertidos do xBrain são carregados, o Plan Intent é automaticamente
configurado para Research. No modo de pesquisa, a função Export está desabilitada e,
portanto, o tratamento clínico não será possível. Os dados convertidos e importados do xBrain
servem para comissionar e para comparar os planos de tratamento criados no Spine SRS com
os planos criados pelo iPlan RT ou em sistemas de planejamento de tratamento de outros
fabricantes.

Definições do Objeto

O Spine SRS somente reconhece os seguintes objetos para irradiação:
• iPlan RT Image: No Object Creation, somente Structure = Tumor (e não PTV, GTV ou CTV,

etc.) é reconhecido. Se Structure estiver configurada como PTV no iPlan RT Image, o
Elements atribuirá esse objeto como Type = PTV e Role = Undefined. Os objetos do Type =
PTV são posicionados sob a opção Others e não são reconhecidos como candidatos para
tratamento, ainda que esses objetos tenham sido anteriormente tratados no iPlan RT. Você
pode redefinir esses objetos no SmartBrush antes de inicializar o Spine SRS.

• iPlan RT Dose: No Object Creation, somente Structure = Tumor (e não PTV, GTV ou CTV,
etc.) é reconhecido. Se Structure estiver configurada como PTV no iPlan RT Dose, o
Elements atribuirá esse objeto como Type = PTV e Role = Undefined. Os objetos do Type =
PTV não são reconhecidos como candidatos para tratamento, ainda que esses objetos tenham
sido anteriormente tratados no iPlan RT. Você pode redefinir esses objetos no SmartBrush
antes de inicializar o Spine SRS.
OBSERVAÇÃO: o Spine SRS não consegue interpretar as definições de objetos (p.ex., OAR,
Boost, PTV, Other) criadas em Prescription. Somente as definições criadas no Object
Creation são reconhecidas.
 

OBSERVAÇÃO: ao converter planos por meio do PatXfer RT: Revise cuidadosamente os
objetos e as definições dos objetos (Type e Role) dentro do RT Planning Elements após a
conversão.
 

RT QA

A exportação está ativada no RT QA Element.
OBSERVAÇÃO: as intenções do plano ficam restritas na exportação para evitar sua utilização
para tratamento clínico.
 

Como usar Dados Convertidos em xBrain
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8 REVALIDAÇÃO DE
SOFTWARE

Informações gerais

Este é o teste de revalidação de sistema recomendado após a realização de pequenas
alterações em seu sistema, incluindo:
• Hotfixes do Sistema Operacional
• Instalação de aplicativos antivírus
• Instalação de software de outros fabricantes

Para grandes alterações no Sistema Operacional (novo Sistema Operacional, novo SP, etc.) entre
em contato com o suporte da Brainlab.

Como executar a revalidação de software

Pelo menos um paciente DICOM de teste deveria estar disponível para este procedimento.

Etapas

1. Inicialize o fluxo de trabalho do Spine SRS e verifique se estão disponíveis pelo menos a
sequência de imagens de TC e o tumor.

2. Inicialize o Spine SRS.

3. Carregue o conjunto de dados em Patient Selection.

4. Selecione o tampo de mesa e ajuste sua posição.

5. Verifique se a visualização se atualiza quando você altera a seleção do tampo de mesa.

6. Verifique se consegue usar a função de recorte em todas as visualizações.

7. Confirme a orientação do tratamento.

8. Selecione Next.

9. Verifique se a segunda página carrega corretamente.

10. Selecione Next.

11. Revise o Outer Contour.

12. Selecione Next.

13. Verifique se a página principal abre corretamente.

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

15. Clique na opção Select para verificar se um Protocol e o Setup estão selecionados.

16. Verifique se o botão Calculate está ativado e destacado na cor laranja.

17. Selecione Calculate e verifique se a função de cálculo funciona.

18. Depois que o cálculo for concluído, verifique se as linhas da isodose são exibidas nas
sequências de imagens de RM e de TC.

19. Verifique se a legenda da dose é exibida.
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Etapas

20. Verifique se os símbolos atualizaram suas respectivas cores para mostrar o resultado re-
al.

21. Verifique se o histograma dose-volume (DVH) altera as curvas quando você seleciona
objetos diferentes.

22. Clique novamente sobre o mesmo objeto na Tabela de Análise do Plano de Radiação e
verifique se o DVH agora mostra as curvas de todos os objetos visíveis.

23. Acione a rotação do gantry em vários arcos.

24. Arraste o equalizador. O gantry se move de maneira adequada.

25. Verifique se todas as visualizações em todos os layouts são exibidas corretamente.

26. Selecione Back e verifique se a caixa de mensagem aparece, pedindo-lhe para sair sem
salvar.

27. Verifique todas as etapas envolvidas na criação e salvamento do arquivo PDF.

28. Exporte o plano para um Sistema R&V e para o ExacTrac. Verifique se um resumo da
exportação será aberto e fechado.

29. Saia do Spine SRS. A revalidação foi concluída.

8
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9 MENSAGENS
9.1 Tipos de mensagens

Mensagens de aviso e de erro em caixas de diálogo (do tipo pop-up)

• There are unsaved changes (Existem alterações que não foram salvas)
• Do you want to save? (Deseja salvar as alterações?)
• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for

creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Esta informação somente deve ser
usada para comissionamento e comparações de planos. Não deve ser usada para criar planos
de tratamentos clínicos. Não será possível exportar.)

• The export has failed. (Houve erro na exportação.)
• Check the logfile for details. (Verifique o arquivo de log para obter os detalhes.)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to

the changes. (O status do pré-planejamento do plano de dose carregado foi alterado. O plano
será adaptado às mudanças.)

• An external outer contour has been detected. ${applicationName} will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations. (Foi detectado um contorno
exterior externo. O ${applicationName} não criará um contorno exterior. O contorno externo
será usado para cálculos de dose.)

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction. Parts of the
table top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose calculation.
(A caixa de recorte excede a extensão da TC de planejamento, na direção superior ou inferior.
As partes do tampo da mesa que estiverem fora desse intervalo, nessa direção, serão
ignoradas durante o cálculo da dose.)

• Plan has not been saved yet. (O plano ainda não foi salvo.)
• Exit without Saving? (Sair sem salvar?)
• Discard Plan (Descartar o plano)
• Do you want to replace the current plan? (Deseja substituir o plano atual?)
• Replace plan? (Substituir o plano?)
• A plan with name "${planName}" already exists and cannot be overwritten.\nSelect a different

name and try again. (Um plano sob o nome “${planName}” já existe e não pode ser
sobregravado.\nSelecione um outro nome e tente novamente.)

• Plan already exists. (O plano já existe.)
• There were changes outside the dose planning application. ${ApplicationName} needs to be

restarted (Houve alterações fora do aplicativo para planejamento de dose. O $
{ApplicationName} precisa ser reiniciado)

• Do you want to revert your changes to the slider positions? This cannot be undone. (Deseja
reverter suas alterações para as posições da barra deslizante? Esta ação não poderá ser
desfeita.)

• Revert slider positions (Reverta as posições da barra deslizante)
• Do you want to revert your changes to the Dose Shaper? This cannot be undone. (Deseja

reverter suas alterações no Dose Shaper? Esta ação não poderá ser desfeita.)
• Revert Dose Shaper (Reverter o Dose Shaper)
• Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone. (Deseja

reverter para o resultado da otimização anterior? Esta ação não poderá ser desfeita.)
• Revert to previous optimization result (Reverter para o resultado da otimização anterior)
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• Do you want to revert back to the beginning of the optimization? This cannot be undone.
(Deseja reverter novamente para o início da otimização? Esta ação não poderá ser desfeita.)

• Revert to the beginning of the optimization (Reverta para o início da otimização)

Mensagens no relatório impresso (Semáforos)

Tipo Texto

Erro

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (Foram definidos menos de 2 pontos de controle de
arco. Não é possível realizar o tratamento. Verifique os ângulos de início e de
fim do arco.)

Erro The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (O valor
da UM por grau é menor do que o definido no perfil da máquina.)

Erro The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (O valor
da UM por grau é maior do que o definido no perfil da máquina.)

Erro
The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. Verify the arc
start and stop angles. (O intervalo de rotação do gantry não é válido. Não é pos-
sível realizar o tratamento. Verifique os ângulos de início e de fim do arco.)

Erro Danger of table collision. Please verify. (Perigo de colisão da mesa. Verifique.)

Erro The table angle is not valid. Treatment is not possible. (O ângulo da mesa não é
válido. Não é possível realizar o tratamento.)

Erro The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (O ângulo de rota-
ção do anel não é válido. Não é possível realizar o tratamento.)

Erro The collimator angle is not valid. Treatment not possible. (O ângulo do colimador
não é válido. Não é possível realizar o tratamento.)

Erro The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (O ângulo do gantry não
é válido. Não é possível realizar o tratamento.)

Erro

The time to deliver the desired dose (${timeSecActual} s) exceeds the machine
limit (${timeSecMax} s). Please verify. (O tempo para entregar a dose desejada
(${timeSecActual} s) excede o limite de tempo da máquina (${timeSecMax} s).
Verifique.)

Erro

Gantry lower angle $gantryLowerAngle° of Arc Plane $nameOfArc is greater
than gantry upper angle $gantryUpperAngle°. (O ângulo inferior do gantry $gan-
tryLowerAngle° do Plano do Arco Plane $nameOfArc é maior do que o ângulo
superior do gantry $gantryUpperAngle°.)

Erro
Table angle $tableAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible with selected
machine profile. (O ângulo da mesa $tableAngle° do Plano do Arco $nameOfArc
é incompatível com o perfil da máquina selecionada.)

Erro

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameO-
fArc are incompatible with selected machine profile. (Os ângulos do gantry $gan-
tryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° do Plano do Arco $nameOfArc são incom-
patíveis com o perfil da máquina selecionada.)

Erro
Collimator angle $collimatorAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible
with selected machine profile. (O ângulo do colimador $collimatorAngle° do Pla-
no do Arco $nameOfArc é incompatível com o perfil da máquina selecionada.)

Erro

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameO-
fArc do not have the required minimal arc span of $minimalArcSpan°. (Os ângu-
los do gantry $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° do Plano do Arco Arc
Plane $nameOfArc não têm o intervalo de arco mínimo necessário de $minima-
lArcSpan°.)

Erro
Constraint #$number of OAR '$oarName': relative volume is out of range: $volu-
me%. (Restrição #$number do OAR “$oarName”: o volume relativo está fora do
intervalo: $volume%.)

Tipos de mensagens

100 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Spine SRS Ver. 1.0



Tipo Texto

Erro

The minimally tolerated prescription volume ratio $minRefDoseRatio% is greater
than the prescription volume ratio $refDoseRatio%. (A proporção de volume de
prescrição minimamente tolerável $minRefDoseRatio% é maior do que a propor-
ção de volume da prescrição $refDoseRatio%.)

Erro
The maximum prescribed dose constraint $maxDose Gy is less than the pres-
cription dose $dose Gy. (A restrição de dose máxima prescrita $maxDose Gy é
menor do que a dose de prescrição $dose Gy.)

Erro The isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (A coordenada do iso-
centro não está dentro do tecido do paciente.)

Aviso

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Foram definidos menos de 3 pontos
de controle de arco. O tratamento pode resultar em um erro de controlador. Veri-
fique os ângulos de início e de fim do arco.)

Aviso Risk of table collision. Please verify. (Risco de colisão da mesa. Verifique.)

Aviso
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. (O arco definido pelos ângulos de início e de parada está
ambíguo. Assegure que o setor desejado seja tratado.)

Aviso For a considerable number of fields of the arc: (Para um número considerável de
campos do arco:)

Aviso

The minimum field extension is smaller than four times the ${GridRes}. Accuracy
of dose calculations may be limited. (A extensão de campo mínima é menor do
que quatro vezes ${GridRes}. A precisão dos cálculos de dose pode ser limita-
da.)

Aviso

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please
check your plan carefully! (Para pelo menos um par de lâminas fechadas o es-
paçamento entre lâminas não está coberto pelos colimadores primários. Verifi-
que cuidadosamente seu plano!)

Aviso

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Accuracy of dose calculations may be limited. (A extensão de campo mínima é
menor que quatro vezes a resolução da grade da dose. A precisão dos cálculos
de dose pode ser limitada.)

Aviso The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(O número de porções em que este elemento foi dividido excede 10. Verifique.)

Aviso The plan intent is set to '${PlanIntentValue}'. (A intenção do plano foi configurada
como “${PlanIntentValue}”.)

Aviso

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is for accep-
tance only and must not be used for any patient treatment. (A tabela de conver-
são de Unidade Hounsfield para Densidade de elétrons selecionada serve ape-
nas para aceitação e não deve ser usada em tratamentos de pacientes.)

Aviso

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is not appro-
ved and must not be used for any patient treatment. (A tabela de conversão de
Unidade Hounsfield para Densidade de elétrons selecionada não foi aprovada e
não deve ser usada em tratamentos de pacientes.)

Aviso

The current treatment plan contains objects which are either not mentioned in
the protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These
objects will not be taken into account during optimization. �Names of ignored ob-
jects: (O plano de tratamento atual contém objetos que não foram mencionados
no protocolo ou estão sendo ignorados por terem a função/tipo errados. Estes
objetos não serão considerados durante a otimização. �Nomes de objetos igno-
rados:)
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Tipo Texto

Aviso

The protocol contains object types which are not available for the current treat-
ment plan. These object types will not be taken into account during optimization.
�Missing types: (O protocolo contém tipos de objetos que não estão disponíveis
para o plano de tratamento atual. Estes tipos de objetos não serão considerados
durante a otimização. �Tipos faltantes:)

Aviso
The PTV overlaps with the following OARs: $overlappingOars. This can lead to
poor plan results. (O PTV se sobrepõe com os seguintes OARs: $overlappin-
gOars. Isso pode levar a resultados de plano ruins.)

Aviso
The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible. (O
perfil da máquina não foi validado pela Brainlab. Não é possível realizar o trata-
mento.)

Aviso

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source; please verify. (O perfil da máquina ativo no plano atual não consta da
lista de perfis de máquina instalados. O perfil pode estar desatualizado ou ser
de uma fonte externa. Verifique.)

Aviso The active machine profile is not approved. (O perfil de máquina ativo não foi
aprovado.)

Aviso The active machine profile and its beam data are not approved. (O perfil de má-
quina ativo e seus dados de feixes não foram aprovados.)

Aviso The beam data of the active machine profile are not approved. (Os dados de fei-
xe do perfil de máquina ativo não foram aprovados.)

Aviso
The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. (O perfil de máquina ativo destina-se apenas a aceitações e não
deve ser usado para tratamento de pacientes.)

Aviso VMAT deliverability warning: (Aviso de entrega de Terapia com Arco Volumétrico
Modulado (VMAT):)

Aviso The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Os colimadores primários
estão sobrepondo o campo do MLC. Verifique.)

Aviso

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes:\n (Para um número considerável de campos
do arco, o tamanho de campo equivalente está fora do intervalo de tamanhos de
campo medidos:\n)
• it is smaller than the depth dose field size range (é menor que o intervalo de

tamanhos de campos de profundidade de dose)
• it is larger than the depth dose field size range (é maior que o intervalo de ta-

manhos de campos de profundidade de dose)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (é menor que o intervalo de

tamanhos de campos de colimador primário de espalhamento)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (é maior que o intervalo de ta-

manhos de campos de colimador primário de espalhamento)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (é menor que o intervalo de

tamanhos de campos de MLC de espalhamento)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (é maior que o intervalo de ta-

manhos de campos de MLC de espalhamento)

Aviso
The equivalent field size is outside the range of measured field sizes:\n (O tama-
nho do campo equivalente está fora do intervalo de tamanhos dos campos me-
didos:\n)

Informação

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully! (Em pelo menos um par de lâminas fechadas, o espaçamen-
to planejado entre as lâminas está dentro de um intervalo de 2 mm da borda do
colimador primário e talvez não seja abrangido pelos colimadores primários du-
rante a aplicação. Verifique cuidadosamente seu plano!)

Tipos de mensagens
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Tipo Texto

Informação

The element is split into ${NumPortions} portions because the MU value (${Ac-
tualMU} MU) is larger than the maximum allowed MU (${MaxMU} MU). (O ele-
mento foi dividido em ${NumPortions} porções porque o valor da UM de (${Ac-
tualMU} MU) é maior do que o valor de UM máximo permitido de (${MaxMU}
MU)).

Informação

Some values of the selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion ta-
ble are outside plausible ranges. (Alguns valores da tabela de conversão de Uni-
dade Hounsfield para Densidade de elétrons selecionada estão fora de interva-
los aceitáveis.)

Informação Dose calculation is based on special set: ${modality}. (O calculo de dose ba-
seou-se no conjunto especial: ${modality}.)

Informação The plan contains closed fields (MLC). (O plano contém campos fechados
(MLC).)

Informação The plan contains closed fields (jaws). (O plano contém campos fechados (coli-
madores primários).)

Informação The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (O isocentro está bloqueado
(MLC). Verifique.)

Informação The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (O isocentro está bloqueado (coli-
madores primários). Verifique.)

Mensagens informativas (Exibidas pelo ícone i)

• Export platforms have identical names. (As plataformas de exportação têm nomes iguais.)
• Contour points were reduced (Os pontos de contorno foram reduzidos)
• Structure ${ObjName} was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (A estrutura ${ObjName} foi alterada para exportação, uma vez que ela foi
reconstruída no conjunto de dados da imagem de referência.)

• Structure ${ObjName} could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Não foi possível exportar a estrutura ${ObjName}, uma
vez que ela foi reconstruída no conjunto de dados da imagem de referência e parece ser muito
pequena.)

• Detected regions of the Table Top which are not intersecting the SliceSet. These parts of the
Table Top are not exported. (Foram detectadas regiões do tampo da mesa que não estão
fazendo intersecção com a série de cortes. Essas partes do tampo da mesa não serão
exportadas.)

• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.
(O Plano de Tratamento foi separado em Grupos de Fração e mais de um Plano RT foi
exportado.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (O volume do objeto de Dose RT não contém uma
referência de plano, uma vez que o plano foi separado e foi usada a exportação de dose para
o plano todo.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (A dose de feixe foi exportada, mas um ou mais feixes foram
divididos. Portanto, o objeto de dose RT agora faz referência a mais de um feixe.)

• ${protocolType} "${protocolName}" will not be available. Name is used in multiple files:\n$
{file1},\n${file2}. (${protocolType} “${protocolName}” não estarão disponíveis. O nome foi usado
em vários arquivos:\n${file1},\n${file2}.)

• Found a problem with the linac constraints. The following problem(s) occured: (Foi encontrado
um problema nas restrições do acelerador linear. Ocorreu(ocorreram) o(s) seguinte(s)
problema(s):)

• The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or
fluence mode. (O PTV é grande demais e, portanto, não pode ser irradiado de maneira
suficiente com o MLC atual e/ou o modo de fluência.)
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• Dose in PTV cannot be calculated. This can happen if parts of the PTV do not contain any
tissue. (Não foi possível calcular a dose no PTV. Isso pode ocorrer se partes do PTV não
fizerem parte do tecido.)

• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient disk space. (Falha ao exportar para “$
{ExportPath}” devido à insuficiência de espaço em disco.)

• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient access rights. (Falha ao exportar para “$
{ExportPath}” devido a direitos de acesso insuficientes.)

• Export to '${Destination}' failed. (Falha ao exportar para “${Destination}”.)
• An error occurred while loading. (Houve um erro durante o carregamento.)
• we find the encountered Clinical Baseline not acceptable: (A Base de Referência Clínica

encontrada não é aceitável:)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Mais de um

plano foi selecionado para carregamento. Volte e selecione somente um plano.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(A(s) imagem (imagens) DICOM da modalidade XT não pode(m) ser processada(s) pela
versão atual do aplicativo.)

• DICOM image with GantryDetectorTilt different from 0 or non-quadratic size cannot be
processed by the current version of the application. (Imagem DICOM com GantryDetectorTilt
diferente de zero ou de dimensão não quadrática não pode ser processada pela versão atual
do aplicativo.)

• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (O plano a ser carregado está em um
formato que não pode ser interpretado.)

• Unsupported data was found during loading.\nReview the patient data carefully for
completeness. (Foram encontrados dados não suportados durante o carregamento.\nRevise
os dados do paciente com cuidado quanto à sua integridade.)

• PTV is located outside of outer contour. (O PTV está localizado fora do contorno externo.)
• At most one Most Important OAR is allowed. Currently there are: (É permitido um OAR Mais

Importante, no máximo. Atualmente, há:)
• $numberOfArcsAdded arc has been added. The total number of arcs is now $numberOfArcs.

($numberOfArcsAdded arco foi adicionado. Agora, o número total de arcos é de
$numberOfArcs.)

• $numberOfArcsAdded arcs has been added. The total number of arcs is now $numberOfArcs.
($numberOfArcsAdded arcos foram adicionados. Agora, o número total de arcos é de
$numberOfArcs.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (A TC de planejamento está deformada. Ela não deve estar deformada. Retorne a
Selected Data e verifique.)

• The planning CT is localized. It should not be localized. Go back to the selected data and
check this. (A TC de planejamento está localizada. Não deve estar localizada. Retorne a
Selected Data e verifique)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (A TC de
planejamento é uma TC de feixe cônico. Isto pode resultar em cálculo de dose
significativamente errado e portanto não é permitido. Retorne a Selected Data e verifique.)

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (A sequência de imagens do plano não é da modalidade TC. Ela
deve ser uma sequência de imagens de TC. Retorne a Selected Data e verifique.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (A TC de planejamento não é uma imagem em decúbito dorsal.
Somente são suportadas imagens em decúbito dorsal. Retorne a Selected Data e verifique.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the Selected Data and check this. (A TC de planejamento não é uma sequência de imagens
com a cabeça primeiro. Somente são suportadas imagens com a cabeça primeiro. Retorne a
Selected Data e verifique.)

• The planning CT has tilted image slices. It should not contain tilted slices. Go back to the
selected data and check this. (A TC de planejamento possui cortes de imagem inclinados. Ela
não deve conter cortes inclinados. Retorne a Selected Data e verifique.)

• The planning CT has ${nrSlices} slices. A maximum of ${maxSlices} slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (A TC de planejamento possui ${nrSlices} cortes. O
máximo de ${maxSlices} cortes é suportado. Retorne a Selected Data e verifique.)
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• There are multiple Image sets with Modality CT found. There must be exactly one image
dataset with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Foram encontradas
várias sequências de imagens com modalidade TC. Deve haver precisamente uma sequência
de imagens com modalidade TC. Retorne a Selected Data e verifique.)

• There is no image set with Modality CT found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Não foram encontradas sequência
de imagens na modalidade TC. Deve haver precisamente uma sequência de imagens com
modalidade TC. Retorne a Selected Data e verifique.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Nem todas as
Sequências de imagens foram fusionadas. Retorne a Selected Data e verifique.)

• Calculation of Tissue Model has failed. Check the logfile for details. (O cálculo do Tissue Model
falhou. Verifique o arquivo de log para obter os detalhes.)

• Saving of the plan failed. Contact Brainlab Support. (Falha ao salvar o plano. Entrar em
Contato com o Suporte da Brainlab.)

• Creation of RT Plan failed. Check the logfile for details. (Falha na criação do Plano RT.
Verifique o arquivo de log para obter os detalhes.)

• There were unspecified problems during import. (Houve problemas não especificados durante
a importação.)

• The object ""${objectName}"" is empty. Outline the object correctly or remove it from the
selection. (O objeto ““${objectName}”” está vazio. Contorne corretamente o objeto ou remova-o
da seleção.)

• The following objects are empty: ${objectList} Outline the object correctly or remove it from the
selection. (Os seguintes objetos estão vazios: ${objectList} Contorne corretamente os objetos
ou remova-os da seleção.)

• More than one object with name ""${objectName}"" found. The objects’names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Mais de um objeto com o nome ““$
{objectName}”” foi encontrado. Os nomes dos objetos deve ser exclusivo. Retorne a Selected
Data e verifique.)

• The following objects have identical names: ${objectList} The objects’names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Os objetos a seguir têm nomes idênticos: $
{objectList} Os nomes dos objetos devem ser exclusivos. Retorne a Selected Data e verifique.)

• Object ${name} is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion and
check this. (O objeto ${name} não foi fusionado a nenhuma sequência de imagens. Volte para
o SmartBrush e para o Image Fusion e verifique.)

• The image set of Object ${name} is not loaded. Go back to the selected data and check this. (A
sequência de imagens do Objeto ${name} não foi carregada. Retorne a Selected Data e
verifique.)

• The External Outer Contour ""${name}"" can not be used. It has been removed. (O Contorno
Exterior Externo ““${name}”” não pode ser usado. Ele foi removido.)

• There are multiple External Outer Contours found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Foram encontrados vários Contornos
Exteriores Externos. Deve haver precisamente um Contorno Exterior Externo. Retorne a
Selected Data e verifique.)

• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Esta informação somente deve ser
usada para comissionamento e comparações de planos. Não deve ser usada para criar planos
de tratamentos clínicos. Não será possível exportar.)

• No PTV was found. Go back to the selected data and check this. (Não foi encontrado nenhum
PTV. Retorne a Selected Data e verifique.)

• The following PTVs were found: ${ptvList}.\n\nOnly one PTV is allowed. Go back to the
selected data and check this. (Foram encontrados os seguintes PTVs: ${ptvList}.\n\nSomente
um PTV é permitido. Retorne a Selected Data e verifique.)

• Only PTVs with volume bigger than 0.01 cm³ are allowed. Go back to the selected data and
check this. (Somente são permitidos PTVs superiores a 0,01 cm³. Retorne a Selected Data e
verifique.)

• The treatment target consists of disconnected volumes. This is not supported by Spine SRS.
To treat this target, combine the volumes into a single target volume. (O alvo do tratamento
consiste de volumes desconectados. O Spine SRS não oferece suporte a esse tipo de
tratamento. Para tratar esse alvo, combine os volumes em um único volume-alvo.)
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