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

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

Tel.: +1 800 597-5911
Fax: +1 708 409-1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892-1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece cinco anos de serviços em relação ao software. Durante este período, são
oferecidas as atualizações de software e o suporte no local.

Comunicação

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

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

• iPlan® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos
• KolibriTM é marca comercial da Brainlab AG, com registro pendente
• SmartBrush® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos
• VectorVision® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos

Marcas comerciais de outros fabricantes

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

Software integrado de outros fabricantes

• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Partes deste software são baseadas no trabalho da Sun Microsystems Inc.
• Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation

(www.apache.org/).
• O iPlan 3.0 requer a instalação do aplicativo Java 2 Runtime Environment (Versão 1.4 ou

superior) em seu sistema.
• A implementação do Brainlab PDF-Viewer é baseada na biblioteca PDF Direct/PDF Quick

View, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva para Dispositivos Médicos (MDD - Medical Device
Directive).
De acordo com a MDD (Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu), o iPlan
Flow é um produto da Classe IIb.

Instruções de descarte

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

Vendas nos Estados Unidos

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

Dados para contato e informações legais
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1.2 Símbolos usados neste manual

Avisos

Avisos são indicados por um símbolo triangular de aviso. Esses símbolos sempre contêm
informações críticas de segurança relacionadas à possibilidade de ferimentos, morte ou
outras consequências graves associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado

Informações de cuidado são indicadas por um símbolo circular de cuidado. Esse símbolo
indica informações críticas de segurança relacionadas a possíveis problemas com o
dispositivo. Tais problemas incluem funcionamento incorreto, falhas no dispositivo, danos
ao dispositivo ou danos à propriedade.

Informações adicionais

OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em tipo itálico e indicam informações adicionais
úteis.
 

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Indicação de uso

Indicações de uso

iPlan Flow é um sistema de planejamento para planejamento pré-operatório e intraoperatório
para tratamentos com cirurgia estereotática ou cirurgia guiada por imagens. Esse sistema foi
desenvolvido especialmente para exibir imagens de RM e/ou TC adquiridas de um paciente, bem
como imagens derivadas de dados DTI adquiridos com imagens de ressonância magnética (RM).
iPlan Flow é uma ferramenta dedicada para planejamento de trajetórias de cateteres
intracranianos. Diretrizes para colocação de cateteres (p.ex., de fornecedores de cateteres)
podem ser visualizadas e exibidas para oferecer suporte ao cirurgião na otimização do
planejamento de colocação de cateteres. Essas diretrizes, em combinação com informações
anatômicas, podem ser usadas para sugerir áreas que estão em conformidade com as diretrizes.
O iPlan Flow não gera nem cria, de maneira alguma, regras para a colocação de caracteres
intracranianos. O iPlan Flow usa imagens de RM-DTI e imagens de RM ponderadas em T2 para
sugerir volumes de distribuição de fluido.
Em seu modo de ação principal, o iPlan Flow é um dispositivo para criar planos de tratamento
para cirurgias estereotáticas ou cirurgias guiadas por imagens, especialmente planos para
colocação de cateteres intracranianos.
Os planos de tratamento podem ser usados em conjunto com outros aplicativos de software
Brainlab, como o software Cranial Navigation, para tratamentos cirúrgicos guiados por imagens.

Perfil dos usuários

Os usuários-alvo para este software são cirurgiões e profissionais da área médica.

Local de uso

Este produto deve ser utilizado em locais fechados, geralmente em hospitais ou clínicas.

Revisão de plausibilidade

Todas as informações inseridas no sistema iPlan e todas as informações recebidas como
saída do sistema iPlan devem ser analisadas quanto à sua plausibilidade antes do início
do tratamento do paciente.

Responsabilidade

Este sistema apenas proporciona assistência adicional para o cirurgião ou usuário e, de
forma alguma, substitui a experiência e/ou responsabilidade do cirurgião ou usuário
durante seu uso.

Indicação de uso
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos
1.4.1 Instrumental médico da Brainlab

Instrumental médico compatível da Brainlab

O iPlan Flow é compatível com os seguintes instrumentos médicos fabricados pela Brainlab AG:
• Localizador de TC/Raios X Brainlab Rev. 1 (conectado ao Anel Estereotático Brainlab para

Arco).
• Arco Estereotático Brainlab Rev. 1 (conectado ao Anel Estereotático Brainlab para Arco).

Outros instrumentos da Brainlab

Após a publicação deste manual, poderá estar disponível instrumentação adicional. Contate o
suporte da Brainlab caso tenha dúvidas quanto à compatibilidade de instrumentos com o software
da Brainlab.

Apenas instrumentos e peças de reposição da Brainlab podem ser usados com este
dispositivo médico. O uso de instrumentos/peças de reposição não autorizados pode
afetar de maneira adversa a segurança e/ou a eficácia do dispositivo médico e colocar em
risco a segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 13



1.4.2 Software médico da Brainlab

Autorização

Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software em sistemas da
Brainlab. Não instale nem remova nenhum aplicativo de software.

Software médico compatível da Brainlab

O iPlan Flow é compatível com os seguintes aplicativos de software médico da Brainlab:
• VectorVision Cranial 7.8
• iPlan 2.6, 3.0
• Cranial Navigation 2.1, 3.0
• Universal DICOM Transfer
• Brainlab Elements
• Content Manager 2.x/Patient Selection 4.x
• DICOM Viewer 2.2
• Patient Data Manager 2.1

Outros aplicativos de software da Brainlab

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

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

A manipulação não autorizada de arquivos do sistema iPlan ou arquivos de dados de
pacientes é proibida. Entre em contato com o suporte da Brainlab para manutenção de
todos os arquivos e todas as definições de configuração relacionadas ao iPlan.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.4.3 Dispositivos médicos de outros fabricantes

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes

O iPlan Flow é compatível com os seguintes dispositivos médicos não fabricados pela Brainlab:

Fabricante Dispositivo médico

Leksell/Elekta

Localizador estereotá-
tico

Leksell CT Indicator Box ou Leksell MR Indicator Box
em interface com Leksell G-Frame Headring.

Sistema de arco
Leksell Multi Purpose Stereotactic Arc ou Arco Este-
reotático Padrão Leksell em interface com Leksell G-
-Frame Headring.

Radionics

Localizador estereotá-
tico

Radionics MRIA-2-LF (Quadro Localizador para RM),
Radionics Luminant ou Radionics UCLF-0 (Quadro
Localizador Compacto Universal para TC/RM) em in-
terface com Radionics UCHR (Anel Estereotático
Universal Compacto).

Localizador estereotá-
tico

Radionics BRW-LR (Anel Localizador para TC
Brown, Cosman e Wells) em interface com Radionics
HRA-IM (Anel Estereotático para Intubação) ou Radi-
onics UCHR (+Radionics UCHR A).

Sistema de arco

Radionics CRW ASL (Sistema de Arco idêntico ao
CRW AS de peso normal) em interface com Radio-
nics UCHR (+Radionics UCHR AP) ou Radionics
HRA-IM.

Fischer

Localizador estereotá-
tico

Localizador para TC Revisão O ou Localizador para
TC Revisão A em interface com Titanium Headring.
Localizador para TC/RM Revisão U (OSS) em inter-
face com Open Ceramic Headring OSS.

Sistema de arco Fischer ZD em interface com Open Ceramic Hea-
dring OSS ou Titanium Headring.

O software iPlan Flow será configurado de acordo com a integração de sistema de arco
adquirida pelo cliente.

Dispositivos adicionais de outros fabricantes

Apenas os dispositivos médicos de outros fabricantes especificados acima podem ser
usados com este dispositivo médico. O uso de combinações de dispositivos médicos não
autorizados pela Brainlab pode afetar de maneira adversa a segurança e/ou a eficácia dos
dispositivos médicos e colocar em risco a segurança do paciente, do usuário e/ou do
ambiente.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.4 Software de outros fabricantes

Autorização

Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software em sistemas da
Brainlab. O usuário não pode instalar nem remover nenhum aplicativo de software.

Software compatível de outros fabricantes

O iPlan Flow é compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Windows
Server 2003/2008, Windows 7 e Windows 8. Para obter informações sobre pacotes de serviço
compatíveis, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Software adicional de outros fabricantes

Somente produtos de software especificados pela Brainlab podem ser instalados e usados
com o sistema iPlan.

Conformidade com DICOM

As declarações de conformidade DICOM podem ser encontradas no site da Brainlab,
www.brainlab.com.

Sistemas eletromédicos

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

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.5 Treinamento e documentação

Público-alvo

Este manual do usuário foi produzido para cirurgiões e/ou para suas equipes.

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.

Documentação

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

Manuais do Usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware

• Visão geral do planejamento de tratamento e da navegação
guiada por imagens

• Descrição da configuração do sistema da Sala Cirúrgica
• Instruções detalhadas sobre o software

Manual do Usuário de Ins-
trumental Instruções detalhadas sobre o manuseio do instrumental

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização dos instru-
mentos

Manual do Usuário do Siste-
ma Informações abrangentes sobre a configuração do sistema

Manual do Usuário Técnico Informações técnicas detalhadas sobre o sistema, incluindo espe-
cificações e conformidade

Abreviações

Este manual do usuário pode conter as seguintes abreviações:

Abreviação Definição

ADC Trace Map DTI Apparent Diffusion Coefficient (Coeficiente de Difusão Aparente
DTI)

B0 Imagem DTI adquirida em b = 0 s/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (Dependente do Nível de Oxigênio
no Sangue)

CT Computed Tomography (Tomografia Computadorizada)

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Aquisição Digital
de Imagens e Comunicação em Medicina)

INFORMAÇÕES GERAIS
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Abreviação Definição

DTI Diffusion Tensor Imaging (Aquisição de Imagem do Tensor de Difu-
são)

FA Fractional Anisotropy (Anisotropia Fracionária)

FoR Frame of Reference (Quadro de Referência)

HU Hounsfield Unit (Unidade de Hounsfield)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (Registro e Estimulação
com Microeletrodos)

RM Imagem de Ressonância Magnética

NM Nuclear Medicine (Medicina Nuclear)

PACS Picture Archiving and Communication System (Sistema de Arquiva-
mento de Imagens e Comunicação)

PET Positron Emission Tomography (Tomografia por Emissão de Pósi-
trons)

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography (Tomografia Com-
putadorizada por Emissão de Fóton Único)

STL
Standard Tesselation Language (Linguagem Padrão de Infusão de
Mosaicos - também conhecida como Linguagem de Infusão de Mo-
saicos em Superfícies ou Estereolitografia)

SUV Standard Uptake Value (Valor de Captação Padrão)

CSV Comma Separated Values (Valores Separados por Vírgula)

Treinamento e documentação
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2 CARREGANDO E
IMPORTANDO DADOS DE
PACIENTES

2.1 Inicialização do software
2.1.1 Inicializando o software

Como iniciar

Etapa

Clique duas vezes no ícone do iPlan Flow na área de trabalho para iniciar o progra-
ma e exibir a tela de seleção de planos de tratamento.

Páginas de diálogo

Os dados de paciente podem ser carregados e importados usando algumas páginas de diálogo.

②
①

③

④

Figura 1 
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Layout da tela

A visão geral do layout da tela exibe as informações e a localização do arquivo de onde os dados
do paciente são lidos e onde é salvo.

Nº Explicação Explicação

① Cabeçalhos de lis-
ta

Ordene os dados da lista de acordo com qualquer cabeçalho, clican-
do no cabeçalho apropriado.
Classifique os dados em ordem crescente ou decrescente - a ordem
atual é indicada pelos ícones de seta ao lado do nome do cabeça-
lho.

② Lista de dados dis-
poníveis

Dependendo da etapa atual, esta lista permite selecionar os dados
de paciente que estão disponíveis, como tipos de arquivo, estudos
de pacientes ou séries de imagens.

③ Área de detalhes Fornece informações suplementares sobre os dados de paciente se-
lecionados.

④ Funções Funções relevantes para a página de diálogo.

Funções de janela de diálogo

As funções que aparecem em janelas de diálogo gerais são listadas a seguir.

Função Explicação

Back Retorna à etapa anterior.

Cancel Fecha a janela de diálogo atual.

Next Acessa a próxima etapa.

Archives Retorna à seleção de arquivo.

Settings
Permite definir configurações específicas para o arquivo selecionado. As confi-
gurações disponíveis variam em função do formato de dados selecionado (con-
sulte a página 25).

Delete

Exclui permanentemente todos os arquivos selecionados. O software pede
uma confirmação final antes de excluir qualquer arquivo.
• Somente dados de pacientes localizados no disco rígido podem ser excluí-

dos.
• Durante a seleção do paciente, se o último paciente for excluído, o sistema

retorna à página de arquivo.
• Durante a seleção de estudo, se houver apenas um estudo de paciente, ele

não poderá ser excluído.
• A exclusão de um arquivo remove somente a entrada da lista de arquivos.

Nenhum dado de paciente é excluído.

Refresh Atualiza a exibição, por exemplo, quando um novo paciente é adicionado ao di-
retório do disco rígido.

Logfile... Exibe um arquivo de log que contém informações suplementares sobre as eta-
pas concluídas até o momento (consulte a página 22).

Select All Seleciona todas as entradas na lista atual.

Deselect All Desmarca todas as entradas na lista atual.

Inicialização do software
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Excluindo dados

Os dados selecionados podem ser excluídos do disco rígido mesmo se estiverem
configurados como somente para leitura. Se Quick Search estiver ativada (consulte
a página 27), a função de exclusão removerá todos os arquivos e todas as pastas
(incluindo arquivos não DICOM) localizados na pasta do paciente. Se Quick Search estiver
desativada, a função de exclusão removerá somente os arquivos e as pastas relacionados
a um paciente. Dependendo de suas configurações de Alias Patient handling (consulte a
página 27), você poderá ser notificado quando o sistema localizar dois pacientes com o
mesmo ID, mas com nomes diferentes.

CARREGANDO E IMPORTANDO DADOS DE PACIENTES
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2.1.2 Arquivos de log

Informações gerais

Uma função arquivo de log é fornecida em determinadas janelas de transferências de dados. Isso
permite a exibição de arquivos de log gerados pelo sistema para a etapa em questão.

Como ativar a exibição do arquivo de log

Etapa

Clique em Logfile... à direita da janela de diálogo. O sistema abre o arquivo de log em seu na-
vegador de Internet padrão.

Inicialização do software

22 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0



2.1.3 Etapas de carregamento e importação

Informações gerais

Devido à variedade de scanners e mídias de armazenamento disponível, não é possível discutir
formatos de dados ou procedimentos de transferência específicos de forma individual. Este
manual do usuário explica o procedimento geral para conversão de dados do paciente. Se
surgirem questões ou problemas específicos, entre em contato com o suporte da Brainlab para
obter assistência.

Acesso ao plano de tratamento

Cada plano de tratamento pode ser aberto somente por um usuário por vez.

Carregamento de planos múltiplos

Somente um plano de tratamento pode ser aberto por vez. Se já estiver editando um plano de
tratamento e carregar um segundo plano de tratamento ou fechar o aplicativo sem salvar, você
perderá todas as alterações feitas no primeiro plano de tratamento.

Carregando dados de mídia removível ou da rede

Se você carregar dados de uma mídia removível (como unidade flash USB ou DVD) e tiver
a intenção de remover a mídia durante o planejamento, ou se carregar dados a partir de
uma unidade somente para leitura, salve antes o plano de tratamento localmente em outro
arquivo. Caso contrário, informações importantes do plano de tratamento serão perdidas.
Além disso, certifique-se de salvar o plano de tratamento localmente se os dados tiverem
sido carregados de uma rede. Caso contrário, as informações do plano de tratamento
serão perdidas se a conexão com a rede for interrompida.

Instruções de aquisição

Instruções de aquisição detalhadas para sua combinação preferida de modalidade e tratamento
pretendido estão disponíveis na área de suporte da Brainlab, sob solicitação. Para obter os
melhores resultados possíveis do seu sistema de planejamento de tratamento, recomendamos
seguir as instruções fornecidas no protocolo de aquisição apropriado.

Imagens DICOM devem ter um tamanho de pixel quadrado. Não há limitação para o
tamanho da matriz. Para exportar no formato Brainlab, recomendamos usar 512 x 512
pixels, para evitar artefatos de interpolação. Os tamanhos do pixel e da matriz devem ser
constantes por série.
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2.2 Criando novos arquivos
2.2.1 Iniciando

Como ativar a criação do arquivo

Etapa

Clique em New Archive na área de funções da janela de diálogo Load Archives que é exibida
após a inicialização do software (consulte a página 33).

Como selecionar o tipo de arquivo

Figura 2 

Etapas

1. Selecione o tipo de arquivo clicando no nome ou ícone correspondente.

2. Clique em Next para definir as configurações.

OBSERVAÇÃO: apenas tipos de formatos de dados ativados (licenciados) são listados na janela
de diálogo New Archive.
 

Criando novos arquivos
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2.2.2 Configurações para o Novo Arquivo - Visão geral

Páginas de configurações disponíveis

Dependendo do tipo de arquivo selecionado, o sistema solicita a entrada de informações
específicas e/ou a definição de configurações específicas.
Para ajustar as configurações a qualquer momento, clique em Settings na janela de diálogo
Load Archives.

Tipo de arquivo Explicação Consulte

Brainlab Avançado Formato de arquivo Brainlab (xBrain). Página 26

Importação DICOM a partir do sis-
tema de arquivos Importação DICOM de várias mídias. Página 27

MR Analyze Importa dados não DICOM de formatos de
scanner proprietários. Página 30

OBSERVAÇÃO: o formato DICOM inclui modalidades como RM, TC, PET, SPECT, XR ou XA.
Conjuntos de dados de angiografia de raios X (3D) são importados como modalidade XT.
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2.2.3 Configurações para o Novo Arquivo - Formato Brainlab Avançado

Informações gerais

Esse arquivo é utilizado para salvar planos de tratamento criados no iPlan.

Como definir configurações

Figura 3 

Etapas

1. Digite um nome para o arquivo no campo Archive Name.

2.
No campo Data Path, clique em Browse para navegar até a rede ou o caminho local
apropriado.
Como alternativa, digite manualmente o caminho do arquivo de dados do paciente.

3.

Marque as caixas de seleção apropriadas para ativar as configurações aplicáveis para
salvar:
• Use compressed and packed file format for removable devices: acelera o arquiva-

mento em unidades USB removíveis.
• Reduce transfer time for removable devices: acelera o arquivamento em dispositi-

vos removíveis, omitindo dados brutos que não são usados na navegação.
• Delete existing patient data in target folder: limpa o dispositivo removível.

4. Para verificar se o caminho do arquivo é válido, clique em Test connection.

5. Clique em OK para retornar à janela de diálogo Load Archives, em que você pode car-
regar o arquivo (consulte a página 33).

Criando novos arquivos
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2.2.4 Configurações para o Novo Arquivo - DICOM

Informações gerais

Este arquivo é utilizado para importar dados DICOM de um sistema de arquivos (por exemplo,
CD-ROM, DVD, disco rígido, dispositivo removível, caminho de rede).

Como definir configurações

Figura 4 

Etapas

1. Digite um nome para o arquivo no campo Archive Name.

2.
No campo Data Path, clique em Browse para navegar até a rede ou o caminho local
apropriado.
Como alternativa, digite manualmente o caminho do arquivo de dados do paciente.

3. Defina as configurações de Alias Patient handling (consulte a página 27).

4.

Ative as caixas de seleção apropriadas:
• Quick Search (one patient per folder): o sistema assume que existe apenas um paci-

ente em cada pasta e apenas considera os arquivos e as pastas relacionadas a um pa-
ciente.

• Use DICOMDIR if available: acelera a navegação de dados DICOM.
• Reduce memory usage (load images only when necessary): quando esta opção é

selecionada, o software inicialmente carrega apenas informações de cabeçalho ao im-
portar dados DICOM. Essa opção reduz consideravelmente o tempo de carregamento.
Os dados de imagem são então carregados, se tiverem sido selecionados durante a
seleção de sequências de imagens (consulte a página 244).

5. Para verificar se o caminho do arquivo é válido, clique em Test connection.

6. Clique em OK para retornar à janela de diálogo Load Archives, em que você pode car-
regar o arquivo (consulte a página 33).

Alias Patient Handling

Em Alias Patient handling é possível definir as configurações de criação de arquivo.
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Função Explicação

Patient ID is uni-
que

Selecione esta opção se desejar que todos os pacientes com o mesmo ID
sejam considerados idênticos.

Patient Name and
ID are unique

Selecione esta opção quando o nome do paciente e o ID do paciente forem
equivalentes em uma pasta de paciente.

Ask user
Selecione esta opção para solicitar que o usuário defina como o sistema de-
ve proceder no caso de pacientes com o mesmo ID, mas com nomes dife-
rentes.

Criando novos arquivos
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2.2.5 Configurações para Novo Arquivo - Importação via DICOM PACS

Informações gerais

Este arquivo é automaticamente criado e configurado para facilitar a importação de dados
DICOM a partir de um sistema Query/Retrieve. Contate o suporte da Brainlab para configurar
sistemas PACS adicionais, se necessário.
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2.2.6 Configurações para Novo Arquivo - MR Analyze

MR Analyze Harddisk - Visão Geral

Arquivos MR Analyze Harddisk são principalmente utilizados para interface com dados
funcionais de RM. A transferência desse tipo de dados é semelhante a outros procedimentos de
transferência de dados em termos de configuração, seleção de pacientes, transferência e
armazenamento. O suporte da Brainlab executará a configuração e fornecerá treinamento
adicional aos usuários.
Uma série de imagens de paciente no formato MR Analyze contém dois arquivos de dados:
• O arquivo patientName.hdr: contém o cabeçalho da imagem com parâmetros relacionados ao

volume da imagem.
• O arquivo patientName.img: contém o arquivo de imagem correspondente ao arquivo de

cabeçalho.
Os dados do paciente no formato MR Analyze devem ser copiados para a pasta de MR Analyze
definida no disco rígido do computador.
Geralmente, o nome da pasta é C:/Brainlab/Analyze; todavia, a fonte de dados também pode
estar localizada em CD-ROM, unidade de disco flexível ou na rede. Se estiver em dúvida, entre
em contato com o suporte da Brainlab.

Os nomes dos arquivos *.hdr e *.img devem ser os mesmos. Se um dos arquivos
correspondentes estiver faltando, os dados do paciente não poderão ser transferidos.

Os nomes dos arquivos *.hdr e *.img representam o nome do paciente. Como o nome do
paciente usado no iPlan é derivado desses nomes de arquivos, você deve assegurar que
eles contenham o nome real do paciente.

Se RM não for o formato de imagem correto, o usuário deverá ajustar manualmente a
modalidade.

O formato de dados MR Analyze Harddisk não contém informações sobre a orientação da
imagem ou do paciente. Verifique e corrija a orientação na visualização da imagem, na
janela de diálogo Orientation; clique no botão Manipulation (consulte a página 44).

Janela de diálogo Harddisk Transfer

Figura 5 
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Como definir configurações

Etapas

1. Digite um nome para o arquivo no campo Archive Name.

2.
No campo Data Path, clique em Browse para navegar até a rede ou o caminho local
apropriado.
Como alternativa, digite manualmente o caminho do arquivo de dados do paciente.

3. Para verificar se o caminho do arquivo é válido, clique em Test connection.

4. Clique em OK para retornar à janela de diálogo Load Archives, em que você pode car-
regar o arquivo (consulte a página 33).

Como definir configurações

Figura 6 

Etapas

1. Digite um nome para o arquivo no campo Archive Name.

2.
No campo Data Path, clique em Browse para navegar até a rede ou o caminho local
apropriado.
Como alternativa, digite manualmente o caminho do arquivo de dados do paciente.

3. Para verificar se o caminho do arquivo é válido, clique em Test connection.

4. Selecione a qualidade desejada para o objeto na lista suspensa Import Quality of Ob-
jects.

5.

Selecione a unidade de tamanho para o objeto (mm ou polegadas).
OBSERVAÇÃO: o fabricante deve fornecer a unidade de medição correta, pois não é
possível especificar unidades no próprio arquivo. Inspecione os dados importados para
assegurar que o tamanho do objeto seja o esperado.
 

6.

Ative a caixa de seleção Attempt to import objects with color information para impor-
tar objetos com as cores que você definiu no iPlan.
OBSERVAÇÃO: se a cor não puder ser reproduzida com exatidão, o iPlan selecionará a
cor mais próxima.
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Etapas

7. Clique em OK para retornar à janela de diálogo Load Archives, em que você pode car-
regar o arquivo (consulte a página 33).

Criando novos arquivos
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2.3 Selecionando um arquivo

Como carregar um arquivo

Depois de criado, o arquivo fica disponível na janela de diálogo Load Archives.

Figura 7 

Etapas

1. Para selecionar um arquivo, clique no nome ou ícone correspondente.

2. Clique em Next para exibir os dados de paciente contidos no arquivo.

Funções para seleção de arquivo

Função Explicação

New Archive
Se um arquivo adequado ainda não tiver sido configurado, esta função per-
mitirá a criação de um arquivo no formato de dados que você deseja transfe-
rir (consulte a página 24).

Settings
Define configurações específicas para o arquivo selecionado. As configura-
ções disponíveis variam em função do formato de dados selecionado (con-
sulte a página 25).

Delete Exclui o arquivo selecionado. Os dados do paciente no arquivo fonte não se-
rão removidos.

Próximas etapas

Opções

Se tiver selecionado um arquivo DICOM ou Brainlab, você poderá agora selecionar o paciente
(consulte a página 34).
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2.4 Manipulando dados do paciente
2.4.1 Selecionando um paciente

Como selecionar o paciente

Quando um arquivo é selecionado, o sistema abre a janela de diálogo de seleção de paciente.

Figura 8 

Etapas

1. Selecione o arquivo de paciente clicando no nome ou ícone correspondente.

2. Clique em Next para prosseguir.

Se não forem inseridos corretamente no scanner, o nome ou ID do paciente será
automaticamente definido como Unknown. Por favor, verifique se os dados de paciente
selecionado são corretos.

Ícones de paciente

Ícones do plano de tratamento

Indica um paciente anônimo.

Indica um paciente do sexo feminino.

Indica um paciente do sexo masculino.

Manipulando dados do paciente
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Funções para seleção de paciente

Função Explicação

Administration

Gerenciar dados de paciente:
• Cria uma cópia do arquivo do paciente em um arquivo diferente (consulte

a página 36).
• Move o arquivo do paciente para um arquivo diferente (consulte a página

36).
• Exclui permanentemente os arquivos selecionados (consulte a página 21).

Refresh Atualiza a exibição, por exemplo, quando um novo paciente é adicionado ao
diretório do disco rígido.

Search Filtra a exibição de acordo com a informação de Patient Name ou Patient
ID inserida.

Reset Redefine o filtro para que todos os dados disponíveis sejam novamente exi-
bidos.
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2.4.2 Copiando ou movendo dados do paciente para um arquivo diferente

Funções disponíveis

As funções Copy e Move aparecem à direita da janela de diálogo Administration quando você
clica no botão Administration (consulte a página 34).

Figura 9 
OBSERVAÇÃO: essas funções estão disponíveis somente para os formatos DICOM e Brainlab
Avançado.
 

OBSERVAÇÃO: para que essas funções possam ser usadas, pelo menos dois arquivos do tipo
selecionado devem estar disponíveis. Detalhes sobre a criação do arquivo são fornecidos na
página 24.
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Como copiar ou mover o paciente

Figura 10 

Etapas

1. Destaque o arquivo do paciente na janela de diálogo Administration.

2. Clique em Copy ou Move para abrir a janela de diálogo Target (mostrada acima).

3. Destaque o arquivo.

4. Clique em OK para transferir os dados.

Status da transferência

O sistema retorna à janela de diálogo Administration, em que o status da ação de transferência
é indicado por uma barra de progresso.
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2.4.3 Carregando um plano de tratamento

Janela de diálogo Plans

Se um arquivo do tipo Brainlab Avançado tiver sido selecionado, o sistema solicitará a seleção de
um plano de tratamento.
OBSERVAÇÃO: se houver apenas um plano de tratamento disponível, o sistema
automaticamente abre o plano e prossegue para a próxima etapa.
 

Figura 11 

Como selecionar o plano de tratamento

Etapas

1. Selecione o plano de tratamento clicando no nome ou ícone correspondente.

2. Clique em Load para carregar o plano de tratamento.

Manipulando dados do paciente
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2.4.4 Importando dados DICOM

Como selecionar o estudo

Se você estiver importando dados DICOM e os dados de paciente carregados contiverem
múltiplos estudos, o sistema solicitará a seleção de um estudo de paciente.
OBSERVAÇÃO: se houver apenas um estudo de paciente disponível, o sistema automaticamente
abre o estudo e prossegue para a próxima etapa.
 

Figura 12 

Etapas

1. Selecione o estudo do paciente clicando no nome ou ícone correspondente.

2. Clique em Next para prosseguir para a seleção da série de imagens.

Como selecionar a série de imagens

O sistema solicita a seleção da série de imagens. A série de imagens inclui todos os dados de
imagem salvos em um estudo específico para um determinado paciente.
OBSERVAÇÃO: quando apenas uma série de imagens está disponível, o sistema abre
automaticamente a série e prossegue para a próxima etapa.
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Figura 13 

Etapas

1. Selecione a série de imagens, clicando no nome ou ícone correspondente.

2. Clique em Next para prosseguir para a seleção da sequência de imagens.

Janela de diálogo Advanced Data

O sistema abre a janela de diálogo Advanced Data mostrada a seguir. Nessa janela você pode
selecionar a sequência de imagens e aplicar as configurações.

Figura 14 

Funções de dados avançadas

Função Explicação Consulte

Manipulation... Ajusta a orientação da imagem carregada. Página 44
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Função Explicação Consulte

Sorting... Classifica os dados de imagem de acordo com critérios espe-
cíficos. Página 47

Delete Slices... Exclui cortes da sequência de imagens selecionada. Página 46

Dicom Info... Exibe informações DICOM relativas à imagem exibida. Página 49

OBSERVAÇÃO: essas funções estão disponíveis somente para conjuntos de dados 3D.
 

Como selecionar e revisar a sequência de imagens

Etapas

1. Selecione a sequência de imagens, clicando no nome ou ícone correspondente.

2.
Verifique se as informações da sequência de imagens, fornecidas na parte inferior es-
querda da tela, estão corretas. As informações fornecidas variam em função do conjunto
de dados selecionado.

3. Verifique se a sequência de imagens é adequada, usando as funções da barra de ferra-
mentas à direita da visualização da imagem (consulte a página 64).

4. Clique em Next para prosseguir para o iPlan Navigator (consulte a página 58).
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2.4.5 Importando dados DICOM DTI

Janela de diálogo Advanced Data

Se você estiver carregando dados DICOM que incluem dados de imagem DTI, o sistema abrirá a
janela de diálogo Advanced Data mostrada a seguir. Nessa janela você pode selecionar a
sequência de imagens e aplicar as configurações.

Figura 15 
OBSERVAÇÃO: as funções Avançadas DICOM (manipulação, ordenação, informações DICOM)
são descritas na página 40.
 

Como selecionar uma imagem e revisar a sequência de imagens

Etapas

1. Selecione a série de imagens, clicando no nome ou ícone correspondente.

2.
Verifique se as informações da sequência de imagens fornecidas na parte inferior es-
querda da tela, na aba Details, estão corretas. As informações fornecidas variam em fun-
ção da sequência de imagens selecionada.

3. Na aba Preprocessing (consulte a página 42), selecione as configurações apropria-
das.

4. Verifique se a sequência de imagens é adequada, usando as funções da barra de ferra-
mentas à direita da visualização da imagem (consulte a página 64).

5. Clique em Next para finalizar a importação de dados e prosseguir para o iPlan Naviga-
tor (consulte a página 58).

Configurações de pré-processamento

As configurações de pré-processamento fornecidas na aba Preprocessing permitem melhorar a
qualidade da imagem e dos resultados. As configurações de importação devem ser especificadas
para cada estudo separadamente.
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Formato de da-
dos

Configurações

DTI

Correct for Eddy Currents: Melhora o registro entre os volumes DTI. Essa
função é importante, pois as imagens DTI são suscetíveis a distorções cau-
sadas por correntes parasitas induzidas por gradientes de difusão. Os arte-
fatos criados pelo scanner podem ser descritos por deslocamento, escala e
cisalhamento, na direção de codificação de fase. 
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2.4.6 Orientação

Informações gerais

Se o paciente tiver sido escaneado na posição axial (decúbito ventral ou dorsal), mas com a
cabeça inclinada e de acordo com a inclinação do gantry, a identificação dos dados de aquisição
como coronal não será exibida corretamente pelo software de navegação. Para corrigir essa
situação, exporte os dados do scanner como um conjunto de dados coronais ou altere a
identificação dos dados no iPlan, de axial para coronal, usando os recursos descritos na página
44.
OBSERVAÇÃO: alguns scanners e formatos de informações médicas não incluem informações
de orientação de imagem no cabeçalho da imagem.
 

Como acessar as funções de orientação

Figura 16 

Etapas

1. Selecione a sequência de imagens desejada na janela de diálogo Advanced Data, exibi-
da após o carregamento dos dados.

2. Clique em Manipulation... na área de opções à direita da janela de diálogo para abrir a
janela de diálogo Orientation (mostrada acima).

Funções de orientação disponíveis

Função Explicação

Flip A-P
Inverte a imagem selecionada nas direções A-P (anterior-posterior), H-F (cabe-
ça-pés) e L-R (esquerda-direita).Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P
Gira a imagem selecionada nas direções A-P (anterior-posterior), H-F (cabeça-
-pés) e L-R (esquerda-direita).Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Desfaz a última alteração efetuada.
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Função Explicação

Reset Redefine todas as alterações efetuadas.

Modality
A modalidade do conjunto de dados de aquisição (CT, MR, X-Ray, NM, XT, OT
ou Ultrasound) poderá ser selecionada aqui se não tiver sido predefinida no
scanner.

Submodality

Uma submodalidade apropriada pode ser selecionada para a modalidade atual,
se não estiver predefinida no scanner:
• CT = Angio pode ser selecionada
• MR = Angio, contraste funcional T1 e T2 podem ser selecionadas
• X-Ray = nenhuma submodalidade disponível
• NM = PET e SPECT podem ser selecionadas
• XT = XA (angiografia)
• OT = SC pode ser selecionada

Patient orien-
tation

Para a orientação do paciente você pode selecionar Prone, Supine, Decubitus
Left ou Decubitus Right se a orientação não tiver sido predefinida no scanner.
OBSERVAÇÃO: se Unknown tiver sido definida automaticamente, assegure
que a opção correta para os dados de imagem seja selecionada antes de pros-
seguir.
 

Scan direc-
tion

Selecione Head first ou Feet first.
OBSERVAÇÃO: se Unknown tiver sido definida automaticamente, assegure
que a opção correta para os dados de imagem seja selecionada antes de pros-
seguir.
 

Image Type

Selecione Axial, Coronal, Sagittal ou Unknown para a direção do tipo de ima-
gem.
OBSERVAÇÃO: se Unknown tiver sido definida automaticamente, assegure
que a opção correta para os dados de imagem seja selecionada antes de pros-
seguir.
 

Series com-
ment Visualiza os comentários inseridos pelo operador do scanner.

MR Analyze Harddisk - Orientação da Imagem

O formato MR Analyze não inclui diversos parâmetros de orientação de imagem requeridos
(esquerda-direita, cabeça-pés, anterior-posterior) no cabeçalho da imagem. Portanto, alguns dos
parâmetros de volume são valores padrão e também podem estar incorretos. Por esse motivo,
você deve rever, corrigir e verificar os parâmetros de imagem manualmente (consulte a página
44) antes de prosseguir. 
Além disso, o formato de dados MR Analyze não suporta a inclinação ou angulação do gantry e o
iPlan não pode transferir esses dados corretamente. Para evitar a reconstrução incorreta da
imagem no software de planejamento, as imagens no formato MR Analyze com inclinação ou
angulação do gantry acima de 0,1° não devem ser utilizadas.

Funções de visualização disponíveis

Funções de visualização adicionais estão disponíveis na barra de ferramentas à direita da
visualização da imagem (consulte a página 64).

Próximas etapas

Etapa

Depois de selecionar as configurações, clique em Yes para confirmar suas alterações.
Em seguida, o sistema retorna à janela de diálogo Advanced Data.
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2.4.7 Excluindo cortes

Informações gerais

Se tiver importado dados DICOM, você poderá excluir cortes da sequência de imagens
selecionada.

Como excluir cortes

Figura 17 

Etapas

1. Clique em Delete Slices... na área Functions.

2.
Em Delete slices from [x] to [x], especifique o intervalo de cortes a ser excluído.
Exemplo: Cortes de 1 a 10.

3.

Em Delete every ... [x] slice, defina se todos os cortes no intervalo definido devem ser
excluídos ou se cortes específicos devem ser ignorados.
Exemplo: Se desejar excluir os cortes 10, 20, etc., especifique a seguinte entrada: Delete
every ... [10] slice.

4. Clique em Delete Slices para confirmar a exclusão.

OBSERVAÇÃO: enquanto não tiver saído da janela de diálogo Delete Slices, você poderá
reverter a ação de exclusão usando o botão Undo.
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2.4.8 Classificando imagens

Informações gerais

Imagens DICOM são carregadas individualmente pelo iPlan. Por esse motivo, elas devem ser
agrupadas como sequências de imagens. Determinadas configurações padrão não podem ser
modificadas. Geralmente, conjuntos de dados DICOM padrão, como TC ou RM, já estão
corretamente agrupados. Todavia, dependendo das configurações de scanner usadas, as
configurações descritas podem ser modificadas para que as imagens DICOM possam ser
adequadamente agrupadas ao conjunto de dados requerido.

Como acessar a função de ordenação

Figura 18 

Etapas

1. Destaque a sequência de imagens na janela de diálogo Advanced Data que é exibida
quando os dados são carregados.

2. Clique em Sorting..., na área de opções à direita da janela de diálogo para abrir a janela
de diálogo Sorting... (mostrada acima).

Seleção de parâmetros

Etapas

1.

Selecione um ou mais dos parâmetros de ordenação mostrados a seguir, clicando nas
caixas de seleção correspondentes:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2. Clique em OK para salvar esses parâmetros e retornar à janela de diálogo Advanced
Data. As imagens são mostradas ordenadas de acordo com os parâmetros selecionados.
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Os parâmetros de ordenação não afetam a ordem real dos cortes de imagem. Cada corte
mantém sua própria posição x, y, z, assegurando o posicionamento correto.
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2.4.9 Informações DICOM

Como exibir informações DICOM

Clique em Dicom Info... na janela de diálogo Advanced Data (consulte a página 40) para exibir
a janela de diálogo File display. Essa janela de diálogo exibe as informações de cabeçalho
DICOM escritas pelo scanner.

Janela de diálogo File display

①

②

③

Figura 19 

Nº Explicação

① Nome e local do arquivo.

② Exibe as informações de cabeçalho DICOM.

③

Clique em Editor para editar as informações de cabeçalho DICOM ou salvá-las em outro
local.
O arquivo é exibido no editor Notepad (Bloco de Notas) e você pode modificá-lo e/ou
salvá-lo em seu local preferido.

OBSERVAÇÃO: durante a importação de dados DICOM, verifique cuidadosamente se todas as
informações gerais DICOM, tais como modalidade, nome do paciente e data de nascimento,
foram corretamente interpretadas pelo iPlan e se as informações enviadas do scanner estavam
corretas.
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3 VISÃO GERAL DO
APLICATIVO

3.1 Introdução ao iPlan Flow
3.1.1 Sistema

Desempenho do sistema

O desempenho do iPlan depende do sistema operacional e da plataforma do computador.
Para otimizar o desempenho do software, evite executar aplicativos desnecessários em paralelo
ao iPlan.

Módulos iPlan adicionais

Vários módulos do iPlan estão disponíveis, como para aplicações de otorrinolaringologia. Se tiver
adquirido mais de um módulo, certifique-se de ter inicializado o módulo correto, verificando o
logotipo do produto no canto inferior direito da tela.

Figura 20 
Um Manual do Usuário do Software separado está disponível para cada módulo do iPlan.
Contate o suporte da Brainlab para maiores informações.
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3.1.2 Dados de imagem e abreviações

Tipos de imagens compatíveis

Os seguintes tipos de imagem podem ser transferidos para o iPlan:
• TC (com/sem agente de contraste)
• RM (com/sem agente de contraste)
• Imagens de RM ponderadas por difusão (DTI)
• Dados de medicina nuclear (PET, SPECT)

OBSERVAÇÃO: podem ser solicitadas instruções detalhadas sobre os exames ao suporte da
Brainlab.
 

Verificando dados de imagem

O iPlan fornece funções para medição e/ou cálculo de distâncias, volumes, diâmetros,
ângulos, localizações de pontos (em coordenadas cartesianas), etc., com base em dados
de imagem. Para evitar lesões aos pacientes devido a tais medições e cálculos, o usuário
deve verificar os dados de imagem usados para se certificar que são adequados para
esses objetivos.
A adequação de dados de imagem deve ser estabelecida, mantida e regularmente verificada,
tanto pelo usuário dos dados de imagem quanto pelo provedor da imagem (por exemplo, o
radiologista do hospital), de acordo com as seguintes diretrizes:
• O usuário dos dados de imagem (p.ex., o usuário do iPlan) e o provedor da imagem devem

estar cientes de que os dados de imagem fornecidos serão usados pelo iPlan para medições
e cálculos geométricos.

• O usuário de dados de imagem é responsável por fornecer ao provedor da imagem a
especificação dos requisitos dos dados de imagem que sejam relevantes para o caso de uso
específico (por exemplo, precisão espacial).

• O provedor de imagem é responsável por fornecer dados de imagem que atendam aos
requisitos (por exemplo, precisão espacial) especificados pelo usuário dos dados de imagem.

• O provedor da imagem é responsável por verificar se os dados de imagem fornecidos atendem
aos requisitos (p.ex., calibrando o scanner e executando testes com fantoma regularmente,
usando a função de medição do iPlan).

• O usuário dos dados de imagem e o provedor da imagem devem estar cientes de que nem a
Brainlab nem o próprio software podem validar ou verificar dados de imagem específicos de
pacientes que são usados em combinação com o iPlan para casos de uso específicos.

Qualidade da imagem

Os dados de imagem adquiridos para a localização estereotática precisa nunca devem ser
o resultado de um compromisso entre distinção de tecidos, precisão espacial e
representação da haste do localizador. Isto pode levar a resultados de planejamento de
tratamento incorretos e lesionar o paciente.

A distorção de RM pode ser intrínseca do scanner e da suscetibilidade dos materiais
dentro do volume da imagem. Portanto, o uso de RM para estereotaxia por si próprio não é
recomendado, especialmente no caso de orientações de exames sagitais e coronais. A
estereotaxia deve ser realizada apenas usando TC ou outras técnicas de geração de
imagem que oferecem precisão dimensional.
OBSERVAÇÃO: a fusão de sequências de imagens de TC e RM combina as vantagens da
precisão espacial de tomografia com a definição de tecidos superior da ressonância magnética.
Dessa maneira, a fusão de imagens do iPlan melhora a precisão usando determinados tipos de
aquisições para estereotaxia.
 

OBSERVAÇÃO: o iPlan otimiza significativamente o fluxo de trabalho clínico, pois permite criar
planos de tratamento precisos baseados em imagens de diagnóstico, sem incluir uma sequência
de imagens localizada por estereotaxia no plano. O plano de tratamento pode ser finalizado
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simplesmente pela adição e processamento de uma sequência de imagens localizada por
estereotaxia imediatamente antes da cirurgia (consulte as alternativas de fluxo de trabalho).
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3.1.3 Fluxo de trabalho do iPlan

Informações gerais

Veja a seguir um exemplo de fluxo de trabalho para criação de um plano de tratamento com o
iPlan.
Para acessar as tarefas de planejamento mostradas no fluxo de trabalho, você pode:
• Prosseguir pelas tarefas de planejamento na ordem indicada abaixo usando a área Navigator

(consulte a página 57).
• Selecionar tarefas de planejamento na ordem preferida usando o iPlan Navigator (consulte a

página 58).
OBSERVAÇÃO: você também pode omitir as tarefas que não são necessárias para o
planejamento de tratamento atual.
 

Fluxo de trabalho baseado em arco

Estágio do pla-
no de tratamen-
to

Etapa de planejamento Consulte

Dados de ima-
gem

Adquirir imagens para diagnóstico Instruções de
aquisição

Carregar/importar dados e abrir o plano de tratamento Página 19

Planejamento

Localização Página 77

Visualização e ajuste Página 87

Fusão de imagens Página 135

Criação de objetos Página 151

Planejamento de cateteres Página 197

Etapas finais
Salvar o plano de tratamento Página 267

Exportar o plano de tratamento Página 273

Fluxo de trabalho sem arco

Estágio do pla-
no de tratamen-
to

Etapa de planejamento Consulte

Dados de ima-
gem

Adquirir imagens para diagnóstico Instruções de
aquisição

Carregar/importar dados e abrir o plano de tratamento Página 19

Planejamento

Visualização e ajuste Página 87

Pontos de registro Página 124

Fusão de imagens Página 135

Criação de objetos Página 151

Planejamento de cateteres Página 197

Etapas finais
Salvar o plano de tratamento Página 267

Exportar o plano de tratamento Página 273
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3.2 Interface de usuário
3.2.1 Tela Principal

Informações gerais

A tela principal é exibida quando o usuário seleciona uma tarefa de planejamento na área
Navigator (consulte a página 57) ou no iPlan Navigator (consulte a página 58).

Layout da tela

① ②

④

③

⑤
Figura 21 

Nº Explicação Consulte

① Área de planejamento exibindo visualizações de imagem Página 62

② Funções da barra de ferramentas Página 64

③ Área Navigator Página 57

④ Área de funções Página 59

⑤ Abas para selecionar opções de exibição para cada tarefa de planejamento Página 61
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3.2.2 Visão geral de caixas de diálogo

Informações gerais

Quando determinadas funções são abertas, o sistema abre uma caixa de diálogo separada, em
que é possível definir diversas configurações.

Layout da tela (exemplo)

Figura 22 

Funções gerais

Botão Função

OK Salva suas alterações e fecha a janela de diálogo.

Cancel Fecha a janela de diálogo sem salvar suas alterações.
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3.2.3 Área Navigator

Layout

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

Figura 23 

Nº Explicação

① Abre o iPlan Navigator para que você possa selecionar tarefas de planejamento em
qualquer ordem (consulte a página 58).

② Abre a próxima tarefa de planejamento.

③ Próxima tarefa de planejamento (contornada em azul).

④ Tarefa de planejamento atual (contornada em amarelo).

⑤ Nome, ID e nome do plano de tratamento do paciente.

⑥ Abre um PDF do Manual do Usuário do Software iPlan.

⑦ Minimiza a janela do iPlan, de modo que fique aberta somente em segundo
plano.

⑧ Encerra o software iPlan (consulte a página 283).

Como selecionar uma tarefa de planejamento

Opções

Para acessar a próxima tarefa de planejamento, clique em Next.

Para abrir o iPlan Navigator para selecionar outra tarefa de planejamento, clique em Go To...
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3.2.4 iPlan Navigator

Layout

①

②

Figura 24 

Nº Explicação

①
Tarefas de planejamento disponíveis:
As tarefas de planejamento concluídas são indicadas por uma marca de vis-
to.

② Descrição da tarefa de planejamento selecionada.

OBSERVAÇÃO: uma tarefa de planejamento em cinza indica que a tarefa não está disponível,
seja porque ela não é aplicável aos dados carregados ou porque o recurso não está incluído na
sua licença.
 

Como selecionar uma tarefa de planejamento

Opções

Para abrir uma tarefa de planejamento, selecione a tarefa e clique em OK, ou clique duas vezes
na tarefa.

Para sair do iPlan Navigator sem selecionar uma tarefa, clique em Cancel.
O software o retorna à tela anterior.
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3.2.5 A área de funções

Informações gerais

Funções específicas para cada tarefa de planejamento estão disponíveis na área de funções. O
exemplo a seguir mostra a área de funções para a tarefa de planejamento Registration Points. 

Figura 25 

Visibilidade do conteúdo planejado

O símbolo de olho próximo a cada entrada da lista indica se o conteúdo do plano (p.ex., um ponto
de registro ou um objeto criado) está visível nas visualizações de imagem.

Opções

Este ícone aparece quando você adiciona um item à lista. Ele indica que você ainda
não adicionou o conteúdo planejado às visualizações de imagem (por exemplo, posi-
cionando um ponto de registro na imagem).

Quando o conteúdo planejado é adicionado às visualizações de imagem, um ícone de
olho aberto significa que o conteúdo planejado está visível.
Clique no símbolo de olho para ocultar o conteúdo.

Um ícone de olho fechado significa que o conteúdo planejado está oculto.
Clique no símbolo de olho para mostrar o conteúdo planejado novamente.
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Ajustando as propriedades e a cor do conteúdo do plano

Opções

Clique em um ícone de cor próximo a uma entrada da
lista para abrir a janela de diálogo Select Color, em
que é possível selecionar uma cor para o conteúdo pla-
nejado. 
Selecione uma cor na paleta e clique em OK para con-
firmar.

Clique no ícone de propriedades próximo a uma entra-
da de lista para abrir a janela de diálogo Properties,
em que é possível modificar o nome e/ou a cor do con-
teúdo planejado. 
Defina um nome e selecione uma cor na paleta.
Clique em OK para confirmar suas seleções.
OBSERVAÇÃO: configurações adicionais disponíveis
para uma tarefa de planejamento em particular são de-
scritas no capítulo correspondente.
 

OBSERVAÇÃO: se a função Advanced 3D estiver ati-
vada, alguns objetos poderão ser exibidos em uma cor
especial (consulte a página 113).
 

Funções gerais

Dependendo da tarefa de planejamento selecionada, as seguintes funções gerais podem estar
disponíveis na área de funções:

Função Explicação

Undo/Redo Desfaz ou refaz quaisquer modificações realizadas em uma tarefa de pla-
nejamento.

Barra de progresso
Fornecida para determinadas operações (por exemplo, abrir um plano de
tratamento). Para terminar essas operações, clique em Cancel (exibido
sob a barra de progresso).

OBSERVAÇÃO: funções específicas da tarefa de planejamento são descritas com a tarefa de
planejamento correspondente.
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3.2.6 Abas

Informações gerais

As abas permitem selecionar opções de visualização para a área de planejamento. A seleção da
aba varia em função da tarefa de planejamento que está em uso.

Abas disponíveis

Figura 26 
• Overview (página 100)
• 4 Views, 8 Views e 9 Views (página 103)
• X-ray Images (página 105)
• Other Images (página 106)
• Multiple Sets (página 107)
• Plan Content (página 108)

OBSERVAÇÃO: outras abas específicas para uma determinada tarefa de planejamento são
descritas com a tarefa correspondente.
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3.2.7 Visualizações de imagem na área de planejamento

Informações gerais

As imagens contidas no plano de tratamento são exibidas em diferentes visualizações na área de
planejamento. É possível executar a maioria das funções de planejamento diretamente nas
visualizações de imagem.

Layout da área de planejamento

Dependendo da tarefa de planejamento selecionada e da aba de visualização, as seguintes
exibições de imagem são possíveis:
• Visualização 3D
• Visualizações de corte (axial, sagital ou coronal)
• Reconstruções ou imagens reconstruídas oblíquas

①

②

③

④
Figura 27 

Explicação da área de planejamento

Nº Explicação

① Botão Seta: Fornece acesso para as opções de confi-
guração de visualização (consulte a página 91).
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Nº Explicação

②

Visualizações de reconstrução mostram imagens que
foram reconstruídas a partir de cortes de imagem origi-
nais. As seguintes informações são exibidas em visuali-
zações de reconstrução:
• A orientação indicada na primeira linha entre colche-

tes é aquela em que a sequência de imagens foi inici-
almente adquirida.

• A orientação indicada na segunda linha é a visualiza-
ção reconstruída da imagem.

O tipo de aquisição (p.ex., RM ou TC) e o número que
identifica a sequência de aquisições (p.ex., #1) também
são indicados.

Visualizações de corte originais mostram cortes de ima-
gem conforme eles foram originalmente adquiridos (axi-
al, coronal ou sagital). As seguintes informações são
exibidas em visualizações mostrando cortes de imagem
originais:
• A primeira linha indica o tipo da aquisição (MR, CT,

etc.) e o número identifica a sequência de imagens
(p.ex., #1) e a orientação da aquisição.

• A segunda linha indica o número do corte atual no se-
quência de aquisição.

Uma orientação personalizada indica, por exemplo, que
a sequência de imagens foi realinhada conforme descri-
to na página 88 ou que ela foi localizada como
AC/PC.
OBSERVAÇÃO: a orientação personalizada não está
disponível para visualizações 2D que mostram a orien-
tação de corte original.
 

OBSERVAÇÃO: orientações personalizadas são exibi-
das apenas no iPlan e no software de navegação da
Brainlab.
 

③

As letras na borda externa das visualizações indicam a orientação da imagem:
• A (anterior), P (posterior)
• L (esquerda), R (direita)
• H (cabeça), F (pés)

④ Ícone de paciente, indicando a orientação das imagens exibidas.

VISÃO GERAL DO APLICATIVO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 63



3.2.8 Botões da barra de ferramentas e de função

Informações gerais

Dependendo da aba selecionada na área de planejamento, a barra de ferramentas e as
visualizações de imagem podem conter as funções listadas a seguir.
• Botões de função com plano de fundo cinza são fornecidos na barra de ferramentas (consulte

a página 243).
• Botões de função com plano de fundo preto são fornecidos nas visualizações de imagem

individuais. O uso desses botões afeta apenas a visualização em que o botão está
selecionado (consulte a página 91).

Botões de seleção de imagem

Botão Explicação Consulte

Slice and Image Set Selection: seleciona as imagens de aqui-
sição a serem exibidas nas visualizações de planejamento. Página 244

Browse Slice: navega por um cortes de imagem individuais em
ordem crescente ou decrescente. Página 253

Browse Slices: navega por cortes de imagem múltiplos em or-
dem crescente ou decrescente. Página 253

• Nas exibições de reconstrução, use Depth Scrolling para
navegar pelas reconstruções de aquisição ao longo do eixo
indicado pelo ícone do paciente (mostrado no canto inferior
esquerdo da visualização da imagem).

• Nas exibições de cortes, use Slice Scrolling para rolar pelos
cortes disponíveis.

Página 253

Botões de opções de visualização

Botão Explicação Consulte

Options: acessa opções avançadas de visualização. Página 245

Pan and Recenter: recentraliza e exibe os planos vertical e horizon-
tal que podem ser utilizados para ajustar os planos de reconstrução. Página 254

Recenter View: redefine a posição da cena 3D na visualização caso
tenha sido modificada pela panorâmica. Página 91
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Botão Explicação Consulte

View Types: seleciona o tipo de visualização a ser exibida (p.ex., pla-
nos, 3D ou objetos). Página 95

View Orientation: muda a orientação da visualização. Página 94

Composing Options: verifica dois cortes de imagem de diferentes
sequências de imagens que foram fusionadas. Página 97

Botões de ampliação e redução de imagens

Botão Explicação Consulte

Zoom In/Out: aumenta ou diminui a ampliação da imagem. Página 255

Full Screen: aumenta a visualização atual para tela cheia. Página 93

Botões de Janelamento

Botão Explicação Consulte

Windowing: ajusta a distribuição do nível de cinza nas ima-
gens exibidas. Página 256

Advanced Windowing: fornece opções avançadas para ajuste
do valor de cinza, distribuição de Hounsfield ou SUV da ima-
gem selecionada.

Página 257

Botões de medição e identificação

Botão Explicação Consulte

Measure Hounsfield Units: mede as unidades de Hounsfield de até
três pontos em um corte de imagem (disponível para sequências de
tomografias). 

Página 261

Measure Values: mede o valor (p.ex., cinza ou SUV) de até três pon-
tos em um corte de imagem (disponível para sequências de imagens
SPECT ou PET).

Página 261

Measure Distances: mede a distância entre até três pares de pontos
em um corte de imagem. Página 263
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Botão Explicação Consulte

Measure Angles: mede o ângulo entre três pontos em um corte de
imagem. Página 263

Add/Remove Points: adiciona e remove pontos em uma sequência
de imagens. Página 264

Botões adicionais

Botão Explicação Consulte

Screenshot: realiza a captura de telas de visualizações e de janelas
de diálogo exibidas. Página 266

Save Treatment Plan: salva alterações efetuadas no plano de trata-
mento atual. Página 266
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3.2.9 Atalhos de mouse e teclado

Atalhos gerais

Atalho Ação

Roda do mouse.
Também é possível usar as setas para cima/
para baixo em seu teclado para rolar um corte
para frente/para trás.

Rola pelas imagens, corte a corte.

Roda do mouse + SHIFT.
Você também pode usar as teclas Pg Up / Pg
Dn do teclado para rolar três cortes para frente/
para trás.

Rola pelas imagens em incrementos de três
ou sete cortes (dependendo se você está na
aba 4 Views ou 8 Views).

Botão direito do mouse.
Na visualização 3D, ajusta o objeto 3D para
cima, para baixo, para a esquerda e para a di-
reita.

CTRL + botão esquerdo do mouse. Similar à função Pan and Recenter (consulte
a página 254).

CTRL + roda do mouse. Amplia e reduz imagens (consulte a página
255).

Clicar duas vezes em um ponto listado na área
de funções.
Se você clicar duas vezes em uma trajetória na
lista, a visualização será centralizada no ponto-
-alvo dessa trajetória.

Recentraliza a visualização em um determina-
do ponto, tal como um ponto de registro.

Clicar duas vezes em um objeto/região de inte-
resse listado na área de funções.

Recentraliza a visualização no centro do obje-
to/região de interesse.

Clicar duas vezes em um ponto rotulado na aba
Plan Content (consulte a página 108).
Quando se abre, por exemplo, a aba Overview,
as visualizações são centralizadas no ponto se-
lecionado.

Recentraliza a visualização em um ponto rotu-
lado (consulte a página 264).

Clicar duas vezes em uma sequência de ima-
gens na aba Plan Content (consulte a página
108).
Quando se abre, por exemplo, a aba Overview,
a sequência de imagens selecionada é mostra-
da nas visualizações.

Seleciona uma sequência de imagens a ser
exibida nas visualizações.

Tecla Print Screen. Cria uma captura da tela atual.

CTRL + S. Salva o plano.

CTRL + Z. Desfazer.

CTRL + Y. Refazer.

CTRL + 0. Redefine a visualização (zoom e centro do zo-
om).

Atalhos em tarefas de planejamento

Tarefa de planejamento Atalho Ação

Criação de objetos
Clique com o botão direito do mou-
se na área a ser apagada.

Apaga a área criada com a
função Brush (consulte a pá-
gina 156).

VISÃO GERAL DO APLICATIVO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 67



Tarefa de planejamento Atalho Ação

Clique duas vezes na visualização.
(Janela de diálogo Band Threshol-
ding, consulte a página 165.)

Foca na região de interesse
(ROI).

Fusão de imagens

Clique com o botão esquerdo do
mouse e mova o mouse à esquer-
da/direita para alternar imagens
azuis e âmbar.

Alterna imagens âmbar e
azuis.

Planejamento de pontos
de registro

Pressione a tecla ALT e clique o
botão esquerdo do mouse.
Solte a tecla ALT e clique com o
botão esquerdo do mouse para
ajustar a posição do ponto.

Adiciona um novo ponto de re-
gistro.

Todas as tarefas de plane-
jamento em que Add/
Remove Points está dis-
ponível (consulte a página
264)

Pressione a tecla ALT e clique o
botão esquerdo do mouse.
Solte a tecla ALT e clique com o
botão esquerdo do mouse para
ajustar a posição do ponto.

Adiciona um novo ponto rotu-
lado.
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4 LOCALIZADORES
4.1 Geometrias de hastes marcadoras

Informações gerais

Dependendo do tipo de localizador estereotático selecionado (consulte a página 80) e a
modalidade e orientação da aquisição, o número de hastes marcadoras e sua geometria pode
variar.
As tabelas nesta seção fornecem informações sobre a geometria de marcadores para o seu
localizador.
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4.2 Tipos de localizadores
4.2.1 Localizador Brainlab

Localizador de TC/Raios X Brainlab

Modalidade/orientação de
aquisição

Geometria de hastes marcadoras

TC/axial

Tipos de localizadores
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4.2.2 Localizadores Leksell

Indicadores de coordenadas para RM/TC Leksell

Modalidade/orientação de
aquisição

Geometria de hastes marcadoras

RM/coronal

RM/sagital

RM/axial (incluindo placa pos-
terior)

RM/axial (sem placa posterior)

TC/axial
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4.2.3 Localizadores Radionics

Radionics BRW-LR

Modalidade/orientação de
aquisição

Geometria de hastes marcadoras

TC/axial

Radionics UCLF/Luminant

Modalidade/orientação de
aquisição

Geometria de hastes marcadoras

TC e RM/axial

RM/coronal

RM/sagital
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Radionics MRIA-2-LF

Modalidade/orientação de
aquisição

Geometria de hastes marcadoras

RM/axial

RM/coronal

RM/sagital
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4.2.4 Localizadores Fischer

Fischer Rev. A

Modalidade/orientação de
aquisição

Geometria de hastes marcadoras

TC/axial (montagem superior)

TC/axial (montagem inferior)

Fischer Rev. O

Modalidade/orientação de
aquisição

Geometria de hastes marcadoras

TC/axial (montagem inferior)

Fischer Rev. U

Modalidade/orientação de
aquisição

Geometria de hastes marcadoras

TC e RM/axial (incluindo placa
frontal)
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Modalidade/orientação de
aquisição

Geometria de hastes marcadoras

TC e RM/axial (sem placa
frontal)
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5 LOCALIZAÇÃO
5.1 Orientações para a realização da localização

Informações gerais

A tarefa de planejamento Localization permite atribuir o localizador à sequência de imagens
selecionada e realizar a localização estereotática. A localização estereotática proporciona um
sistema de coordenadas específico para o anel estereotático no qual é possível calcular as
configurações de arco para uma trajetória planejada.

A localização estereotática deve ser realizada antes do planejamento de trajetórias ou
objetos na sequência de imagens e também antes de efetuar a fusão de imagens. Caso
contrário, todas as fusões de imagens realizadas anteriormente serão eliminadas. Outras
trajetórias e objetos planejados não serão eliminados, mas podem ser modificados. Isto
ocorre porque a localização modifica o conjunto de dados de volume, ou seja, os cortes
são reorientados.

Hardware

Verifique cuidadosamente a precisão do seu hardware de localização regularmente.

A localização só é possível em associação com hardware totalmente funcional. Se o
hardware localizador estiver com defeito ou danificado, ou se a geometria das hastes
estiver incorreta (consulte a página 83), isto pode causar uma falha na localização ou
levar a resultados incorretos.

Imagens suportadas

As modalidades de geração de imagens que causam distorções de imagens (tais como conjuntos
de dados RM EPI) ou representação inadequada de haste marcadora (devido a contraste
insuficiente) não podem ser localizadas adequadamente.
OBSERVAÇÃO: as informações sobre a verificação de dados de imagens encontram-se na
página 52.
 

Fluxo de trabalho geral

Etapas

1. Selecione uma sequência de imagens (consulte a página 80).

2. Selecione uma combinação de localizador e anel estereotático e localize a sequência de
imagens usando a função Assign Localizer...

3.

Verifique cada corte na visualização principal (selecionando cortes individuais na visuali-
zação em catálogo). Use a codificação por cores dos cortes como orientação para a veri-
ficação.
Após a verificação, prossiga para a próxima tarefa de planejamento.

Se não for possível localizar cortes com sucesso (consulte a página 84):
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Etapas

1.

Para ignorar cortes localizados além da geometria da haste do localizador (e que, portan-
to, não puderam ser localizados), selecione os cortes pertinentes e clique em Ignore.
Isto vai localizar cortes com base nas suas posições em relação ao corte localizado mais
próximo.

2. Para repetir o procedimento de localização, clique em Localize.

Se ainda restarem cortes não localizados (consulte a página 85):

Etapas

1. Use Add New para adicionar manualmente hastes marcadoras a cortes em que não foi
possível detectar todas as hastes marcadoras.

2. Para repetir o procedimento de localização, clique em Localize.

3.
Se necessário, use Position para reposicionar hastes marcadoras que foram detectadas
com precisão baixa ou na posição incorreta.
A haste marcadora com o pior resultado de localização é exibida em amarelo.

4. Para repetir o procedimento de localização, clique em Localize.

Se não for possível localizar cortes manualmente, devido, por exemplo, a uma definição de haste
marcadora insatisfatória (consulte a página 84):

Etapas

1. Use Ignore para ignorar cortes intermediários (exceto se contraindicado, consulte a pági-
na 84).

2. Para repetir o procedimento de localização, clique em Localize.

Localização malsucedida

Se nenhum corte pôde ser localizado:

Etapas

1. Verifique o localizador designado.

2. Se um localizador incorreto tiver sido selecionado, designe o localizador correto e repita
a localização.

3. Prossiga conforme as etapas descritas na página 77.

Se o localizador correto foi designado e mesmo assim não for possível localizar cortes, verifique
as configurações de janelamento e efetue uma localização manual de dois cortes.

Etapas

1. Clique no botão Advanced Windowing para abrir a janela de diálogo Win-
dowing (consulte a página 257).

2.
Ajuste os valores de limiar esquerdo e direito para que as hastes sejam claramente visí-
veis, com poucos artefatos.
OBSERVAÇÃO: os valores de limiar esquerdo e direito devem ser iguais.
 

3. Clique em OK para confirmar suas configurações e fechar a janela de diálogo.

4. Clique em Localize.

Se o localizador correto foi designado e mesmo assim não é possível localizar cortes, efetue uma
localização manual de dois cortes.
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Etapas

1. Clique em OK para confirmar suas configurações e fechar a janela de diálogo.

2. Clique em Localize.

3.
Se nenhum corte foi localizado, selecione um corte no topo do localizador e localize-o
manualmente posicionando hastes marcadoras. Faça o mesmo para outro corte na ba-
se do localizador.

4. Clique em Localize.

OBSERVAÇÃO: se continuar sendo impossível localizar cortes, contate o suporte da Brainlab.
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5.2 Localizando a sequência de imagens
5.2.1 Selecionando a sequência de imagens e designando um localizador

Informações gerais

A primeira etapa para realizar a localização é a designação do localizador. Isto proporciona um
quadro de referência para a sequência de cortes. Os localizadores disponíveis estão listados na
página 69.

Como localizar a sequência de imagens

Etapas

1. Selecione a sequência de imagens na caixa
Image Sets na área de funções.

2. Clique em Assign Localizer...

3.

Selecione uma combinação de localizador e
anel estereotático na janela de diálogo Loca-
lizer, certificando-se de selecionar a mesma
combinação que foi usada durante a aquisi-
ção. 

4. Clique em OK para localizar a primeira sequência de imagens.

Você deve selecionar a combinação localizador/anel estereotático correta para localização.
Se for selecionada uma combinação incorreta (p.ex., localizador correto, mas anel
estereotático incorreto), todos os cortes serão localizados com sucesso mas o sistema de
coordenadas resultante estará incorreto.

Exportação para terceiros

Para facilitar a exportação futura, selecione a opção No Localizer. Isto remove modificações da
distância e orientação originais do corte que ocorrem como resultado da localização.
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5.2.2 Resultado da localização

Relatório de status da localização

Figura 28 
O software localiza os cortes disponíveis e exibe um relatório de status da localização.

Etapa

Clique em OK para abrir a tela principal.

Tela principal após a localização

①

②

④⑤

③

Figura 29 
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Explicação da tela

Nº Visualiza-
ção

Explicação

① Catálogo

Dependendo do resultado da localização, a cor dos cortes varia:
• Verde: Corte localizado com sucesso.
• Amarelo: O corte foi localizado, mas a precisão é baixa devido ao posi-

cionamento incorreto de uma ou mais hastes marcadoras, à baixa quali-
dade da imagem ou à imprecisão da geometria do localizador.

• Vermelho: Não foi possível localizar o corte. Várias razões são possí-
veis, como, p.ex., a detecção de um número insuficiente de hastes.

② Principal

Exibe o corte atualmente selecionado em uma visualização em catálogo.
O localizador e o anel estereotático designados estão indicados (canto su-
perior direito) e se foi possível localizar o corte de imagem (canto inferior
esquerdo).
Cores da haste marcadora:
• Verde: hastes marcadoras localizadas.
• Amarelo: hastes marcadoras com o pior resultado de localização.
• Azul: indica que não foi possível localizar algumas, mas não todas as

hastes marcadoras.

③ Área de fun-
ções Use as funções para modificar a localização conforme necessário.

④ Ampliada 

Exibe uma visualização ampliada da área indicada pelo retân-
gulo com contorno azul na visualização principal. Use esta vi-
sualização para examinar melhor a posição de uma haste mar-
cadora específica.

Para ampliar outra área, clique no botão Move Magnifier e arraste o re-
tângulo para a localização desejada.
OBSERVAÇÃO: a visualização ampliada é automaticamente movimentada
quando se adicionam ou posicionam hastes marcadoras.
 

⑤ 3D

Visualização 3D de todos as hastes marcadoras detectadas no corte.
Use esta visualização para verificar a geometria da haste localizadora e
identificar cortes com hastes marcadoras incorretamente posicionadas. As
hastes marcadoras devem reconstruir em uma linha reta.

Verificando a localização

Verifique visualmente o conteúdo de cada visualização atentamente, para assegurar que a
localização foi bem sucedida.

Assegure que cada corte tenha sido localizado corretamente, p.ex., usando a visualização
3D. Mesmo que o software indique que um corte tenha sido localizado com sucesso
(exibido em verde na visualização de catálogo), o corte deve ser verificado. Por exemplo, a
disposição das hastes pode estar correta, porém, devido a artefatos, a geometria das
hastes como um todo pode estar incorretamente posicionada.

Posições de hastes marcadoras

Se uma inclinação de gantry for usada para tomografias ou se uma aquisição for oblíqua (RM), os
cortes de imagem deverão mesmo assim interceptar as hastes do localizador em um ângulo
perpendicular. Consulte as instruções de aquisição para inclinações de gantry ou ângulos
oblíquos aceitáveis.
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Como modificar a orientação

A orientação 3D da geometria de localizador exibida é indicada pelo ícone de paciente no canto
inferior esquerdo das visualizações. Se necessário, você pode modificar a orientação.

Etapas

1. Posicione o cursor do mouse no ícone de paciente.

2. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e movimente o cursor do mouse até
obter a orientação desejada.

OBSERVAÇÃO: a colocação correta das hastes marcadoras depende do localizador
estereotático selecionado.
 

Próximas etapas

Opções

Se a sequência de imagens foi localizada com sucesso, prossiga para as próximas etapas de
planejamento, clicando em Go to... ou Next na área Navigator.

Se nem todos os cortes forem localizados com sucesso, use as funções de localização (consul-
te a página 84) para corrigir manualmente a localização.
Você também pode prosseguir de acordo com o fluxo de trabalho de localização apresentado
na página 77.

LOCALIZAÇÃO
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5.3 Funções de localização
5.3.1 Ignorando cortes

Quando ignorar cortes

A função Ignore permite localizar cortes com definição de haste marcadora insatisfatória. Isto
inclui cortes para os quais nem sequer é possível posicionar manualmente as hastes marcadoras
(consulte a página 85). Quando você ignora esses cortes, eles são localizados com base nas
suas posições relativas em relação ao corte localizado mais próximo.
A função Ignore não exclui cortes da localização.
OBSERVAÇÃO: a função Ignore é contraindicada se você estiver usando aquisições durante os
quais o paciente se moveu, fazendo com que a anatomia do paciente fosse adquirida em
posições de corte irregulares. O software não consegue reconhecer essas irregularidades.
 

Os cortes ignorados de um conjunto de imagens podem levar a uma localização imprecisa
como resultado de não se usarem todas as informações de hastes marcadoras disponíveis
para a localização. O usuário deve certificar-se de localizar o maior número possível de
cortes para que a precisão da localização de cada corte seja o mais alta possível. Ignore
apenas cortes que não podem ser localizados manualmente.

Como ignorar cortes individuais

Etapas

1. Selecione o corte na visão geral de catálogo.

2.
Clique em Ignore.
O resultado da localização é atualizado e a cor do corte na visão geral de catálogo muda
de vermelho/amarelo para cinza.

Como ignorar cortes consecutivos múltiplos (intermediários)

Etapas

1.
Pressione SHIFT no teclado e selecione o primeiro corte a ser ignorado.
Mantendo SHIFT pressionado, selecione outro corte a ser ignorado.

2.

Clique em Ignore. Os cortes selecionados e todos aqueles entre eles são ignorados na
localização.
O resultado da localização é atualizado e a cor do corte na visão geral de catálogo muda
de vermelho/amarelo para cinza.

Hardware localizador

A localização só é possível em associação com hardware confiável. Se o hardware
localizador estiver defeituoso devido a, por exemplo, bolhas nas hastes, a localização não
será possível.

Funções de localização
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5.3.2 Adicionando e posicionando hastes marcadoras

Quando adicionar ou posicionar hastes marcadoras

Você pode adicionar manualmente hastes marcadoras ao corte se o software não conseguir
localizar um corte caso tenha sido detectado um número insuficiente de hastes marcadoras
devido, por exemplo, a bolhas nas hastes, parâmetros de aquisição desfavoráveis, ou
ponderação T1/T2.
Você pode reposicionar hastes marcadoras no corte de imagem selecionado se um corte não
pode ser localizado devido a hastes marcadoras que foram incorretamente ou imprecisamente
posicionadas.

Como adicionar marcadores

Etapas

1. Selecione o corte desejado na visão geral de catálogo e clique em Add New.

2. Clique no corte para inserir a haste marcadora.

3. Clique na visualização aumentada para efetuar o ajuste fino da posição do marcador,
conforme necessário.

4. Continue dessa forma até ter adicionado o número suficiente de hastes marcadoras.

OBSERVAÇÃO: a função Add New será desativada quando um número suficiente de
marcadores tiver sido adicionado.
 

Como posicionar hastes marcadoras

Etapas

1. Clique em Position.

2. Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste a haste marcadora selecio-
nada para a posição desejada.

Como repetir a localização de cortes de imagem

Etapa

Depois de modificar manualmente as hastes marcadoras, clique em Localize.

OBSERVAÇÃO: o software exibe uma mensagem na base da área de funções informando se a
localização é necessária.
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6 VISUALIZAÇÃO E AJUSTE
6.1 Introdução

Informações gerais

A tarefa View and Adjustment contém abas em que é possível visualizar todas as imagens do
paciente e configurar novas opções de visualização. Selecione essa tarefa a qualquer momento
durante o planejamento para visualizar o conteúdo planejado do plano de tratamento. 

Tela principal

Figura 30 

Funções disponíveis

Função Explicação Consulte

Align Reposiciona as imagens na visualização. página 88

Reset Restaura a posição da imagem. página 88

Import Adiciona imagens, tais como capturas de tela, ao plano
de tratamento e exporta-as separadamente.

página 89

Export All página 90

Bone in 3D Exibe uma superfície óssea na visualização 3D. página 101

VISUALIZAÇÃO E AJUSTE
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6.2 Visualizando e ajustando imagens
6.2.1 Alinhando imagens

Informações gerais

Se as imagens mostradas nas visualizações não estiverem alinhadas conforme desejado, você
poderá reposicioná-las na seção Image Set Alignment da área Functions.

Como alinhar imagens

① ② ③

Figura 31 

Etapas

1. Clique em Align na área Functions.

2.

Para mover a imagem para cima, para baixo, à esquerda ou à direita, mante-
nha o mouse no centro da imagem até que o cursor seja exibido como um sím-
bolo de mão ①. Arraste a imagem para a posição desejada.
Para girar a imagem, mantenha o mouse fora da imagem até que o cursor do
mouse seja exibido como um símbolo de mão com uma seta ②. Ajuste a rota-
ção conforme desejado.

Durante o alinhamento de imagens, as informações da imagem que aparecem no canto
superior direito das visualizações ③ indicam que a visualização apresenta uma orientação
“personalizada”. A orientação personalizada somente será exibida no iPlan e em
aplicativos de cirurgia guiada por imagens da Brainlab que suportam esse recurso.

Restaurando a orientação

Clique em Reset para restaurar a orientação da sequência de cortes original.

Visualizando e ajustando imagens
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6.2.2 Importando e exportando imagens

Informações gerais

Na seção Images da área Functions você pode adicionar imagens, tais como capturas de tela e
fotografias, em vários formatos (p.ex., BMP, PNG, JPEG, etc.) ao plano de tratamento e exportá-
-las para uso posterior. Você pode navegar nessas imagens em seu computador. 

Como importar imagens

Figura 32 

Etapas

1. Abra a aba Other Images (consulte a página 106).

2. Clique em Import na área Functions.

3. Na janela de diálogo Browse, selecione o arquivo de imagem.

4.
Clique em OK para importar o arquivo.
A imagem ficará disponível na aba Other Images.

OBSERVAÇÃO: arquivos de imagens diversos, em vários formatos e de qualquer origem, como
capturas de telas, podem ser importados por meio da função Import. Por esta razão, todos os
arquivos de imagem importados serão rotulados com a informação “Uncontrolled Information” em
vermelho. Verifique se a imagem é importante para o paciente atual.
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Como exportar imagens

As funções de exportação ficam disponíveis após a captura de telas ou quando uma imagem
externa é importada usando a função Import.

Figura 33 

Etapas

1. Para exportar todas as capturas de telas ou imagens, clique em Export All.

2. Na janela de diálogo Browse, selecione o local da exportação.

3. Clique em OK para exportar o(s) arquivo(s).

Visualizando e ajustando imagens
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6.3 Configurando visualizações
6.3.1 Botões de visualização

Informações gerais

Durante o planejamento, é possível usar botões disponíveis nas visualizações de imagem para
configurar várias opções de visualização. Isso permite que você modifique uma visualização
individual em uma aba de visualização.
As descrições de configuração da visualização fornecidas aqui são válidas para todas as tarefas
de planejamento.

Como acessar os botões de visualização

Etapa

Clique no botão de seta no canto superior esquerdo da visualização.
OBSERVAÇÃO: os botões de visualização são desativados por padrão.
 

Figura 34 

Disponibilidade de botões

Os botões disponíveis variam em função da visualização e da aba de visualização selecionada.

View Types 

View Orientation 

Composing Options 

Full Screen 
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Browse Slice 

Recenter View: redefine a posição da cena 3D na visualização caso tenha sido modi-
ficada pela panorâmica

Advanced Windowing 

Slice and Image Set Selection 

Configurando visualizações
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6.3.2 Tela Cheia

Informações gerais

O botão Full Screen fica disponível em todas as visualizações e permite exibir a visualização
como uma tela cheia.

Como ativar a tela cheia

① ②

Figura 35 

Etapas

1. Clique no botão Full Screen em qualquer visualização para exibi-la em tela
cheia ①.

2. Clique novamente em Full Screen para retornar a tela ao modo de exibição anterior ②.
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6.3.3 Orientação da visualização

Informações gerais

Em determinadas exibições, o botão View Orientation permite alterar a orientação da
visualização.

Como selecionar a orientação da visualização

① ②

Figura 36 

Etapas

1.

Clique em View Orientation para exibir as opções de orientação.
• Opções de visualização de corte ①
• Opções de visualização 3D ②

OBSERVAÇÃO: opções adicionais de visualização de corte ficam disponíveis
quando você cria objetos de alta resolução usando a função Object Planning
(consulte a página 168).
 

2.
Selecione a orientação.
A visualização é atualizada adequadamente.
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6.3.4 Tipos de Visualização

Informações gerais

Em visualizações 3D, o botão View Types permite selecionar o tipo de visualização 3D a ser
exibido (planos, 3D, objetos).
Dependendo da configuração do sistema, diferentes opções de visualização estão disponíveis
(consulte a página 113).

Como definir o tipo de visualização

① ②

Figura 37 

Etapas

1. Clique em View Types para exibir as opções de tipos de visualização para con-
juntos de dados de TC ① e RM ②.

2.

Selecione o tipo de visualização.
A visualização é atualizada adequadamente.
OBSERVAÇÃO: você pode selecionar os planos a serem exibidos (axial, coronal, sagital)
e se objetos 3D devem ser exibidos na aba Viewing Options usando o botão Options
(consulte a página 245).
 

Opções de tipo de visualização

Opções

①

②

①

②
Clique em Planes para exibir objetos segmentados ② e re-
construções de planos ①.
OBSERVAÇÃO: a posição dos planos muda de acordo
com qualquer ajuste feito na visualização 2D.
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Opções

Clique em 3D para exibir uma visualização tridimensional
de toda a área de aquisição, incluindo todos os objetos pla-
nejados.

Clique em Objects para exibir uma visualização tridimensi-
onal de todos os objetos planejados.

OBSERVAÇÃO: consulte opções adicionais de visualização 3D avançada na página 113.
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6.3.5 Opções de composição

Informações gerais

O botão Composing Options permite verificar dois cortes de imagem de diferentes conjuntos de
dados que foram fusionados.
OBSERVAÇÃO: este botão está disponível somente na visualização superior esquerda e nas
visualizações inferiores da aba Multiple Sets, em que os cortes de imagem correspondentes de
diferentes conjuntos de dados são exibidos.
 

Como selecionar opções de composição

Figura 38 

Etapas

1. Clique em Composing Options para exibir as opções disponíveis.

2.
Selecione a opção de composição.
A visualização é atualizada adequadamente.

Opção Spy Glass

Clique em Spy Glass para comparar uma área definida do corte de referência (corte da
visualização superior direita) com o corte na visualização de imagem atual. 

①

①

Figura 39 

Opções

Posicione o quadro ① sobre a área relevante e verifique o corte de referência e o corte de ima-
gem atual, comparando a área dentro do quadro e em suas bordas.

Para redimensionar o quadro, use o cursor do mouse para clicar e arrastar a borda do quadro.
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Opção Âmbar/Azul

Clique em Amber/Blue para comparar detalhes em todo o corte de imagem de referência (corte
da visualização superior direita) com o corte na visualização de imagem atual. O corte da imagem
de referência (âmbar) e o corte da imagem na visualização em que foi feita a seleção (azul) são
mostrados sobrepostos.

Figura 40 

Opções

Para exibir mais informações sobre o corte da imagem de referência, coloque o cursor do mou-
se sobre a imagem e arraste o mouse para a direita.

Arraste o mouse para a esquerda para exibir mais informações sobre o corte de imagem atual.

Opção Sobreposição

Clique em Overlay para sobrepor duas sequências de imagens diferentes. É possível sobrepor
diferentes modalidades de imagem para ver dados funcionais exibidos com dados anatômicos
(por exemplo, imagens T1 e PET). Quando você seleciona esta opção, o corte da imagem na
visualização em que você fez a seleção é sobreposto ao corte da imagem de referência (corte da
visualização superior direita).

Figura 41 

Opções

Para exibir mais informações sobre o corte da imagem da visualização atual, coloque o cursor
do mouse sobre a imagem e arraste o mouse para a direita.
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Opções

Arraste o mouse para a esquerda para exibir mais informações sobre o corte da imagem de re-
ferência.

OBSERVAÇÃO: o corte da imagem de referência é sempre mostrado com a mesma intensidade,
enquanto que o corte da imagem na visualização selecionada varia da esquerda (invisível) para a
direita (intensidade completa).
 

Desativando opções de composição

Clique em Off para desativar as Composing Options.

VISUALIZAÇÃO E AJUSTE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 99



6.4 Abas de visualização de imagens
6.4.1 Aba Overview

Layout da tela

A aba Overview exibe uma visão geral da sequência de imagens selecionada.

①

② ③

④

Figura 42 

Nº Explicação

① Visualização sagital do corte selecionado.

② Visualização 3D baseada no plano de tratamento selecionado.

③ Visualização axial do corte selecionado.

④ Visualização coronal do corte selecionado.

Abas de visualização de imagens
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Como posicionar a forma 3D

Você pode girar ou ajustar o modelo tridimensional na visualização 3D, para vê-lo de diferentes
perspectivas. As opções dependem da posição do cursor do mouse na visualização.

Figura 43 

Posição do cursor do mouse Opção de rotação

Centro da visualização Use o ícone de mão com uma seta curva para girar o mode-
lo tridimensional em qualquer direção.

Para a esquerda, para a direita,
para cima ou para baixo da vi-
sualização

A seta indica a direção em que o modelo tridimensional pode
ser movido.

Cantos da visualização A reta angulada indica a direção em que o modelo pode ser
inclinado (para a esquerda ou para a direita).

OBSERVAÇÃO: para ajustar a orientação e o tipo da imagem 3D a ser exibida, use os botões
View Options e View Types.
 

Mostrando uma superfície óssea

Se você ativar a caixa de seleção Bone in 3D na área de funções (ou selecionar o tipo de
visualização Bone/Vessels para uma visualização 3D avançada), a superfície óssea baseada
nas tomografias será exibida na visualização 3D ①. 
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Quando essa caixa de seleção está desativada, um modelo 3D padrão (com tecido mole) é
exibido ②.

① ②

Figura 44 
OBSERVAÇÃO: esta opção está disponível somente quando tomografias são selecionadas.
 

Abas de visualização de imagens

102 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0



6.4.2 Abas de visualização de cortes

Layout da tela

Figura 45 
As abas de visualização de cortes exibem cortes consecutivos na visualização axial, coronal ou
sagital da sequência de imagens selecionada. O exemplo apresentado a seguir mostra a aba 4
Views. 
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Visualizando 8 e 9 cortes consecutivos

①

Figura 46 
As abas 8 Views e 9 Views estão disponíveis em algumas tarefas de planejamento. Aqui é
possível visualizar objetos que foram criados em oito ou nove cortes de imagem consecutivos. Na
aba 8 Views você também pode exibir uma visualização 3D do objeto, clicando diretamente na
visualização inferior esquerda. A forma pode ser girada livremente em torno de cada eixo. 
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6.4.3 Aba X-ray Images

Layout da tela

Se os dados do paciente que foram carregados incluírem dados de imagem de raios X, essas
informações serão exibidas em uma aba X-ray Images separada.

① ②

Figura 47 

Nº Explicação

① A primeira linha indica o tipo de imagem e o número que identifica a imagem (p.ex., #1).

② A segunda linha indica o número da imagem atual na sequência de imagens.

OBSERVAÇÃO: imagens de raios X padrão e raios X DSA são suportadas.
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6.4.4 Aba Other Images

Layout da tela

Se você tiver carregado imagens diversas, elas serão exibidas na aba Other Images.

②①

Figura 48 

Nº Explicação

① A primeira linha indica o tipo da imagem (neste caso, OT, que significa outras imagens) e
o número que identifica a imagem (p.ex., #1).

② A segunda linha indica o número da imagem atual na sequência de imagens.

Abas de visualização de imagens
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6.4.5 Aba Multiple Sets

Informações gerais

A aba Multiple Sets exibe múltiplas sequências de imagens que foram fusionadas, permitindo a
visualização simultânea do conteúdo planejado em diferentes sequências de imagens. 
OBSERVAÇÃO: a tarefa de planejamento View and Adjustment também permite a visualização
de múltiplas sequências de imagens, mesmo que elas não tenham sido fusionadas. Em outras
tarefas de planejamento, como Object Creation, as sequências de imagens devem primeiro ser
fusionadas para que múltiplas sequências possam ser visualizadas.
 

Layout da tela

①④

③ ②

Figura 49 

Nº Explicação

①

Exibe o corte da sequência de imagens atual.
Esse é um corte da imagem de referência para os cortes exibidos nas outras visualiza-
ções de imagem. As outras visualizações exibem cortes de sequências de imagens fu-
sionadas com a primeira sequência.

② Exibe sobreposições da sequência de imagens de referência ① ou de outras sequências
de imagens disponíveis que podem ser selecionadas com a função Slice and Image Set
Selection (consulte a página 244).
Se você ajustar a posição do corte da imagem em qualquer das visualizações, usando,
por exemplo, a função Pan and Recenter, os cortes nas outras visualizações serão ajus-
tados de forma apropriada.

③

④
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6.5 Aba Plan Content
6.5.1 Layout da tela

Aba Plan Content

A aba Plan Content exibe uma árvore de dados que mostra sequências de imagens e conteúdo
planejado (p.ex., objetos 3D, pontos rotulados, trajetórias, etc.) que estão incluídos em seu plano
de tratamento.
Para expandir uma seção da árvore de dados e visualizar os dados do paciente que ela contém,
clique no ícone “+” correspondente.

①

②

Figura 50 

Nº Explicação

①

Exibe pastas (em uma estrutura de diretórios) que contêm todo o conteúdo planejado in-
cluído no plano de tratamento.
Pastas que contêm todas as sequências de imagens incluídas no plano de tratamento
também são exibidas.

② A seção Properties exibe informações sobre a sequência de imagens ou o conteúdo pla-
nejado que é selecionado em ①.

Aba Plan Content
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6.5.2 Sequências de imagens

Como visualizar e selecionar sequências de imagens

Na aba Plan Content você pode revisar as propriedades de sequências de imagens e selecionar
uma sequência de imagens a ser exibida em qualquer tarefa de planejamento.

Etapas

1. Clique no ícone ao lado da pasta Image sets para exibir as sequências de imagens
disponíveis.

2.

Clique na sequência de imagens desejada para
selecioná-la.
As seguintes informações são exibidas na seção
Properties:
• Uma visualização de sequência de imagens

que você pode navegar para visualizar cortes
de imagem.

• As informações sobre a sequência de imagens
selecionada, como, por exemplo, outras se-
quências de imagens às quais ela está fusiona-
da, modalidade da sequência de imagens, sub-
modalidade, etc.

• Signal-to-noise Ratio: um parâmetro muito uti-
lizado para qualidade de imagem. É possível
usar o valor exibido como um critério para sele-
ção de sequências de imagens que são ade-
quadas, por exemplo, para segmentação de ob-
jetos. Quanto mais alto o número, melhor a
qualidade da imagem. 

Submodalidade da sequência de imagens

Na aba Plan Content você pode definir a submodalidade da imagem adquirida. O software de
navegação irá configurar visualizações tridimensionais de acordo com a modalidade da imagem.
As submodalidades listadas a seguir estão disponíveis:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (Anistropia Fracionária DTI), ADC (Coeficiente

de Difusão Aparente para DTI), BOLD MRI (RM Dependente do Nível de Oxigênio no Sangue)
• Nuclear Medicine: PET, SPECT

O volume de objetos apresentado no lado direito da aba Plan Content depende do
algoritmo usado e pode ser diferente do valor esperado.
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Como definir a submodalidade

Figura 51 

Etapas

1. Para abrir a janela de diálogo Properties, clique no ícone de propriedades ao
lado da sequência de imagens desejada.

2. Selecione a submodalidade da sequência de imagens na lista suspensa do campo Sub-
modality.

3. Clique em OK para aplicar suas configurações e fechar a janela de diálogo.

Aba Plan Content
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6.5.3 Conteúdo planejado

Como visualizar as propriedades de conteúdo planejado

A aba Plan Content permite revisar as propriedades de todo o conteúdo planejado existente no
plano (p.ex., objetos, pontos de registro, etc.).

Etapas

1. Clique no ícone próximo a uma pasta de conteúdo planejado, tal como Objects.

2.

Clique no item desejado na lista para selecioná-lo.
Dependendo de sua seleção, várias informações
são exibidas na seção Properties, tais como:
• Uma visualização 3D do item.
• A sequência de imagens na qual o objeto foi cri-

ado.

Copiar para a área de transferência

Em algumas tarefas de planejamento, um botão Copy to Clipboard é mostrado na aba Plan
Content, abaixo das informações de propriedades. Esta função permite que detalhes sobre um
objeto ou volume ROI sejam copiados para a área de transferência do Windows, por exemplo,
para transferência para um arquivo externo.

Como ajustar a visibilidade do conteúdo planejado

O símbolo de olho próximo a cada entrada de lista na árvore de dados indica se o conteúdo
planejado é visível nas visualizações de imagem.

Opções

Um ícone de olho aberto significa que o conteúdo planejado está visível. Clique no
símbolo de olho para ocultar o conteúdo.

Um ícone de olho fechado significa que o conteúdo planejado está oculto. Clique no
símbolo de olho para mostrar o conteúdo planejado.

Se a árvore de dados contiver itens ativados e desativados, um ícone de olho meio
fechado será mostrado no topo da árvore de dados.

Como ajustar a cor e as propriedades do conteúdo planejado

Você pode visualizar e modificar as propriedades do conteúdo planejado na aba Plan Content.

VISUALIZAÇÃO E AJUSTE
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Opções

Clique em um ícone de cor próximo a uma entrada de lista para abrir a janela de diálo-
go Select Color, em que é possível selecionar uma cor para o conteúdo planejado
(consulte a página 60).

Clique no ícone de propriedades próximo a uma entrada de lista para abrir a janela de
diálogo Properties, em que é possível modificar o nome do conteúdo planejado (con-
sulte a página 60).

Aba Plan Content
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7 RECURSOS 3D
AVANÇADOS

7.1 Introdução

Informações gerais

Os recursos Advanced 3D fornecem uma extensão funcional dos recursos Standard 3D,
conforme descrito na página 95. Agora você pode escolher vários tipos novos de visualização 3D
(p.ex., Cerebrum, Maximum Intensity Projection e Digital Radiography) oferecidos no menu Tipo
de visualização 3D. Quando o limiar é alterado, a alteração pode ser visualizada imediatamente
em 3D.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade da função Advanced 3D depende da ativação da licença. No
servidor iPlan NET, esta função está disponível apenas para “Sessões 3D Avançadas”. A função
Standard 3D está disponível mesmo que a função Advanced 3D não esteja licenciada ou
disponível.
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7.2 Visualização 3D avançada
7.2.1 Tipos de Visualização

Informações gerais

Selecione o menu View Types na Visualização 3D. Consulte opções de visualização
adicionais na página 95.

Sobre os tipos de visualização

A visualização Advanced 3D oferece tipos adicionais de visualização 3D, dependendo da
modalidade do conjunto de dados atualmente selecionado. Os tipos de visualização 3D podem
ser escolhidos em um menu suspenso dentro da janela de visualização 3D. O nome de cada tipo
de visualização está situado junto do ícone. Você pode facilmente alternar entre cada uma destas
opções de visualização.

① ②

Figura 52 

Nº Opções de tipo de visualização

① Sequências de tomografias

② Sequências de imagens de RM

Visualização 3D avançada
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Opções de tipo de visualização 3D avançada

Ícone Tipo de vi-
sualização

Explicação

Planes

• Exibe reconstruções de plano usando as visualizações axial, co-
ronal e sagital de uma sequência de imagens.

• Os planos podem ser ativados e desativados na janela de diálogo
Viewing Options (consulte a página 246).

• Acessível com CT, MR, PET e outras modalidades de sequências
de imagens.

• A limiarização de Bone e Skin está disponível para este tipo de
visualização.

• Clipping Range e Cubic Cut não estão disponíveis neste tipo de
visualização.

OBSERVAÇÃO: o posicionamento dos planos muda de acordo com
quaisquer ajustes feitos na visualização 2D (p.ex., centro de visuali-
zação das visualizações axial, coronal e sagital).
 

Object

• Exibe uma visualização tridimensional de todos os objetos plane-
jados.

• Quando tiver sido segmentado (tipo de estrutura “Cerebrum”),
Cerebrum será exibido como qualquer outro objeto neste tipo de
visualização. A transparência pode ser controlada por meio do
controle deslizante na janela de diálogo Properties.

• Acessível com CT, MR, PET e outras modalidades de sequências
de imagens.

• A limiarização não está disponível para este tipo de visualização.
• Clipping Range e Cubic Cut não estão disponíveis neste tipo de

visualização.

RECURSOS 3D AVANÇADOS
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Ícone Tipo de vi-
sualização

Explicação

Cerebrum

• Exibe uma visualização 3D avançada do telencéfalo dentro da vi-
sualização 3D. Essa visualização ficará disponível se o objeto
Cerebrum tiver sido criado (p.ex., usando o recurso de segmen-
tação automática, quando disponível).

• Acessível com CT, MR, PET e outras modalidades de sequências
de imagens. A sequência de imagens selecionada deve conter ou
estar fusionada a uma sequência que contenha o telencéfalo
segmentado; caso contrário, este tipo de visualização não será
oferecido para a sequência de imagens selecionada.

• A limiarização não está disponível para este tipo de visualização.
• Cubic Cut e Clipping Range estão disponíveis para este tipo de

visualização.
• Para obter mais informações sobre a criação do objeto Advan-

ced 3D Cerebrum, consulte a segmentação automática, quando
disponível:
- Crie um New Object selecionando Cerebrum como Structure

Type na aba Single Object/Multiple Objects.
- Opções de seleção de cores, bem como configurações de

transparência, não estão disponíveis para a visualização avan-
çada Cerebrum. A cor selecionada para o telencéfalo somente
será exibida se o tipo de visualização Objects for usado.

• Você pode visualizar o telencéfalo criado como um objeto padrão
usando o tipo de visualização Objects (desative o objeto Advan-
ced 3D Cerebrum) se Cerebrum não estiver detalhado ou for in-
suficiente, devido a:
- Artefatos de exibição (p.ex., artefatos de renderização 3D, co-

mo manchas marrons)
- Restrições de dados (p.ex., baixa resolução ou baixo contraste)
- Imprecisões de segmentação

Cerebrum +
Bone Overlay

• Exibe o telencéfalo especial com uma visualização estruturada
de osso em silhueta em torno dele.

• Acessível com uma sequência de tomografias.
• A limiarização não está disponível para este tipo de visualização.
• Cubic Cut e Clipping Range estão disponíveis para este tipo de

visualização.
OBSERVAÇÃO: a sobreposição óssea em forma de silhueta per-
manece intacta quando Clipping Range e Cubic Cut são aplica-
dos.
 

Cerebrum +
Skin Overlay

• Exibe o telencéfalo especial com uma visualização estruturada
de pele em silhueta em torno dele.

• Acessível com uma sequência de imagens de RM.
• A limiarização não está disponível para este tipo de visualização.
• Cubic Cut e Clipping Range estão disponíveis para este tipo de

visualização.
OBSERVAÇÃO: a sobreposição de pele em forma de silhueta per-
manece intacta quando Clipping Range e Cubic Cut são aplica-
dos.
 

Visualização 3D avançada
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Ícone Tipo de vi-
sualização

Explicação

Bone/Vessels

• Permite a visualização de vasos e estrutura óssea em 3D.
• Acessível com uma sequência de tomografias.
• A limiarização de Bone e a opção Vessels Highlighting estão

disponíveis para este tipo de visualização.
• Cubic Cut e Clipping Range estão disponíveis para este tipo de

visualização.
OBSERVAÇÃO: as estruturas dos vasos podem ter apresentação
insuficiente quando não se usam dados de CT Angio ou CT Con-
trast. Nesse caso, ajuste o limiar de Vessel Highlighting para 0%,
para que os vasos não sejam destacados.
 

Bone/Vessels
+ Skin Over-
lay

• Fornece uma silhueta de osso e pele dentro da visualização 3D.
• Acessível com uma sequência de tomografias.
• A limiarização de Bone e Skin e a opção Vessels Highlighting

estão disponíveis para este tipo de visualização.
• Clipping Range ou Cubic Cut está disponível para este tipo de

visualização.

Skin

• Apresenta uma imagem construída 3D da superfície da pele.
• Acessível com CT, MR e outras modalidades de sequências de

imagens.
• A limiarização de Skin está disponível para este tipo de visualiza-

ção.
• Clipping Range e Cubic Cut estão disponíveis para este tipo de

visualização.

Digital Radio-
graphy (DRR)

• Permite visualizações em 3D de radiografias reconstruídas digi-
talmente.

• Acessível com uma sequência de tomografias.
• A limiarização não está disponível para este tipo de visualização.
• A função Clipping Range está disponível, mas a função Cubic

Cut não está disponível para este tipo de visualização.

Vessels

• Exibe apenas os vasos dentro da visualização 3D.
• Acessível com uma sequência de imagens de RM.
• Vessels Highlighting está disponível para este tipo de visualiza-

ção.
• Clipping Range e Cubic Cut estão disponíveis para este tipo de

visualização.
OBSERVAÇÃO: as estruturas dos vasos podem ter apresentação
insuficiente se não forem usados dados de MR Angio ou MR Con-
trast. Neste caso, outros tipos (p.ex., planos) devem ser preferidos.
 

Maximum In-
tensity Pro-
jection (MIP)

• Permite a visualização de volume para dados 3D que projeta os
voxels com a intensidade máxima ao longo da direção de visuali-
zação no plano de visualização.

• Disponível com CT, MR, PET e outras modalidades de sequênci-
as de imagens.

• A limiarização não está disponível para este tipo de visualização.
• A função Clipping Range está disponível, mas a função Cubic

Cut não está disponível para este tipo de visualização.
OBSERVAÇÃO: o osso deve ser removido para visualização dos
vasos em tomografias. Isso pode ser feito em Options > 3D Clip-
ping, selecionando a opção Enable Clipping Range e ajustando a
caixa de delimitação localizada na visualização.
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Precauções para o tipo de visualização 3D avançada

Dependendo da resolução da imagem, do contraste e da anatomia do paciente, problemas
anatômicos críticos podem não aparecer ou aparecer mascarados nas renderizações 3D.
Estruturas 3D renderizadas devem sempre ser verificadas em reconstruções 2D ou nos
cortes originais. Para obter informações adicionais, consulte a página 119.

Visualização 3D avançada

118 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0



7.2.2 Visualização paralela 2D/3D

Informações gerais

A Posição Central da Visualização 2D é exibida como uma cruz 2D azul/amarela ② em
reconstruções ou cortes 2D, exibindo em paralelo uma pequena cruz azul 3D ① (com três eixos)
dentro da visualização 3D (p.ex., quando o botão de ícone Pan and Recenter está ativado ou
quando a tecla Ctrl é pressionada para ativar funções semelhantes). Para opções adicionais de
centralização de visualizações, consulte a página 254.

Como acessar o centro de visualizações 2D

① 

②

Figura 53 
A pequena cruz azul 3D ① pode ser acessada das seguintes formas:

Opções

Selecione o ícone Pan and Recenter.

Mantenha pressionada a tecla Ctrl do teclado.

OBSERVAÇÃO: a pequena cruz azul 3D ① permanece visível apenas enquanto o botão Ctrl está
pressionado.
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7.3 Limiarização 3D avançada

Informações gerais

Na função Advanced 3D Thresholding o limiar é definido de forma interativa, usando os
controles deslizantes ajustáveis localizados na visualização 3D renderizada. Para obter
informações adicionais sobre Limiarização 3D, consulte a página 120.

Como usar limiarização 3D

Nessa visualização você pode selecionar a limiarização para Bone e Skin, além de Vessels
Highlighting.

Figura 54 

Etapas

1.

Clique em Windowing para ativar o controle deslizante de limiar na janela
de visualização 3D.
OBSERVAÇÃO: nem todas as opções de limiar estão disponíveis para to-
dos os tipos de visualização (consulte a página 114).
 

2.

Posicione o cursor do mouse sobre o controle deslizante pertinente dentro da visualiza-
ção 3D:
• A limiarização de Skin altera a superfície exibida da pele (p.ex., no tipo de visualização

Skin).
• A limiarização de Bone altera a superfície exibida do osso e dos vasos (p.ex., no tipo

de visualização Bone/Vessels).
• Vessels Highlighting aumenta/diminui a porcentagem de coloração vermelha (p.ex.,

no tipo de visualização Bone/Vessels).

3.

Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse enquanto move o controle deslizante
para a esquerda para diminuir ou para a direita para aumentar o limiar/realce.
OBSERVAÇÃO: para desativar Vessels Highlighting (coloração vermelha), defina o li-
miar em 0%.
 

A análise baseada em estrutura e o realce de vasos podem fornecer resultados incorretos
se o realce dos vasos for insuficiente ou impreciso. O realce de vasos exibido em 3D deve
ser verificado em visualizações 2D (reconstruções axial, coronal e sagital).

Funções de limiarização 3D

Opções de limiarização

Skin Ajuste o limiar de Skin para a exibição desejada de nível de pele.

Limiarização 3D avançada
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Opções de limiarização

Bone

Ajuste o limiar de Bone para a exibição desejada de nível de superfí-
cie óssea e de vasos.
OBSERVAÇÃO: o ajuste de Bone/Vessels também ajusta a quantida-
de de superfície de vasos que será visível.
 

Selecione Vessels Highlighting e ajuste o realce dos vasos em ver-
melho com o controle deslizante.

Vessels Highlighting Ajuste Vessels Highlighting para exibição do nível desejado de va-
sos.

OBSERVAÇÃO: não existe ajuste de limiar para o telencéfalo nos tipos de visualização
Cerebrum, Cerebrum + Bone Overlay e Cerebrum + Skin Overlay.
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7.4 Recorte 3D avançado

Informações gerais

Standard 3D permite o recorte de osso ou pele conforme exibido no tipo de visualização 3D,
enquanto Advanced 3D permite o recorte do telencéfalo conforme exibido nos tipos de
visualização Cerebrum, Cerebrum + Skin Overlay e Cerebrum + Bone Overlay. Para obter
informações adicionais, consulte a página 114.
Para Standard 3D e Advanced 3D, os cortes cúbicos e a área de recorte devem ser definidos na
janela de diálogo de opções de visualização (consulte a página 245). Exceto se você estiver no
tipo de visualização Cerebrum, nenhum outro objeto criado é recortado ou cortado.
OBSERVAÇÃO: para tipos de visualização Cerebrum, os planos resultantes de recortes
mostrarão reconstruções da sequência de imagens na qual o telencéfalo foi inicialmente criado,
em vez da sequência de imagens atualmente selecionada.
 

Figura 55 

Recorte 3D avançado
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8 PLANEJANDO PONTOS DE
REGISTRO

8.1 Introdução
8.1.1 Pontos de registro

Informações gerais

Na tarefa de planejamento Registration Points você pode planejar pontos de registro para
posteriormente executar a fusão de imagens baseada em marcadores e o subsequente registro
do paciente usando o software de navegação Brainlab Cranial/ENT. 
É possível adicionar pontos manualmente às sequências de imagens selecionadas ou executar a
detecção automática de marcador para detectar fiduciais já presentes nas imagens adquiridas.

Tipos de pontos de registro

É possível planejar os seguintes tipos de pontos de registro:
• Referências: anatômicos ou artificiais (p.ex., talas, násio, parafusos implantados, etc.).
• Marcadores toroidais: marcadores de formato toroidal visíveis na sequência de imagens.
• Marcadores esféricos: marcadores de formato esférico visíveis na sequência de imagens.

Posicionando fiduciais

Para otimizar o registro de fiduciais/pontos de referência durante a navegação, assegure que os
fiduciais sejam colocados no paciente de acordo com as diretrizes apresentadas a seguir:
• Não coloque fiduciais muito próximos entre si; ao invés disso, distribua-os pela cabeça.
• Não posicione os fiduciais simetricamente (p.ex., não os posicione em linha ou em formato

simétrico).
• Evite áreas com pele solta, para evitar o deslocamento de pele.

PLANEJANDO PONTOS DE REGISTRO
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8.1.2 Funções dos pontos de registro

Tela Principal

Figura 56 

Visão geral das funções

Função Explicação Consulte

Marker Type

Seleciona o ponto de registro que você deseja planejar:
Página 125

• Landmark: definido manualmente.

• Donut Marker: o software usa um método de detecção semi-
automático para detectar marcadores de formato toroidal pre-
sentes na sequência de imagens.

Página 127

• Sphere Marker: o software detecta automaticamente os mar-
cadores de formato esférico presentes na sequência de ima-
gens.

Página 131

Auto-Detect Detecta marcadores esféricos automaticamente. Página 131

Parameters... Define os parâmetros para detecção automática de fiduciais (dis-
ponível apenas para marcadores esféricos). Página 129

Caixa de lista-
gem

Lista pontos de registro que foram adicionados à sequência de
imagens. Esta função permite modificar a visibilidade, a cor e as
propriedades dos pontos de registro.

Página 152

New Point... Adiciona manualmente pontos de registro à sequência de ima-
gens. Página 125

Remove Remove pontos de registro da sequência de imagens. Página 133

Position Ajusta a posição de pontos de registro na sequência de ima-
gens. Página 133

Introdução
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8.2 Pontos de planejamento
8.2.1 Adicionando referências manualmente

Informações gerais

Esta seção descreve como adicionar manualmente novos pontos de registro ao corte de imagem
atual. Use esta função para definir pontos de referência artificiais ou anatômicos no paciente.

Como adicionar referências

Etapas

1. Na lista suspensa Marker Type, selecione Landmark.

2. Clique em New Point... para abrir a janela de diálogo Properties (consulte a página 60).

3.
No campo Name, especifique um nome para o ponto.
OBSERVAÇÃO: se você não especificar um nome para o ponto, ele será adicionado à
lista como Landmark e numerado sequencialmente.
 

4. Clique na aba Select Color e selecione uma cor para o novo ponto.

5. Clique em OK para confirmar suas configurações e adicionar o ponto à lista na área de
funções.

6. Posicione o ponto clicando diretamente na área desejada na imagem em visualizações
2D ou 3D.

Certifique-se de verificar os pontos de referência planejados nas visualizações 2D.

Pontos de referência exibidos

A referência selecionada na lista é mostrada circulada nas visualizações de imagem.

PLANEJANDO PONTOS DE REGISTRO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 125



Figura 57 

Pontos de planejamento
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8.2.2 Definindo marcadores toroidais

Informações gerais

Esta seção descreve como detectar marcadores toroidais que foram fixados no paciente antes da
aquisição e, portanto, estão visíveis na sequência de imagens.
Marcadores toroidais são fiduciais de múltiplas modalidades para cirurgia guiada por imagens,
tais como os fabricados pela “IZI Medical Products”, ou outros fiduciais com a mesma forma e as
mesmas dimensões.
Um recurso de detecção semiautomática está disponível, de forma que, quando você clica
próximo ao centro do marcador, o software coloca o ponto diretamente no centro.

Como adicionar marcadores toroidais

Etapas

1. Na lista suspensa Marker Type, selecione Donut Marker. 

2. Clique em New Point... para abrir a janela de diálogo Properties (consulte a página 60).

3.
No campo Name, especifique um nome para o ponto.
OBSERVAÇÃO: se você não especificar um nome para o ponto, ele será adicionado à
lista como Donut Marker e numerado sequencialmente.
 

4. Clique na aba Select Color e selecione uma cor para o novo ponto.

5. Clique em OK para confirmar suas configurações e adicionar o ponto à lista na área de
funções.

6. Clique no marcador toroidal na visualização 2D ou 3D. O ponto salta automaticamente
para o centro do marcador toroidal.

Certifique-se de verificar os marcadores toroidais planejados nas visualizações 2D.
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Marcadores toroidais exibidos

O marcador toroidal selecionado na lista é mostrado circulado nas visualizações de imagem.

Figura 58 

Marcadores toroidais centralizados

Use as visualizações axial, coronal e sagital para assegurar que o ponto seja posicionado no
centro do marcador toroidal.

① ②

Figura 59 

Nº Explicação

① Exemplo de um ponto centralizado no marcador toroidal em uma visualização 2D.

② Exemplo ilustrado de um ponto centralizado no marcador toroidal.

OBSERVAÇÃO: para ajustar a precisão da posição, posicione manualmente os marcadores
toroidais (consulte a página 133).
 

Pontos de planejamento
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8.2.3 Definindo parâmetros de detecção para marcadores esféricos

Informações gerais

Se você pretende realizar a detecção automática de marcadores (consulte a página 131) para
marcadores esféricos, a função Parameters permite personalizar os valores de limiar e precisão
exigidos para a detecção. 
Esta função é importante, por exemplo, para evitar que estruturas ósseas com a mesma
densidade que os marcadores esféricos sejam detectados e exibidos como pontos de registro na
sequência de imagens.
OBSERVAÇÃO: o botão Parameters permanece ativado apenas quando Sphere Marker é
selecionado na lista suspensa da área de funções.
 

Sobre os parâmetros

Parâmetro Explicação

Threshold

Determina o nível de clareza com que o software consegue distinguir mar-
cadores esféricos de células normais ou tecido ósseo nas imagens adqui-
ridas. Quando um limiar adequado é definido, os fiduciais são detectados
como esferas brancas.
Marcadores para tomografia
• As informações de densidade são expressas em unidades Hounsfield

internacionais
• O intervalo recomendado é de 1.200 a 1.800

Marcadores para RM
• As informações de densidade são expressas em valores de nível de cin-

za
• O intervalo recomendado depende da sequência de imagens e do fabri-

cante do scanner
OBSERVAÇÃO: essas configurações somente devem ser ajustadas se
nenhum marcador esférico puder ser detectado.
 

Tolerance

Define em que extensão o formato de um marcador esférico pode variar
em relação ao valor padrão e ainda ser detectado.
• Um valor menor de tolerância detecta objetos com forma esférica.
• Um valor maior de tolerância detecta objetos com formatos elípticos.

OBSERVAÇÃO: por padrão, o software define uma configuração de tole-
rância média.
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Como definir parâmetros

Figura 60 

Etapas

1. Na área de funções, clique em Parameters... para abrir a janela de diálogo Parameters.

2.

Conforme a necessidade, ajuste os valores de limiar e use a barra deslizante Tolerance
para ajustar a tolerância.
OBSERVAÇÃO: quando se define um valor de limiar, ele é válido apenas para a sessão
atual. Se desejar que o valor definido seja válido para todas as sessões do iPlan, desati-
ve a caixa de seleção Initialize with estimated threshold. Se a caixa de seleção Initiali-
ze with estimated threshold permanecer ativada, o software calculará automaticamente
o valor na próxima vez que o software for iniciado.
 

3. Clique em OK para aplicar os valores a todas as sequências de imagens do plano.
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8.2.4 Detectando marcadores esféricos automaticamente

Informações gerais

Esta seção descreve como detectar automaticamente os marcadores esféricos que foram fixados
no paciente antes da aquisição e, dessa forma, já estão presentes na sequência de imagens.

Detectando fiduciais

Etapas

1. Na lista suspensa Marker Type, selecione Sphere Marker.

2. Se necessário, ajuste os parâmetros de detecção (consulte a página 129).

3.
Para detectar e exibir marcadores esféricos automaticamente, clique em Auto-Detect.
Todas os marcadores esféricos detectados são exibidos nas visualizações de imagem e
adicionados à lista da área de funções como Sphere Marker.

Certifique-se de verificar os fiduciais detectados automaticamente nas visualizações 2D.

Se marcadores esféricos não forem detectados

Se os marcadores esféricos não forem automaticamente detectados, isso pode indicar que:
• Marcadores esféricos não foram fixados no paciente antes da aquisição.
• Os parâmetros de detecção precisam ser ajustados.

OBSERVAÇÃO: outras estruturas podem ser detectadas como marcadores esféricos. Portanto,
após a conclusão da detecção automática, revise os fiduciais e remova todos os que foram
incorretamente detectados.
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Marcadores esféricos exibidos

O marcador esférico selecionado na lista é mostrado circulado nas visualizações de imagem.

Figura 61 

Marcadores Esféricos centralizados

É possível usar as visualizações axial, coronal e sagital para inspecionar visualmente os
marcadores esféricos detectados.

②①

Figura 62 

Nº Explicação

① Exemplo de um ponto centralizado no marcador esférico em uma visualização 2D.

② Exemplo ilustrado de um ponto centralizado no marcador esférico.

OBSERVAÇÃO: você pode posicionar manualmente os marcadores esféricos (consulte a página
133) se, por exemplo, eles não puderem ser automaticamente detectados ou estiverem
posicionados de forma incorreta.
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8.2.5 Funções adicionais

Como posicionar pontos de registro em outras sequências de imagens

Para executar uma fusão de imagens baseada em marcadores (consulte a página 148), você
deve selecionar outra sequência de imagens e posicionar os pontos de registro conforme descrito
anteriormente.

Etapas

1.

Clique no botão Slice and Image Set Selection e selecione a sequência de
imagens desejada na janela de diálogo Set Selection.
OBSERVAÇÃO: certifique-se de selecionar um corte que exiba uma quantia
similar de detalhes para a primeira sequência, de forma que você possa facil-
mente colocar a segunda linha de pontos de registro em estruturas anatômi-
cas similares.
 

2. Clique em OK para confirmar sua seleção e fechar a janela de diálogo.

3. Adicione pontos de registro no corte de imagem (consulte a página 125 para referências,
a página 127 para marcadores toroidais e a página 129 para marcadores esféricos).

Como remover pontos

Etapas

1. Selecione o ponto nomeado na lista.

2. Clique em Remove.

Como posicionar pontos

Etapas

1. Clique em Position.

2.
• Selecione o ponto apropriado na imagem com o cursor do mouse e arraste o ponto até

a posição desejada, ou
• Clique no local desejado na visualização da imagem.

Como localizar pontos

Etapa

Selecione o ponto na lista e clique no ícone de lupa, à direita do botão Position.
O ponto é mostrado no centro da visualização.
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9 FUSÃO DE IMAGENS
9.1 Introdução

Informações gerais

A função Image Fusion permite a fusão de duas ou mais sequências de imagens de
modalidades iguais ou diferentes (CT, MR, PET, SPECT). 
Após a fusão de duas sequências de imagens, todo o conteúdo planejado (por exemplo, objetos
e trajetórias) definido em uma sequência de imagens fica visível na outra sequência de imagens.

Tipos de fusão de imagem

Tipo de fusão Explicação

Automática Fusiona imagens com base em estruturas comuns às duas sequên-
cias de imagens, usando um algoritmo de informações mútuas.

Quadro de referência
As sequências de imagens que foram adquiridas durante a mesma
sessão de aquisição são automaticamente fusionadas com base na
etiqueta DICOM “Frame of Reference”.

Manual Permite alinhar duas sequências de imagens manualmente usando
o cursor do mouse.

Ponto de registro Fusiona imagens com base em pares de marcadores de registro de-
finidos nas imagens.

Informações volumétricas Fusiona sequências de imagens com base em parâmetros idênticos
de volume das sequências de imagens.
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Tela principal

Figura 63 

Visão geral das funções

Função Explicação Consulte

Caixa de listagem Lista os pares de imagens disponíveis para fusão. Página 137

New Pair... Define novos pares de fusão de imagens ou modifica pares
existentes. Página 137

Reset
Restaura uma fusão de imagens, de forma que as posições
da sequência de imagens sejam restauradas para as posi-
ções iniciais definidas pelo scanner.

Página 143

Barra deslizante Ajusta a sobreposição de cores azul/âmbar do par de ima-
gens. Página 139

Coarse Realiza a fusão manual usando grandes ajustes. Página 146

Fine Realiza a fusão manual usando pequenos ajustes. Página 147

Auto Fusion Inicia a fusão automática. Página 143

Modify ROI...
Seleciona a região de interesse a ser usada pelo algoritmo
para alcançar o melhor resultado de fusão automática de ima-
gens.

Página 141

Show Fusion ROI Exibe um quadro nas visualizações de imagem que mostra a
região de interesse definida. Página 142

Fuse Points Ativa a fusão de imagens baseada em pontos de registro. Página 148

Alternatives Exibe resultados alternativos para fusões por pontos de regis-
tro. Página 148

Introdução
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9.2 Selecionando imagens para fusão

Informações gerais

Quando você inicia a tarefa de planejamento Image Fusion, os pares de imagens disponíveis
para fusão são mostrados na visualização de lista da área de funções.
• Quando a caixa de seleção à esquerda de um par de imagens aparece marcada em azul, isso

indica que as imagens já estão fusionadas.
• Quando a caixa de seleção à esquerda de um par de imagens está marcada em cinza, isso

indica que uma fusão de imagens foi executada com base em “Quadro de referência” ou
“Informações volumétricas” e, portanto, precisa ser:
- Verificada por meio de uma inspeção visual, e
- Confirmada por meio de um clique na marca de visto.

OBSERVAÇÃO: para obter mais informações sobre o fundamento técnico dos pares de fusão
padrão, entre em contato com o suporte da Brainlab.
 

Como mudar pares de fusão

É possível alterar os pares de fusão que são selecionados por padrão.

Figura 64 

Etapas

1. Na área de funções, clique em New Pair... para abrir a janela de diálogo New Fusion
Pair.

2. Em First Image Set, selecione a sequência de alinhamento a ser usada como base para
a fusão de imagens.

3. Em Second Image Set, selecione a sequência de imagens a ser ajustada para combina-
ção com a sequência de alinhamento durante a fusão de imagens.

4. Clique em OK para confirmar as sequências de imagens selecionadas.
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Disponibilidade de pares de fusão

Se a combinação de sequências de imagens não for possível ou se as sequências de imagens
selecionadas já tiverem sido fusionadas, o botão OK permanecerá desativado.
Nesse caso, você poderá selecionar outro par de imagens para fusão ou usar a função Reset
para redefinir uma fusão de um par existente.

Selecionando imagens para fusão
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9.3 Otimizando a exibição de imagens
9.3.1 Ajustando o contraste da imagem

Informações gerais

Para ajudar a distinguir entre as sequências de imagens:
• A primeira sequência de imagens é exibida em azul.
• A segunda imagem é exibida em âmbar.

Para melhor comparação, ajuste o brilho das sequências de imagens selecionadas usando a
barra deslizante na área de funções.

Ajustando o brilho

Figura 65 

Opções

• Para reduzir o brilho para a segunda sequência de imagens (âmbar), arraste a barra deslizan-
te para a esquerda.

• Para reduzir o brilho da primeira sequência de imagens (azul), arraste a barra deslizante para
a direita.

Para mostrar apenas os contornos de uma determinada sequência de imagens, marque a caixa
de seleção Edges apropriada.

Exemplo de visualização de fusão

① ②

Figura 66 

Nº Explicação

① Exibição âmbar/azul padrão.

② Exibição com caixa de seleção Edges para âmbar ativada.
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9.3.2 Ajustando o Janelamento de imagens

Informações gerais

É possível definir individualmente as configurações da função de janelamento avançado para
cada sequência de imagens (âmbar e azul). O ajuste dessas configurações permite identificar
com mais facilidade cada uma das sequências de imagens.

Como ajustar o janelamento

Figura 67 

Etapas

1. Clique na função Advanced Windowing na barra de ferramentas para abrir
as abas Windowing Blue e Windowing Amber.

2. Ajuste as configurações de janelamento conforme descrito na página 257.

3. Clique em OK para aplicar suas configurações às imagens selecionadas.

Otimizando a exibição de imagens
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9.4 Executando a fusão de imagens
9.4.1 Definindo a área de fusão

Informações gerais

Quando a tarefa de planejamento Image Fusion é iniciada, a região de fusão que é definida por
padrão pode ser adequada em muitos casos.
Todavia, antes de executar uma fusão automática (consulte a página 143), você deve examinar a
região de interesse na imagem utilizada para a fusão e, se necessário, modificá-la usando a
função Modify ROI... Você deve definir uma região de interesse que seja grande o suficiente para
incluir todas as estruturas relevantes para o tratamento, deixando fora do quadro as estruturas
que não são relevantes. 
O software usa a área definida como referência para a fusão, com o objetivo de atingir o melhor
resultado para a área de destino.

A área fusionada dentro do quadro terá maior precisão. Todavia, a área fora do quadro
será fusionada com menor precisão.

Como modificar a região de interesse da fusão

①

Figura 68 

Etapas

1. Na área de funções, clique em Modify ROI... para abrir a janela de diálogo Modify ROI.

2. Clique no botão Adjust Fusion Region na barra de ferramentas e coloque o
mouse no quadro ① na visualização da imagem.

3. Ajuste o quadro para que circunde a área a ser usada como referência da fusão.

4. Clique em OK para confirmar a área de fusão.
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Exibindo a região de interesse

É possível exibir a região de interesse definida nas visualizações de imagem.

①

Figura 69 

Etapa

Na área de funções, marque a caixa de seleção Show Fusion ROI.
Cada visualização de imagem mostra um quadro contornando a região de interesse definida ①.

OBSERVAÇÃO: a região de interesse somente pode ser modificada com a função Modify ROI... 
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9.4.2 Fusão automática

Informações gerais

Quando se ativa a fusão automática, o software fusiona as sequências de imagens selecionadas
com base em estruturas anatômicas comuns às duas sequências de imagens.
O software desloca e gira a sequência de imagens até encontrar o melhor ajuste em relação à
sequência de imagens de alinhamento (First Image Set que foi selecionada na janela de diálogo
Fusion Creation). A medida de similaridade é baseada em informações mútuas e não é afetada
por variações de brilho nos cortes de imagem. A fusão automática de imagens é adequada para
a maioria das combinações de modalidades de imagens arbitrárias.

Como atingir o melhor resultado

O melhor resultado de fusão é obtido pela:
• Fusão de imagens com diferentes modalidades.
• Fusão de conjuntos de dados com contraste diferente, como imagens de RM ponderadas em

T1 e T2.

Como ativar a fusão

Etapas

1. Antes de iniciar a fusão automática, defina a região em que deseja ter a mais alta preci-
são de fusão, usando a função Modify ROI...

2.
Clique em Auto Fusion para ativar a fusão automática de imagens. 
O software realiza a fusão das imagens.

Como redefinir uma fusão

Etapa

Para restaurar imagens fusionadas para o sistema de coordenadas inicial do scanner, clique em
Reset.

Refazendo uma fusão automática

Se os resultados de uma fusão automática executada forem insatisfatórios, retorne à
função Modify ROI... e certifique-se de ajustar a área de fusão, incluindo todas as
estruturas relevantes para o tratamento.
OBSERVAÇÃO: como alternativa para melhorar o resultado da fusão automática, realize
primeiramente a fusão manual das imagens usando ajustes rústicos.
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9.4.3 Fusão do quadro de referência

Informações gerais

Quando os pares de imagens são adquiridos durante a mesma sessão, durante a transferência
de dados, o software reconhece que essas sequências de imagens compartilham o mesmo
sistema de coordenadas gerado pelo scanner, com base na etiqueta DICOM “Frame of
Reference” (FoR).
Quando o iPlan conclui o carregamento desses dados, a sequência de imagens é
temporariamente fusionada.

Reconhecendo pares de imagens do quadro de referência

①

Figura 70 
Pares de imagens que foram fusionados por quadro de referência são mostrados na visualização
de lista da área de funções, com a caixa de verificação marcada em cinza ①.
Isso indica que as imagens estão alinhadas, mas que a precisão não foi confirmada. Para usar
essas sequências de imagens, você precisa confirmar a fusão.

Como confirmar uma fusão de quadro de referência

Etapas

1. Verifique a precisão da fusão usando a lupa exibida no canto superior esquerdo da visua-
lização de imagem (consulte a página 149).

2.
Se a precisão for suficiente, clique na marca de verificação cinza para verificar a fusão.
O marca de verificação é exibida em azul, indicando que a fusão foi confirmada.

Antes de deixar a tarefa de planejamento Image Fusion, certifique-se de verificar a fusão
por quadro de referência. Caso contrário, os pares de imagens não serão mostrados
fusionados nas etapas de planejamento subsequentes.

Executando a fusão de imagens
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9.4.4 Fusão por informações volumétricas

Informações gerais

Se os pares de imagens tiverem parâmetros volumétricos idênticos (data de aquisição, tamanho
de pixel, tamanho da matriz, número do corte, posição do corte, etc.), a fusão de imagens
assume que essas sequências de imagens foram adquiridas durante a mesma sessão e,
portanto, compartilham o mesmo sistema de coordenadas.
Este tipo de fusão de imagens é necessário para imagens pós-processadas em que uma
sequência de imagens não contém pontos de referência anatômicos, mas possui o mesmo
tamanho e a mesma posição que a outra sequência de imagens, e as informações da etiqueta
DICOM “Frame of Reference” estão ausentes.
Quando o iPlan conclui o carregamento desses dados, as sequências de imagens são
temporariamente fusionadas. A fusão deve então ser confirmada.

Reconhecendo parâmetros de volumes idênticos

Para reconhecer pares de imagens com parâmetros de volume idênticos, as seguintes
configurações são verificadas pelo iPlan e devem ser idênticas em cada sequência de imagens:
• Data de aquisição
• Número de cortes
• Tamanho da matriz
• Tamanho do pixel
• Orientação
• Distância do corte

OBSERVAÇÃO: a fusão de imagens volumétrica é relevante apenas quando um conjunto de
dados não contém estruturas anatômicas visíveis e, portanto, deve ser fusionado a outros dados.
Em casos normais, em que ambas as séries de imagens possuem referências anatômicas, não
há restrições quanto à data da aquisição, número de cortes, tamanho de matriz e do pixel,
orientação e distância do corte.
 

Reconhecendo e confirmando pares de fusão volumétrica

A manipulação de pares de fusão volumétrica é a mesma descrita para pares de fusão de quadro
de referência. Para obter informações sobre o reconhecimento e a confirmação desses pares de
fusão, consulte a página 144.

Antes de sair da tarefa de planejamento Image Fusion, certifique-se de verificar a fusão
volumétrica. Caso contrário, os pares de imagens não serão mostrados fusionados nas
etapas de planejamento subsequentes.
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9.4.5 Fusão manual

Informações gerais

As funções de fusão manual (Coarse e Fine) permitem a execução de uma fusão de imagens
por meio do alinhamento de duas sequências de imagens usando o cursor do mouse. 

Como fusionar imagens por ajustes rústicos

②

① ②

Figura 71 

Etapas

1. Na seção Manual Fusion da área de funções, clique em Coarse.

2.

Para efetuar a correspondência das imagens, posicione a imagem âmbar sobre a ima-
gem azul, da seguinte forma:
• Para mover a imagem para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, posi-

cione o cursor do mouse no centro da visualização da imagem e arraste usando o sím-
bolo de mão ① até que a imagem âmbar esteja adequadamente posicionada.

• Para girar a imagem, posicione o cursor do mouse na borda da visualização da ima-
gem e arraste usando o símbolo de mão com seta ② até que a imagem âmbar esteja
adequadamente posicionada.

Executando a fusão de imagens
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Como fusionar imagens por ajustes finos

① ②

Figura 72 

Etapas

1. Na seção Manual Fusion da área Functions, clique em Fine.

2. Coloque o cursor do mouse na borda da imagem até que o cursor do mouse seja exibido
como uma seta.

3.

Para efetuar a correspondência das imagens, posicione a imagem âmbar sobre a ima-
gem azul, da seguinte forma:
• Para mover o objeto para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, posicio-

ne o cursor do mouse na borda da visualização da imagem (superior, inferior, esquerda
ou direita) e clique com o símbolo de seta ① até que a imagem âmbar esteja adequa-
damente posicionada.

• Para girar a imagem, posicione o cursor do mouse no canto da borda da visualização
da imagem e clique com o símbolo de seta curva ② até que a imagem âmbar esteja
adequadamente posicionada.
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9.4.6 Fusão de pontos de registro

Informações gerais

Se pontos de registro estiverem definidos (consulte a página 123), você poderá realizar uma
fusão de imagens com base nesses pontos de registro. Os pontos de registro podem ser pontos
de referência anatômicos ou fiduciais de RM ou TC.

Antes de iniciar

Para usar essa função, você deve primeiro configurar pelo menos quatro pares de marcadores
correspondentes em cada sequência de imagens a ser fusionada, conforme descrito na página
123.

Como ativar a fusão por pontos de registro

Etapa

Clique em Fuse Points.
O software realiza uma fusão de imagens com base nos pontos de registro.

Fusão de ponto de registro alternativa

Durante a fusão por pontos de registro, o software calcula todas as fusões de pontos de registro
possíveis e automaticamente exibe o melhor resultado.
Para exibir os resultados alternativos da fusão que foram calculados, clique em Alternatives. 

Verificando a fusão

Antes de sair da tarefa de planejamento Image Fusion, certifique-se de verificar a fusão por
pontos de registro, fazendo correções manuais, se necessário.

Executando a fusão de imagens
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9.5 Verificando e corrigindo a precisão da fusão

Informações gerais

Depois de fusionar sequências de imagens, você pode usar a visualização de Lupa para verificar
visualmente a precisão da fusão de imagens. Isso permite, por exemplo, que você visualize a
forma ou o tamanho de um tumor em duas sequências de imagens ao mesmo tempo.

Quando a fusão de imagens for concluída, verifique o resultado da fusão das imagens,
para certificar-se de que as imagens foram correlacionadas de forma correta.

Visualização de Lupa

①

②

Figura 73 

Nº Explicação

① A lupa sobrepõe a segunda sequência de imagens (âmbar) em um quadro sobre a pri-
meira sequência de imagens (azul).

② A sequência de alinhamento é mostrada dentro do quadro.

Como verificar a fusão

Etapas

1. Coloque o mouse no quadro da lupa e posicione-o sobre a área a ser verificada.

2. Verifique a fusão, arrastando a área da lupa sobre pontos de referência anatômicos im-
portantes e comparando as duas sequências de imagens nas bordas do quadro.

Verificação usando opções de composição

Você também pode usar o botão Composing Options nas visualizações de imagem para
verificar a fusão. Consulte detalhes na página 97.

FUSÃO DE IMAGENS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 149



Corrigindo uma fusão

Se o resultado de uma Fusão Automática ou uma Fusão de Pontos de Registro não for
satisfatório, você poderá corrigir a fusão manualmente, desta forma:
1. Ajustando a sequência de imagens com as funções Coarse e Fine.
2. Ajustando a região de fusão (Modify ROI...).

Para armazenar a região de fusão, você deve salvar o plano antes de sair da função Image
Fusion. Essas informações não são automaticamente salvas quando você alterna tarefas.

Alterando uma fusão de imagens

Alterações em uma fusão de imagens existente podem levar a alterações no plano de tratamento.
Antes de aceitar uma nova fusão, certifique-se de rever o plano de tratamento.

Verificando e corrigindo a precisão da fusão
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10 CRIAÇÃO DE OBJETOS
10.1 Introdução

Informações gerais

A tarefa de planejamento Object Creation permite o contorno de estruturas de interesse na
sequência de imagens. 
Esta tarefa permite marcar claramente a posição de um tumor, por exemplo, ou contornar outras
estruturas anatômicas para melhor orientação na sequência de imagens.

Fluxo de trabalho geral de criação de objeto

Fluxo de trabalho

1. Adicione um objeto à lista na área de funções (consulte a página 153).

2.

Selecione um objeto na lista e crie o objeto (contorne a estrutura) na sequência de ima-
gens. Os seguintes métodos estão disponíveis para criação de objetos:
• Segmentação manual, usando a função Brush (consulte a página 156).
• Segmentação semiautomática, usando SmartBrush (consulte a página 159) ou

SeedBrush (consulte a página 160).
• Segmentação automática (Auto Segmentation) baseada em estruturas anatômicas

incluídas em um atlas contido no iPlan (córtex, ventrículos, tálamo, etc.) (consulte a
página 162).

• Auto Segmentation usando limiarização de banda para definir estruturas exclusivas
da anatomia do paciente (consulte a página 165).

3. Se necessário, prepare os objetos criados para exportação (consulte a página 184).
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Tela principal

Figura 74 

Visão geral das funções

Função Explicação Consulte

Caixa de listagem Lista objetos que foram adicionados. Esta função permite mo-
dificar a visibilidade, a cor e as propriedades dos objetos. Página 180

New Object... Cria um objeto na sequência de imagens. Página 153

Remove Exclui um objeto da sequência de imagens. Página 183

Auto Segmenta-
tion...

Dependendo do conjunto de dados selecionado e do objeto a
ser segmentado, esta função permite:
• Segmentar objetos dentro de uma região especificada

usando configurações de limiar, ou
• Ativar uma segmentação automática com base no atlas

anatômico.

Página 162

Brush Size Ajusta o tamanho do pincel para a função Brush. Página 156

Contours Mostra o objeto apenas como um contorno. Página 182

Brush Cria objetos manualmente com um pincel. Página 156

Eraser Apaga áreas de objetos contornados. Página 183

SmartBrush Cria objetos com base em regiões com valores de cinza se-
melhantes. Página 159

SmartShaper Modifica manualmente um objeto selecionado. Página 172

Auto Fill O objeto é automaticamente preenchido com cor. Página 182

Interpolation A forma do objeto será interpolada entre cortes contornados. Página 156

SeedBrush...
Cria objetos com base em regiões com valores de cinza se-
melhantes, por meio da inclusão e exclusão de áreas especí-
ficas na imagem.

Página 160

Advanced Manipu-
lation...

Cria novos objetos, que são modificados a partir de objetos
que já foram criados. Página 173

Introdução
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10.2 Adicionando objetos
10.2.1 Adicionando objetos simples

Informações gerais

Antes de criar um objeto, você deve adicionar o objeto à lista da área de funções. Ao adicionar
um objeto simples, você pode selecionar uma estrutura incluída em um conjunto de dados do
atlas contido no iPlan (consulte a página 162) ou selecionar uma estrutura anatômica padrão.

Aba Single Object

Figura 75 

Como adicionar objetos individuais

Etapas

1. Na área de funções, clique em New Object...

2.

• Na aba Single Object, especifique um nome para o objeto no campo Object Name ou
• Selecione um objeto na lista Structure Type. Se o objeto selecionado na lista estiver

incluído no conjunto de dados do atlas contido no software, você poderá executar uma
segmentação automática baseada no atlas.

OBSERVAÇÃO: quando você insere algumas letras do nome de uma estrutura, a lista de
estruturas é atualizada, mostrando primeiro as entradas com melhor correspondência.
Use a seta para baixo de seu teclado para selecionar a estrutura.
 

3.

Na lista suspensa Slice Distance, selecione a distância desejada entre os cortes de ima-
gem. Essa informação pode ser usada para configurar a resolução do objeto, por exem-
plo, para que o objeto tenha uma resolução maior que a sequência de imagens original.
A distância do corte selecionada aqui corresponderá à sequência de imagens em que vo-
cê primeiro iniciar o contorno do objeto.
OBSERVAÇÃO: geralmente, a configuração padrão de image slice distance é suficiente
(consulte a página 168).
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Etapas

4.

Selecione o alinhamento do objeto: Patient Orientation ou Original Slice Orientation.
O alinhamento do objeto seleciona aqui corresponderá à sequência de imagens em que
você primeiro iniciar o contorno do objeto.
OBSERVAÇÃO: geralmente, a configuração padrão para Original Slice Orientation é
suficiente, a menos que você deseje contornar o objeto segundo uma orientação perso-
nalizada.
 

5. Selecione uma cor para o objeto. Use a barra deslizante para ajustar a opacidade do ob-
jeto nas visualizações de imagem.

6.
Clique em OK para confirmar suas configurações e adicionar o novo objeto à lista na
área de funções.
Agora você pode criar o objeto nas visualizações de imagem (consulte a página 156).

Adicionando objetos
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10.2.2 Adicionando múltiplos objetos

Informações gerais

Na aba Multiple Objects você pode selecionar múltiplos objetos contidos em um modelo de
tratamento. É possível selecionar, por exemplo, um modelo de tratamento craniano contendo as
estruturas cranianas mais relevantes.
Se posteriormente você executar uma segmentação automática, o iPlan segmentará as
estruturas no conjunto de dados do paciente com base nas mesmas estruturas contidas em um
conjunto de dados de atlas (consulte a página 162).

Como adicionar múltiplos objetos

Figura 76 

Etapas

1. Na área de funções, clique em New Object...

2. Selecione o modelo de tratamento na lista Treatment Type.

3. Na aba Multiple Objects, selecione os objetos na lista Objects ou clique em Select All
para incluir todos os objetos.

4.

Selecione o alinhamento do objeto: Patient Orientation ou Original Slice Orientation.
OBSERVAÇÃO: geralmente, a configuração padrão para Original Slice Orientation é
suficiente, a menos que você deseje contornar o objeto segundo uma orientação perso-
nalizada (consulte a página 168).
 

5.
Clique em OK para confirmar suas configurações e adicionar os novos objetos à lista na
área de funções.
Agora você pode criar os objetos nas visualizações de imagem (consulte a página 156).

OBSERVAÇÃO: na aba Multiple Objects a distância de corte é configurada, na maioria dos
casos, para um valor padrão da distância dos cortes de imagem. Menores distâncias de corte são
atribuídas somente a estruturas finas, como nervos. Você pode visualizar o valor da distância de
corte padrão para estruturas individuais na aba Single Objects (consulte a página 181).
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10.3 Criando objetos
10.3.1 Criando objetos usando Brush

Entendendo a interpolação de objetos

Se a caixa de seleção Interpolation na área de funções estiver marcada, as informações de
voxel adicionadas a dois cortes não adjacentes e visíveis usando a função Brush serão
interpoladas entre os dois cortes. 

①

②

③

Figura 77 

Nº Componente

① Informações interpoladas

② Corte inicial

③ Corte final

A interpolação ocorrerá apenas na visualização na qual você iniciou o contorno do objeto. Se
você alternar, por exemplo, de uma visualização axial para uma sagital, a interpolação será
desativada.
OBSERVAÇÃO: a criação de objetos em visualizações reconstruídas (contendo imagens que
foram reconstruídas a partir de cortes de imagem originais) difere da criação de objetos em cortes
originais. Em visualizações reconstruídas, o sistema utiliza imagens interpoladas, que podem não
mostrar todos os detalhes esperados (por exemplo, as bordas podem ficar borradas).
 

OBSERVAÇÃO: a interpolação funciona melhor quando existe sobreposição entre os cortes
contornados (consulte a página 156).
 

Como criar objetos

Etapas

1. Selecione um objeto na lista da área de funções.

2. Clique em Brush.

Criando objetos

156 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0



Etapas

3.
Use a barra deslizante Brush Size para definir o tamanho do pincel.
OBSERVAÇÃO: para ver o tamanho aproximado do pincel, mova o mouse para a área
de planejamento.
 

4. Use o cursor do mouse para contornar o objeto no corte da imagem.

5.

Clique em outro corte de imagem e contorne o objeto no segundo corte.
O software usa interpolação para mostrar os objetos nos outros cortes de imagem na aba
de visualização e para criar um objeto 3D em visualizações 3D.
OBSERVAÇÃO: objetos pequenos e/ou finos devem ser criados com uma resolução de
corte fina (consulte a página 168).
 

Objeto nas visualizações de imagem

A imagem abaixo mostra um objeto ① criado usando a função Brush.

①

Figura 78 

Na aba Overview, verifique se o objeto gerado pela função Brush está correto.

Como usar a pipeta

A função de pipeta permite que você crie ou faça o ajuste fino de um objeto usando um intervalo
definido de valores de cinza.

Etapas

1. Use a barra deslizante Brush Size para definir o tamanho do pincel.

2.

①
Clique no ícone de pipeta ① para ativá-lo e depois clique diretamente
na visualização.
Os valores de pixel dentro do círculo inicial do pincel (conforme defini-
do pelo tamanho do pincel) são usados para definir um intervalo de
valores de pixel válidos usados durante o contorno.
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Etapas

3.
Use Brush para criar o objeto.
À medida que você arrasta o Brush, apenas os pixels com valores dentro do intervalo de-
finido são contornados.

Dicas para criação de objetos finos

É recomendável criar objetos finos e/ou pequenos na aba 4 Views ou 8 Views, em que é
possível contornar o objeto em vários cortes consecutivos, e revisar o objeto 3D na aba
Overview. 
Você pode então corrigir o objeto conforme necessário, usando a aba Overview ou 4 Views.
OBSERVAÇÃO: geralmente, objetos finos e/ou pequenos podem não ser exibidos com precisão
em visualizações 3D.
 

Criando objetos
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10.3.2 Criando objetos usando SmartBrush

Informações gerais

SmartBrush é uma ferramenta de segmentação de imagem que oferece funções avançadas de
contorno para ajudá-lo, por exemplo, a distinguir tecido saudável e tumores. Quando você
seleciona uma área para contorno, o software automaticamente preenche regiões de valores de
cinza similares aos da área selecionada. 
OBSERVAÇÃO: como ocorre com a função Brush, a função SmartBrush usa interpolação
automática na criação de objetos (consulte a página 156).
 

Como criar objetos

Etapas

1. Selecione um objeto na lista da área de funções.

2. Clique em SmartBrush.

3. Amplie a região de interesse, para reduzir as informações de imagem utilizadas para o
algoritmo.

4.

Use a barra deslizante Brush Size para definir o tamanho do pincel.
Para ver o tamanho aproximado do pincel, mova o mouse na área de planejamento.
OBSERVAÇÃO: o desempenho da função SmartBrush é mais eficaz quando se utiliza
um pincel de tamanho menor.
 

5. Clique na região a ser contornada. A forma do objeto é determinada pelo tamanho do
pincel definido na etapa anterior.

6.

Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste o mouse sobre as áreas a
serem segmentadas.
A região que é contornada é controlada pelo limiarização na imagem. O intervalo de limi-
ar aumenta com a distância do arrasto.

7. Se necessário, corrija as bordas do contorno, usando as ferramentas Brush (consulte a
página 156) e Eraser (consulte a página 183).

8.

Clique em outro corte de imagem e use a função SmartBrush para segmentar o objeto
no segundo corte.
O software usa interpolação para mostrar os objetos nos outros cortes de imagem na aba
de visualização e para criar um objeto 3D em visualizações 3D.
OBSERVAÇÃO: objetos pequenos e/ou finos devem ser criados com uma resolução de
corte fina (consulte a página 168).
 

Na aba Overview, verifique se o objeto gerado pela função SmartBrush está correto.

CRIAÇÃO DE OBJETOS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 159



10.3.3 Criando objetos usando SeedBrush

Informações gerais

SeedBrush é uma ferramenta de segmentação de imagem que, da mesma forma que a
ferramenta SmartBrush, segmenta áreas com valores de cinza semelhantes em uma região
selecionada. Depois de segmentar uma região usando a ferramenta SeedBrush, você poderá
aplicar a segmentação em cortes de imagem adicionais. 
OBSERVAÇÃO: a área de segmentação dentro do conjunto de dados é limitada à área exibida
nas visualizações individuais (dependendo do fator de zoom) e ao número de visualizações de
imagem exibidas (por exemplo, na aba 4 Views ou 8 Views).
 

Antes de iniciar

Antes de realizar uma segmentação usando SeedBrush, pode ser importante otimizar o
janelamento se o nível de cinza da área a ser segmentada for igual ao restante da imagem
adquirida ou se a qualidade das imagens adquiridas for ruim.

Etapas

1. Abra a janela de diálogo SeedBrush (veja a seguir) e clique no botão Windo-
wing na janela de diálogo.

2. Ajuste o brilho e o contraste da imagem, de forma que as áreas a serem contornadas se-
jam claramente discerníveis (consulte a página 256).

Como ativar a ferramenta SeedBrush

Figura 79 

Etapas

1. Selecione um objeto na lista da área de funções.

2. Clique em SeedBrush... para abrir a janela de diálogo SeedBrush.

Criando objetos
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Como criar objetos

Etapas

1. Clique em Zoom e amplie a área a ser segmentada.

2. Clique em Pan and Recenter para centralizar a imagem.

3.
Use a barra deslizante Brush Size para definir o tamanho do pincel.
Para ver o tamanho aproximado do pincel, mova o mouse na área de planejamento.

4.

Para marcar áreas a serem incluídas na segmentação, clique em Include e:
• Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e mova o cursor do mouse pela

seção da imagem que você deseja incluir, ou
• Clique a imagem no ponto.

5.

Para marcar seções que não devem ser contornadas, clique em Exclude e:
• Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e mova o cursor do mouse pela

seção da imagem que você deseja excluir, ou
• Clique a imagem no ponto.

6.
Clique em Apply.
Regiões com valor de cinza similar ao da área selecionada são automaticamente preen-
chidas e o objeto segmentado é exibido nas visualizações de imagem.

7. Se necessário, corrija as bordas do contorno, usando as ferramentas Brush (consulte a
página 156) e Eraser (consulte a página 183).

OBSERVAÇÃO: para otimizar os resultados da ferramenta SeedBrush, defina mais “seeds” de
forma sucessiva, utilizando as etapas acima.
 

Como contornar o mesmo objeto em cortes adjacentes

Etapas

1. Use os botões Browse Slices da barra de ferramentas para selecionar
os próximos quatro cortes.

2. Clique em Apply para copiar o contorno para os cortes exibidos.

3.
Para contornar outras regiões de interesse, repita os procedimentos Include, Exclude e
Apply descritos acima com a frequência necessária, até que o resultado desejado seja
alcançado.

Verificando o objeto

Na aba Overview, verifique se o objeto gerado pela função SeedBrush.

CRIAÇÃO DE OBJETOS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 161



10.4 Criando objetos usando segmentação
automática

10.4.1 Segmentação automática usando o Atlas

Informações gerais

Auto Segmentation usa uma abordagem de segmentação baseada em conhecimento, que
identifica órgãos e outras estruturas no corpo humano por meio da comparação do conjunto de
dados do paciente com um conjunto de dados do Atlas contido no iPlan, em que as estruturas já
estão contornadas.
Usando o Atlas, o software localiza a correspondência ponto a ponto do conjunto de dados do
paciente e dos dados do Atlas, e transfere todas as estruturas contornadas do Atlas para os
dados do paciente.
O vínculo entre o conjunto de dados do paciente e os dados do Atlas não é uma transformação
rígida que reconhece as diferenças no formato e no tamanho das estruturas anatômicas. Em vez
disso, o conjunto do Atlas é transformado elasticamente, de forma que a similaridade dos
conjuntos de dados aumente.

Requisitos

A função Auto Segmentation usando o Atlas poderá ser aplicada se:
• Você estiver trabalhando com RM e/ou imagens anatômicas de TC. As submodalidades

listadas a seguir são suportadas: RM T1 com e sem agente de contraste e RM T2 ponderada.
• Você selecionar um objeto ou múltiplos objetos para segmentação que estejam incluídos no

Atlas contido no software (consulte a página 163).
OBSERVAÇÃO: melhores resultados são obtidos quando se utilizam imagens de alta qualidade
(que apresentam alta resolução, alto contraste de tecido e grandes volumes).
 

Sequências de imagens de RM: Submodalidade

Para efetuar Auto Segmentation em sequências de imagens de RM baseada em Atlas,
diferentes Atlas são usados, dependendo da submodalidade da sequência de imagens. Por
padrão, o software define automaticamente a submodalidade durante a segmentação. Se os
resultados da segmentação não forem satisfatórios, você poderá rever a submodalidade e, se
necessário, selecionar manualmente uma submodalidade diferente na aba Plan Content
(consulte a página 110) e repetir a Auto Segmentation.

Sequências de tomografias

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

Contornando tumores

Se o cérebro contiver um tumor, é recomendável contornar primeiro essa região, ou seja, criar um
objeto de tumor antes de aplicar a Auto Segmentation. Ao contornar primeiro o objeto do tumor,
qualquer estrutura segmentada posteriormente de forma automática subtrairá a região do tumor.
A perda da classificação do tecido da estrutura segmentada resultante será reduzida.
Se você não contornar o tumor antes de aplicar a Auto Segmentation, o tumor será
automaticamente ignorado durante a segmentação. Tenha isso em mente se você pretender
executar uma análise volumétrica.

Criando objetos usando segmentação automática

162 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0



OBSERVAÇÃO: todos os erros que ocorrerem durante o contorno de um tumor serão
propagados de forma correspondente nos objetos segmentados automaticamente.
 

Estruturas de Atlas

As estruturas listadas a seguir estão incluídas no Atlas contido no software. A disponibilidade de
estruturas depende do modelo de tratamento selecionado (consulte a página 155).

Estruturas no Atlas de RM Estruturas no Atlas de TC

Brain (Cérebro):
Cerebrum (Telencéfalo)
Gray matter (Substância cinzenta)
White matter (Substância branca)
Cerebellum (Cerebelo)
Brainstem (Tronco encefálico)
• Medulla oblongata (Medula oblonga)

Hypothalamus (Hipotálamo)
• Pineal gland (Glândula pineal)
• Pituitary gland (Glândula pituitária)

Ventricles (Ventrículos)
CSF (Fluido cerebroespinhal)
Cranial cavity (Cavidade craniana)
Hippocampus, left (Hipocampo, esquerdo);
Hippocampus, right (Hipocampo, direito)
Thalamus, left (Tálamo, esquerdo); Thala-
mus, right (Tálamo, direito)
Caudatus, left (Caudato, esquerdo); Cau-
datus, right (Caudato, direito)
Putamen, left (Putâmen, esquerdo); Puta-
men, right (Putâmen, direito)
Capsula interna, left (Cápsula interna, es-
querda); Capsula interna, right (Cápsula in-
terna, direita)
Eye, left (Olho, esquerdo); Eye, right (Olho,
direito)
Optic apparatus (Aparelho óptico):
• Optic nerve, left (Nervo óptico, esquer-

do); Optic nerve, right (Nervo óptico, di-
reito)

• Chiasm (Quiasma)
• Optic tract, left (Trato óptico, esquerdo);

Optic tract, right (Trato óptico, direito)
Lens, left (Lente, esquerda); Lens, right
(Lente, direita)
Cochlea, left (Cóclea, esquerda); Cochlea,
right (Cóclea, direita)
Inner ear, left (Ouvido interno, esquerdo);
Inner ear, right (Ouvido interno, direito)

Carotis int. ROI, left (ROI da Carótida interna, es-
querda)
Carotis int. ROI, right (ROI da Carótida interna, di-
reita)
Ethmoid bone (Osso etmoide)
Frontal bone (Osso frontal)
Mandible (Mandíbula)
Mandible Body, Left (Corpo da mandíbula, esquer-
do)
Mandible Body, Right (Corpo da mandíbula, direito)
Ramus Mandible, Left (Ramo da mandíbula, es-
querdo)
Ramus Mandible, Right (Ramo da mandíbula, di-
reito)
Maxilla (Maxila)
Maxilla, Left (Maxilar, esquerdo)
Maxilla, Right (Maxilar, direito)
Le Fort I Template (Modelo Le Fort I)
Le Fort I Template, Left (Modelo Le Fort I, esquer-
do)
Le Fort I Template, Right (Modelo Le Fort I, direito)
Le Fort III Template (Modelo Le Fort III)
Le Fort III-I Template (Modelo Le Fort III-I)
Nasal bone (Osso nasal)
Occipital bone (Osso occipital)
Orbit, left (Órbita, esquerda)
Orbit, right (Órbita, direita)
Orbital Cavity, Left (Cavidade orbital, esquerda)
Orbital Cavity, Right (Cavidade orbital, direita)
Parietal bone, left (Osso parietal, esquerdo)
Parietal bone, right (Osso parietal, direito)
Sphenoid bone (Osso esfenoide)
Temporal bone, left (Osso temporal, esquerdo)
Temporal bone, right (Osso temporal, direito)
Zygomatic bone, left (Osso zigomático, esquerdo)
Zygomatic bone, right (Osso zigomático, direito)
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Como aplicar e verificar a segmentação

Figura 80 

Etapas

1. Selecione um objeto do Atlas na lista da área de funções.

2.
Clique em Auto Segmentation... para abrir a janela de diálogo Auto Segmentation
(mostrada acima).
O software ativa a segmentação automática e acompanha o progresso.

3. Após a conclusão do procedimento, verifique se todos os objetos estão corretamente
segmentados nas visualizações de imagem.

4.
Clique em OK para confirmar a segmentação e fechar a janela de diálogo Auto Segmen-
tation. Os objetos segmentados passam a ser exibidos em todas as visualizações de
imagem na área de planejamento.

A segmentação baseada em Atlas pode não encontrar a forma correta de uma determinada
estrutura. Por esse motivo, todos os objetos que forem segmentados automaticamente
devem ser verificados pelo usuário.
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10.4.2 Segmentação Automática com Limiarização de Banda (usando uma região de
interesse - ROI)

Informações gerais

A função Auto Segmentation também permite definir estruturas exclusivas da anatomia do
paciente e podem ser facilmente distinguidas na sequência de imagens selecionada. Este
procedimento de segmentação pode ser executado para objetos que não estão incluídos no
Atlas. 

Janela de diálogo Band Thresholding

Figura 81 

Como aplicar a limiarização de banda

Etapas

1. Na lista da área de funções, selecione um objeto que não esteja no Atlas.

2. Clique em Auto Segmentation... para abrir a janela de diálogo Band Thresholding.

3.

Agora é possível definir uma região de interesse (ROI) tridimensional na visualização de
imagem, para ajustar o contraste da imagem dentro desta área.
Para definir o formato da ROI, selecione ROI Box ou ROI Ellipsoid na lista suspensa
Mask.

4. Use o cursor do mouse para posicionar o quadro na visualização axial, coronal ou sagital
para circundar a região a ser segmentada.

5.

Na lista suspensa Maximal Fragment Number, selecione o número de fragmentos a ser
detectado e segmentado. Por exemplo, se você selecionar um fragmento, então a maior
área conectada será segmentada.
A pré-visualização não leva em consideração o número do fragmento selecionado. Quan-
do você confirma as configurações com OK, o número de fragmentos é considerado no
cálculo.
OBSERVAÇÃO: Maximal Fragment Number pode ser usado para eliminar pequenos ar-
tefatos em objetos limiarizados e reduzir a quantidade de memória.
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Etapas

6.

Defina os valores de cinza na visualização da função de mapeamento (canto inferior di-
reito), dessa maneira:
• Inserindo os valores Right e Left diretamente nos campos fornecidos, ou
• Usando o cursor do mouse para ajustar os controles deslizantes de valor esquerdo

e/ou de valor direito até que os valores desejados sejam exibidos nos campos corres-
pondentes.

7. Para definir o janelamento com maior precisão, marque a caixa de seleção Zoom para
ampliar a área entre o limiar esquerdo e o limiar direito.

8.
Clique em OK para confirmar suas configurações e ativar a segmentação.
Os objetos segmentados passam a ser exibidos em todas as visualizações de imagem
na área de planejamento.

Exemplo: Como executar a segmentação de vasos

Determinados objetos recebem a atribuição de limiares padrão para segmentação, como no caso
da segmentação de vasos. Para imagens de RM, um valor mínimo de 1.433 e um valor máximo
de 2.252 são aplicados.

Figura 82 

Etapas

1. Na lista suspensa Mask, selecione ROI Ellipsoid. Certifique-se de que a região de inte-
resse (ROI) contenha os vasos que você deseja segmentar.

2. Verifique se os valores de limiar padrão realçam os vasos. Caso contrário, ajuste manual-
mente os valores.

3. Selecione o valor adequado para Maximal Fragment Number, dependendo do compri-
mento e da largura dos vasos que deseja segmentar.

4. Clique em OK.

Todos os vasos que foram automaticamente segmentados devem ser verificados pelo
usuário.
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10.4.3 Segmentação Automática com Limiarização de Banda (usando um objeto de
máscara)

Informações gerais

Na janela de diálogo Band Thresholding também é possível executar uma segmentação dentro
de uma área definida por um objeto de máscara (outro objeto segmentado).
Primeiro, crie um objeto de máscara que define a área da segmentação. Você pode então
segmentar um novo objeto dentro dessa região definida.

Como adicionar os objetos

Etapas

1.
Use a função New Object... para adicionar um objeto (usando a aba Single Object) à
lista da área de funções.
Esse é o objeto de máscara.

2.
Para definir a área a ser segmentada de forma abrangente, selecione o objeto na lista da
área de funções e execute a segmentação usando a função Brush (consulte a página
156) ou SmartShaper (consulte a página 172).

3. Use a função New Object... para adicionar outro objeto vazio à lista na área de funções.

Como ativar a limiarização de banda

Etapas

1. Selecione o objeto vazio que acabou de adicionar à área de funções e clique em Auto
Segmentation... para abrir a janela de diálogo Band Thresholding.

2. Na lista suspensa Mask, selecione o objeto de máscara que você criou.

3.

Defina os valores de cinza na visualização da função de mapeamento (canto inferior di-
reito), dessa maneira:
• Inserindo os valores Right e Left diretamente nos campos fornecidos, ou
• Usando o cursor do mouse para ajustar os controles deslizantes de valor esquerdo

e/ou de valor direito até que os valores desejados sejam exibidos nos campos corres-
pondentes.

4. Para definir o janelamento com maior precisão, marque a caixa de seleção Zoom para
ampliar a área entre o limiar esquerdo e o limiar direito.

5.
Clique em OK para confirmar suas configurações e ativar a segmentação.
Os objetos segmentados passam a ser exibidos em todas as visualizações de imagem
na área de planejamento.

Verificação da segmentação

A segmentação usando a limiarização de banda pode não encontrar a forma correta de
uma estrutura específica. Por esse motivo, todos os objetos que forem segmentados
automaticamente devem ser verificados pelo usuário.
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10.5 Criando e verificando objetos de alta resolução
10.5.1 Criando objetos de alta resolução

Informações gerais

O iPlan permite a criação de objetos com resolução mais alta que a resolução da sequência de
imagens selecionada (i.e., para que a distância do corte do objeto seja mais precisa que a
distância do corte da imagem). Isso facilita o contorno de objetos pequenos e/ou finos,
particularmente em visualizações de reconstrução que são perpendiculares aos cortes de
imagem originais.
A criação de objetos de alta resolução é importante, por exemplo:
• Para planejamento estereotático de precisão, que exige que os objetos sejam criados em

visualizações de reconstrução.
• Para análise volumétrica em que a precisão na comparação de diferentes objetos é importante

(consulte a página 170).
• Para radiocirurgias/neurocirurgias que exigem precisão do contorno do alvo clínico em relação

a órgãos em risco.

Criar um novo objeto

Primeiro, é necessário definir determinadas configurações na aba Single Object que é aberta
quando você clica em New Object... na área de funções. Essas configurações são descritas nas
próximas páginas.
Depois de definir as configurações, você poderá criar um objeto usando as funções descritas
anteriormente (Brush, SmartBrush, Auto Segmentation, etc.).

Layout da tela

①
②

Figura 83 
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Definindo configurações para objetos de alta resolução

Nº Configura-
ção

Explicação

① Slice Dis-
tance

Selecione a distância desejada entre os cortes de objeto (por exemplo, 1
mm, 2 mm). Essa informação pode ser usada para configurar a resolução
do objeto, de forma que esse objeto tenha uma resolução mais alta que a
distância da sequência de imagens original.
OBSERVAÇÃO: o valor selecionado é aproximado. O software escolhe o
valor mais próximo que divide a distância do corte de imagem original em
subcortes igualmente espaçados. A(s) distância(s) de corte resultante(s)
não terá(ão) diferença superior a um fator de 1,7 a partir do corte selecio-
nado. Além disso, se a distância do corte da sequência de imagens variar
nos cortes de imagem, então as distâncias de corte de objeto também irão
variar. Nesse caso, o intervalo (valores mínimo e máximo) de distâncias de
corte será exibido.
 

OBSERVAÇÃO: para ver valores de distância de corte para sequências de
imagens, consulte a aba Plan Content.
 

② Object alig-
ned to 

• Patient Orientation: Os cortes de objeto serão alinhados de forma que
fiquem paralelos aos eixos anatômicos padrão do paciente. Isso permite
que o contorno seja feito em cortes reais axiais, coronais e sagitais. Isto
se aplica até mesmo para sequências de imagens escaneadas com incli-
nação do gantry ou para sequências de imagens em que o sistema de
coordenadas foi redefinido pela localização ou pela fusão de imagens. As
orientações personalizadas são respeitadas de acordo. 

• Original Slice Orientation: Os cortes de objeto serão alinhados com os
cortes de imagem, exceto para subcortes adicionais que são inseridos
dependendo da distância de corte selecionada (consulte acima). Objetos
com orientação do corte original permitem que você contorne e revise es-
truturas nos cortes da imagem original conforme fornecida pelo scanner
(desde que a orientação de visualização correspondente seja utilizada),
independente da orientação real do corte. 

OBSERVAÇÃO: a orientação do paciente e do corte podem ser iguais ou
diferentes, dependendo da situação (consulte a página 169).
 

OBSERVAÇÃO: a distância do corte e o alinhamento do objeto que você selecionar nesta janela
corresponderá à sequência de imagens em que você iniciar o contorno do objeto.
 

Objetos e orientação

Os cortes de imagem originais não serão alinhados à orientação do paciente nos seguintes
casos, se a sequência de imagens:
• Tiver sido adquirida com inclinação de gantry.
• Tiver sido fusionada com outra sequência de imagens.
• Tiver sido localizada.
• Tiver uma orientação personalizada atribuída a ela (consulte a página 62).

OBSERVAÇÃO: se o objeto não estiver alinhado com a orientação do paciente ou do corte
original, o alinhamento correspondente será mostrado na seção Align object to da janela de
diálogo Properties. Esse pode ser o caso de objetos criados fora da tarefa Object Creation ou
se a orientação da sequência de imagens tiver sido ajustada após a criação do objeto.
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Comparando objetos

Os valores calculados de um objeto, tais como o volume (mostrado na aba Plan Content
apresentada a seguir), são baseados na resolução do objeto.

Figura 84 
Se você quiser comparar estatísticas para esses objetos criados em duas sequências de
imagens diferentes, as configurações de resolução do objeto (distância do corte e orientação do
objeto) devem ser as mesmas para cada objeto. Caso contrário, os valores exibidos podem não
ser adequados para comparação.

Alterando a distância do corte

Se você alterar a distância do corte para um objeto já criado (abrindo a janela de diálogo
Properties, consulte a página 180), o objeto será reamostrado para a nova distância do
corte. Isso pode causar alterações na forma e/ou no volume do objeto. Inspecione
cuidadosamente o objeto após fazer quaisquer alterações.
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10.5.2 Verificando objetos de alta resolução

Informações gerais

Se tiver criado um objeto de alta resolução, você poderá revisar esse objeto em visualizações de
imagem Fine, que possuem uma distância de corte comparável com a distância de corte do
objeto selecionado. Dessa forma, é possível rolar pelos cortes de imagem que estão mais
próximos (ou seja, com uma resolução mais alta) do que em visualizações padrão.
Visualizações Fine são efetivas somente se a distância do corte do objeto for menor que a
distância do corte da sequência de imagens original.
OBSERVAÇÃO: verifique a exatidão dos objetos de alta resolução na aba Overview.
 

Como visualizar objetos em modo Fine

Etapas

1. Selecione o objeto que deseja revisar.

2. Na aba 4 Views ou 8 Views, clique no botão View Orientation para
exibir as opções de orientação.

3.
Selecione a orientação, Axial Fine, Coronal Fine, ou Sagittal Fine. 
A visualização é atualizada adequadamente.

4. Role pela sequência de imagens para visualizar o objeto em cada corte.

OBSERVAÇÃO: a distância do corte nas visualizações de imagem Fine corresponde à distância
do corte do objeto selecionado. Se você selecionar um objeto diferente, a visualização Fine será
baseada no novo objeto selecionado. Visualizações Fine são identificadas dessa forma no canto
superior direito de cada visualização.
 

OBSERVAÇÃO: os detalhes do objeto que são visíveis no modo Fine podem não ser visíveis em
visualizações padrão. Tenha isso em mente ao revisar objetos de alta resolução.
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10.6 Modificando objetos usando SmartShaper

Informações gerais

A ferramenta SmartShaper permite a modificação ou o reposicionamento manual de um objeto já
criado.

O que é SmartShaper?

SmartShaper é uma ferramenta avançada para deformação de objetos anatômicos da anatomia
do paciente em três dimensões. De forma semelhante à segmentação baseada em Atlas, que
adapta um conjunto de dados de Atlas para se ajustar ao conjunto de dados do paciente, a
ferramenta SmartShaper coloca uma grade de pontos de controle invisíveis sobre o objeto a ser
adaptado. A grade de pontos de controle é então automaticamente ajustada utilizando
deformação elástica.

Como usar a ferramenta SmartShaper

Você pode empurrar ou puxar os pontos de controle de forma interativa, movendo o pincel
ajustável sobre a área do objeto. À medida que a grade é deformada, o objeto correspondente
também é deformado, pois ele está conectado à grade em todas as três dimensões (axial,
coronal e sagital).
Você também pode usar a ferramenta SmartShaper fora do objeto, para puxar pontos de
controle. Isso funciona se o pincel deforma o espaço em que o objeto está inserido. Uma
comparação simples pode ser feita com uma imagem pintada em um balão. Quando alguém
empurra ou puxa o balão, a imagem no balão é apertada ou dilatada de forma correspondente.
OBSERVAÇÃO: a ferramenta SmartShaper deve ser usada apenas para pequenas correções de
áreas de bordas.
 

Etapas

1. Selecione um objeto na lista da área de funções e clique em SmartShaper.

2.

• Para mostrar os objetos exibidos como um contorno, marque a caixa de seleção Con-
tours.

• Ajuste o diâmetro da ferramenta conformadora, usando a barra deslizante Brush Size.
Recomenda-se selecionar um diâmetro maior que 3 mm.
- Se você usar um tamanho de pincel menor, o número de pontos de grade calculados

aumenta, aumentando assim a sensibilidade.
- Se você usar um tamanho de pincel maior, os ajustes ficam mais rústicos.

OBSERVAÇÃO: a ferramenta SmartShaper pode não funcionar conforme esperado para
pequenos tamanhos de pincel. As funções Brush e Eraser são mais adequadas para pe-
quenas alterações.
 

3. Para ajustar a forma do objeto, mova o cursor do mouse pelo
objeto para ajustar seu contorno externo.

Na aba Overview, verifique se o objeto modificado pela função SmartShaper está correto.
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10.7 Manipulação avançada de objetos
10.7.1 Acessando

Como acessar recursos avançados

Etapas

1. Clique em Advanced Manipulation... na área de funções.

2.

Dependendo do tipo de manipulação de objetos que deseja executar, selecione uma des-
tas abas:
• Scaling (consulte a página 174)
• Logical Operations (consulte a página 176)
• Splitting (consulte a página 178)

OBSERVAÇÃO: o aumento da resolução do objeto antes da realização de uma manipulação
avançada pode reduzir a perda de informações.
 

Verificando objetos

Todos os objetos que forem ajustados pelas funções Advanced Manipulation... devem ser
verificados pelo usuário.
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10.7.2 Escalonamento de objetos

Informações gerais

Na janela de diálogo Scaling você pode:
• Ampliar ou reduzir proporcionalmente objetos que já foram criados e gerar um novo objeto a

partir do objeto modificado.
• Criar um objeto “parede”, que é gerado em relação a um objeto de origem criado

anteriormente.

Janela de diálogo Scaling

②

③

①

Figura 85 

Nº Explicação

① Lista de objetos de origem.

② Objeto de origem selecionado a partir do qual o objeto dimensionado será criado.

③ Visualização do objeto dimensionado com base na manipulação de objeto executada.

OBSERVAÇÃO: as opções disponíveis na janela de diálogo Scaling variam em função da ação
executada, reduzir ou ampliar objetos, ou criar um objeto “parede”.
 

Como ampliar ou reduzir objetos

Etapas

1. Selecione Enlarge Object ou Shrink Object na seção Choose Operation and Source
Object da janela de diálogo Scaling. 

2. Selecione o objeto que deseja escalonar na lista de objetos de origem.

3.

Na seção Adjust Parameters, defina as dimensões em milímetros a serem usadas para
aumentar ou diminuir o tamanho do objeto.
Por padrão, o tamanho do objeto será ajustado proporcionalmente nas direções esquer-
da-direita, anterior-posterior e cabeça-pés. Para desativar esta configuração, clique na
caixa de seleção proportional relativa à orientação correspondente.
OBSERVAÇÃO: se você definir valores nos campos de parâmetros que variam muito en-
tre si e aplicar a função Shrink, o objeto resultante pode não se parecer com o esperado.
Ainda assim o objeto estará correto.
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Etapas

4.

No campo Object Name, defina um nome para o objeto escalonado. Você também pode
selecionar uma estrutura predefinida na lista Structure Type.
OBSERVAÇÃO: por padrão, o novo objeto é nomeado de acordo com o nome do objeto
de origem e a operação selecionada.
 

5. Clique na cor desejada para o objeto.

6. Para visualizar o resultado da operação de escalonamento, clique nas visualizações de
pré-visualização mostradas à direita da aba.

7. Clique em Generate para criar o objeto escalonado.

8.
Para confirmar suas configurações e fechar esta janela de diálogo, clique em Close.
O objeto escalonado é mostrado na visualização de lista na área Functions.

Como criar um objeto “parede”

Etapas

1. Selecione Create Wall na seção Choose Operation and Source Object da janela de di-
álogo Scaling. 

2.

Selecione uma das seguintes opções:
• Clique em Exterior para exibir o objeto “parede” fora do objeto de origem.
• Clique em Centered para exibir o limite do objeto de origem no centro do novo objeto

“parede”.
• Clique em Interior para exibir o objeto “parede” dentro do objeto de origem.

3. Na lista de objetos de origem, selecione o objeto a partir do qual deseja criar um objeto
“parede”.

4. Na seção Adjust Parameters, defina as dimensões do objeto “parede” em milímetros.

5.

No campo Object Name, defina um nome para o objeto “parede”. Você também pode se-
lecionar uma estrutura predefinida na lista Structure Type.
OBSERVAÇÃO: por padrão, o novo objeto é nomeado de acordo com o nome do objeto
de origem.
 

6. Clique na cor desejada para o objeto.

7. Para visualizar o resultado da operação de escalonamento, clique nas visualizações de
pré-visualização mostradas à direita da aba.

8. Clique em Generate para criar o objeto “parede”.

9.
Para confirmar suas configurações e fechar esta janela de diálogo, clique em Close.
O objeto “parede” é mostrado na visualização de lista da área de funções.
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10.7.3 Mescla de objetos

Informações gerais

Na janela de diálogo Logical Operations você pode mesclar dois objetos e criar um novo objeto
a partir dos objetos mesclados.

Janela de diálogo Logical Operations

①

②

Figura 86 

Nº Explicação

① Objetos de origem selecionados a partir dos quais o novo objeto será criado.

② Visualização do novo objeto com base na maneira como os dois objetos de origem foram
mesclados.

Como mesclar objetos

Etapas

1. Nos campos First Operand e Second Operand, selecione os dois objetos nos quais o
novo objeto deverá ser baseado.

2.

Selecione a operação desejada entre as seguintes opções:
• Clique em Union para criar um novo objeto a partir dos dois objetos mesclados.
• Clique em Intersection para criar um novo objeto a partir da interseção de dois obje-

tos.
• Clique em Subtraction para criar um novo objeto que resulte da subtração do segundo

objeto (Second Operand) do primeiro objeto (First Operand).

3.

No campo Object Name, defina um nome para o novo objeto. Você também pode sele-
cionar uma estrutura predefinida na lista Structure Type.
OBSERVAÇÃO: por padrão, o novo objeto é nomeado de acordo com a operação sele-
cionada.
 

4. Clique na cor desejada para o objeto.

5. Para visualizar o resultado da operação de mescla, clique nas visualizações de pré-vi-
sualização mostradas à direita da aba.

6. Clique em Generate para criar o novo objeto.

Manipulação avançada de objetos
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Etapas

7.
Para confirmar suas configurações e fechar esta janela de diálogo, clique em Close.
O novo objeto é mostrado na visualização de lista da área de funções.

OBSERVAÇÃO: os resultados de Union, Intersection e Subtraction podem ser diferentes da
forma original do objeto se forem segmentados em sequências de cortes diferentes e/ou com
resoluções diferentes.
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10.7.4 Dividindo objetos

Informações gerais

A janela de diálogo Splitting permite dividir um objeto criado em duas partes. 

Janela de diálogo Splitting

Figura 87 

Como dividir objetos

Etapas

1. Na lista Source Object, selecione o objeto a ser dividido.

2.

Selecione a orientação de divisão desejada para o plano de corte:
• Clique em Min Area para definir livremente a orientação da divisão, de forma que a se-

ção transversal seja mantida no mínimo valor possível.
• Clique em Axial, Coronal ou Sagittal para dividir o objeto de acordo com a orientação

definida.

3. Clique no botão Object Splitter na barra de ferramentas da aba Splitting.

4. Clique na visualização preferencial da aba.

5.

Usando o cursor do mouse, arraste o quadrado verde para ajustar o plano de corte ao
longo da orientação selecionada.
Também é possível inclinar o plano movendo o cursor do mouse acima ou abaixo do
quadrado verde.

Manipulação avançada de objetos

178 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0



Etapas

6. Verifique nas visualizações se o objeto está dividido corretamente.

Como gerar objetos divididos

Quando estiver satisfeito quanto à divisão correta do objeto, você poderá gerar os dois novos
objetos indicados pelas caixas azul e âmbar:

Etapas

1. No campo Object Name, defina um nome para o primeiro objeto.

2. Clique na cor desejada para o objeto.

3.
Clique em Generate Blue ou Generate Amber, dependendo do objeto que deseja gerar.
Este objeto é incluído na lista Source Object.

4. Repita as etapas de 1 a 3 para o segundo objeto.

5.
Para confirmar suas configurações e fechar esta janela de diálogo, clique em Close.
Os novos objetos agora são mostrados na visualização de lista da área de funções.
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10.8 Propriedades do objeto

Informações gerais

Cada objeto consiste em várias propriedades que foram definidas durante a criação do objeto,
tais como cor, nome e tipo de estrutura. Depois de criar um objeto, você poderá visualizar e
ajustar algumas propriedades, conforme necessário, na janela de diálogo Properties
correspondente. Outras propriedades, como o volume do objeto, podem ser visualizadas na aba
Plan Content.
OBSERVAÇÃO: alguns objetos (p.ex., Cerebrum) têm opções de visualização especiais quando
Advanced 3D está em execução (consulte a página 113).
 

Como acessar as propriedades do objeto

Para abrir a janela de diálogo Properties, clique no ícone de propriedades próximo ao objeto na
lista da área de funções.

Janela de diálogo Properties

Figura 88 
As seguintes informações são fornecidas:
• Tipo de estrutura (por exemplo, a partir do Atlas).
• Nome do objeto.
• Distância e alinhamento do corte do objeto: Essas configurações permitem criar objetos de alta

resolução quando um contorno mais preciso é necessário.
• Cor e opacidade do objeto.
• Botão Prepare for Export..., para definir determinadas configurações para exportação do

objeto (consulte a página 184).
Essas configurações são descritas em detalhes na página 153.
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Propriedades do objeto na aba Plan Content

①

②

Figura 89 
Quando um objeto é selecionado na lateral esquerda da janela de diálogo ①, suas propriedades
são exibidas na lateral direita da janela ②.
As seguintes informações são mostradas:
• Nome do objeto.
• Sequência de imagens em que o objeto foi criado.
• Volume do objeto.
• Distância do corte do objeto.
• Tamanho do pixel do objeto.
• Informações de medição volumétrica: Aqui é possível selecionar outra sequência de imagens,

para visualizar os valores de medição volumétrica do objeto com base nessa sequência de
imagens.

• Botão Copy to Clipboard na parte inferior da aba Plan Content: Permite copiar dados do
objeto para a área de transferência do Windows para, por exemplo, transferência para um
arquivo externo.

Forma e volume do objeto

O valor do Volume é calculado pelo iPlan com base na qualidade da imagem, resolução da
imagem, espessura do corte, etc., e pode ser diferente do volume real do objeto
contornado. 

CRIAÇÃO DE OBJETOS
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10.9 Opções adicionais de criação de objetos

Como usar a função Auto Fill

Opções

Para preencher automaticamente um espaço que você envolver,
por exemplo, criando um círculo usando a função Brush, Smart-
Brush, ou SeedBrush, marque a caixa de seleção Auto Fill.

Para mostrar o espaço envolvido contornado de acordo com o
tamanho do pincel, desative a caixa de seleção Auto Fill.

Como usar a função Contours

Opções

Para mostrar a ferramenta Brush/Eraser e todos os objetos
criados como contornos, marque a caixa de seleção Con-
tours.

Para mostrar a ferramenta Brush/Eraser e todos os objetos
criados preenchidos com a cor selecionada, desmarque a cai-
xa de seleção Contours.

OBSERVAÇÃO: esta função está disponível quando as ferramentas Brush, Eraser, SmartBrush
e SeedBrush são usadas.
 

Opções adicionais de criação de objetos
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Como apagar objetos

A função Eraser permite remover manualmente informações de objetos criados.

Etapas

1. Clique em Eraser. 

2.

①

Clique na imagem e, mantendo o botão esquerdo do
mouse pressionado, mova o cursor do mouse até que a
área desejada tenha sido excluída ①.

Como remover objetos

Etapas

1. Selecione o objeto na lista.

2. Clique em Remove.

CRIAÇÃO DE OBJETOS
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10.10 Preparando objetos para exportação

Informações gerais

Após concluir o planejamento do objeto, você pode preparar todos os objetos para exportação.
Isto é conveniente durante a exportação de objetos para navegação ou para uso, por exemplo,
com o iPlan RT Image.
Esta etapa é necessária quando:
• O objeto não tem a distância de corte padrão e/ou a orientação de corte original.
• Você pretende selecionar outra sequência de imagens para a qual deseja exportar o objeto.

Como preparar objetos para exportação

Etapas

1. Clique no ícone de propriedades próximo ao objeto na lista da área de fun-
ções.

2.

Na janela Properties, clique em Prepare for Export... para abrir a janela de diálogo
Export Prep.

3. Selecione os objetos que deseja exportar para a sequência de imagens selecionada.
OBSERVAÇÃO: este ícone indica que o objeto correspondente possui um pequeno vo-
lume e a forma do objeto pode mudar significativamente durante a exportação.
 

4. Selecione a sequência de imagens que deseja exportar.

5. Clique em OK para confirmar a seleção.

Verificando objetos

Quando você confirmar sua seleção pressionando OK, o objeto será reamostrado para a
orientação do corte original. Isso pode alterar o volume e/ou a forma dos objetos.
Inspecione cuidadosamente o objeto nas visualizações de imagem.

Preparando objetos para exportação
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11 FIBER TRACKING
11.1 Introdução
11.1.1 Base para Fiber Tracking

Informações gerais

A função Fiber Tracking permite o rastreamento de estruturas de fibras em uma região de
interesse definida, com base em imagens de RM ponderadas por difusão.
A função Fiber Tracking fica disponível depois do carregamento de um conjunto de dados DTI
no plano de tratamento atual.

Imagens ponderadas por difusão

A função Fiber Tracking é baseada na medição de anisotropia de difusão no cérebro usando
imagens ponderadas por difusão (dados DTI) realizadas em diversas direções. 
A direção da difusão da água ao longo das fibras de substância branca em potencial é calculada
para todo o volume de dados. Isso permite que o iPlan rastreie a direção das fibras em uma
região de interesse selecionada e exiba a direção de acordo com um código de cores, em que
determinadas cores representam uma direção específica.
Usando o iPlan, você pode selecionar feixes de fibras, começando pela região de interesse, para
depois converter o feixe de fibras em um objeto 3D a ser usado para planejamento posterior.

Antes de iniciar

Objetos de fibra 3D somente podem ser criados a partir de dados anatômicos (RM, por exemplo).
Portanto, certifique-se de fusionar os dados DTI com uma sequência de imagens anatômicas
usando a função Image Fusion.

Etapas

1. Adquira os dados DTI de acordo com as instruções de aquisição da Brainlab disponíveis
por meio do suporte da Brainlab.

2. Importe o conjunto de dados anatômicos e de DTI (consulte a página 42).

3. Execute a fusão de imagens (consulte a página 135) entre os dados DTI e outras se-
quências de imagens disponíveis, para combinar informações anatômicas e funcionais.

Dependendo da configuração do scanner e dos protocolos, as imagens DTI podem
apresentar distorção, resultando na geração e no posicionamento incorretos de objetos
3D. A exatidão dos dados DTI deve ser comparada com outros dados anatômicos e
confirmada durante a fusão de imagens.

Para facilitar a correta geração de objetos 3D no local correto, realize a fusão da sequência
de cortes B0 de baixa resolução com uma sequência de cortes anatômicos e confirme esta
fusão manualmente.

FIBER TRACKING
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11.1.2 Funções de Rastreamento de Fibras

Tela Principal

Figura 90 

Visão geral das funções

Função Explicação Consulte

Caixa de listagem
Lista regiões de interesse, feixes de fibras e objetos de fibras
3D que foram adicionados. Aqui é possível modificar a visibili-
dade, a cor e as propriedades dos itens da lista.

Página 124

New ROI... Cria uma região de interesse. Página 189

Remove Exclui da lista uma região de interesse selecionada, um feixe
de fibras ou um objeto de fibra 3D. Página 196

FA Threshold Ajusta o valor mínimo de difusão considerado no rastreamento
de fibras. Página 192

Minimum Length Ajusta o comprimento mínimo de fibras a ser rastreado. Página 192

Track Inicia o rastreamento de fibras de acordo com parâmetros defi-
nidos e a região de interesse atual. Página 193

Exclude Exclui fibras específicas de todas as fibras visíveis passando
através de uma ou mais regiões de interesse (ROI) visíveis. Página 161

Create 3D Ob-
ject... Cria um modelo 3D das fibras rastreadas. Página 195

Contours Mostra o objeto de fibra 3D colorido ou apenas como um con-
torno. Página 196

Introdução
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11.2 Usando o Rastreamento de Fibras
11.2.1 Selecionando o estudo DTI

Como selecionar o estudo

Se mais de um estudo DTI tiver sido importado em seu plano de tratamento (p.ex., se você tiver
importado um estudo com seis direções de difusão e outro estudo com doze direções), o sistema
abrirá a janela de diálogo DTI Study quando você iniciar a tarefa de planejamento Fiber
Tracking. Aqui é possível selecionar o estudo DTI em que será realizado o rastreamento de
fibras.

Figura 91 

Etapas

1. Na lista Available DTI Studies, selecione o estudo DTI.

2. Revise as informações exibidas na lateral direita da janela de diálogo.

3. Para confirmar sua seleção e fechar a janela de diálogo, clique em OK.

Verificando dados DTI

Se você clicar no botão Abort sob a barra de progresso durante a importação de dados
DTI, ainda assim o software poderá calcular um tensor de difusão. Esse tensor de difusão
resultante, todavia, pode estar incorreto. Nesse caso, você deve verificar os dados de
difusão (por exemplo, número de imagens) para confirmar se todos os dados necessários
foram importados.

Dependendo da configuração do scanner e dos protocolos, as imagens DTI podem
apresentar distorções. Para assegurar que os dados estejam corretos, as imagens DTI
devem ser comparadas com dados anatômicos e verificadas durante a fusão de imagens.

Mensagens do sistema

Para assegurar que conjuntos de dados válidos sejam utilizados para o planejamento do
tratamento, todos os dados DTI carregados e os dados anatômicos devem ser do mesmo
paciente. Se você tentar importar novos dados DICOM de um paciente que tenha um nome ou ID
diferente, o software exibirá uma mensagem de aviso.
• Se você clicar em Yes, as imagens serão carregadas no plano de tratamento atual. Utilize esta

opção somente se estiver certo de que os dados DTI pertençam ao mesmo paciente que foi
carregado no sistema.

• Se você clicar em No, os dados selecionados não serão carregados no plano.

FIBER TRACKING
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A sequência de dados DTI e os dados anatômicos (p.ex., imagens de RM e TC) devem
pertencer ao mesmo paciente e devem ser identificados com o mesmo nome e ID de
paciente. A integração de sequências de dados DTI com sequências de dados anatômicos
de diferentes pacientes causará resultados inválidos.

Usando o Rastreamento de Fibras
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11.2.2 Definindo a região de interesse para rastreamento

Como as fibras são rastreadas?

Para reconstruir feixes de fibras, o software rastreia a direção da difusão local. Pela conexão de
um número de pontos, a fibra é reconstruída como uma linha. O software inicia em uma região de
interesse (ROI) que você define e conecta áreas de difusão com valores de FA similares.

Informações básicas

Para criar estruturas de fibra em seu plano de tratamento, primeiro você deve definir a região de
interesse inicial na sequência de imagens selecionada. Quando uma região de interesse é
definida, todas as fibras que passam pela região são incluídas no feixe de fibras.
É possível criar e usar múltiplas regiões de interesse simultaneamente. A seleção de uma ROI na
área motora e outra no tronco encefálico, por exemplo, permite que os tratos de substância
branca (tal como o trato piramidal) conectem essas áreas a serem exibidas.
OBSERVAÇÃO: quando uma região de interesse é definida, essa região somente será usada
para rastreamento de fibra se estiver definida como visível na visualização de lista (consulte a
página 144).
 

Como ativar a definição da região de interesse

Etapas

1. Na área de funções, clique em New ROI... para abrir a janela de diálogo ROI Properties.

2.

Agora você tem a opção de criar três tipos diferentes de objetos. Na janela de diálogo
ROI Properties, selecione um dos seguintes:
• Manual 3D Object (configuração padrão, consulte a página 189)
• Existing 3D Object (consulte a página 190)
• Cubic Box (consulte a página 191)

Como definir um objeto 3D manual

Esta opção permite que você defina a região de interesse criando manualmente um objeto na
sequência de imagens.

Figura 92 
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Etapas

1. Digite um nome para a região de interesse no campo Name.

2. Em Region of Interest (ROI), selecione Manual 3D Object.

3.

Na área Properties:
• Selecione uma cor para o objeto na paleta.
• Use as funções Brush (consulte a página 156) e Eraser (consulte a página 183) para

desenhar um objeto manualmente sobre os dados de imagem fornecidos na visualiza-
ção da imagem.

• Conforme necessário, marque/desmarque as caixas de seleção Auto Fill (consulte a
página 182) e Contours (consulte a página 182).

4. Clique em OK para adicionar a região de interesse à lista da área de funções.

Como selecionar um objeto 3D existente

Esta opção permite definir uma região de interesse com base em objetos criados usando a tarefa
de planejamento Object Creation (consulte a página 151).

Figura 93 

Etapas

1. Digite um nome para a região de interesse no campo Name.

2. Em Region of Interest (ROI), selecione Existing 3D Object.

3.

Na área Properties:
• Selecione uma cor para o objeto na paleta.
• Selecione na lista a estrutura anatômica a ser usada como base para a região de inte-

resse, tal como o tumor ou ativações de BOLD MRI.
• No campo Enlarge Object by, clique nos botões de seta ou especifique um valor no

campo para definir uma borda em torno da estrutura anatômica a ser usada para di-
mensionamento do objeto.

4. Clique em Generate para criar uma visualização do objeto.

5. Clique em OK para adicionar a região de interesse à lista da área de funções.

Usando o Rastreamento de Fibras
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Como definir a região cúbica de interesse

Esta opção permite que você defina uma região de interesse, circundando a área necessária com
um quadro cúbico.

Figura 94 

Etapas

1. Digite um nome para a região de interesse no campo Name.

2. Em Region of Interest (ROI), selecione Cubic Box.

3. Na área Properties, selecione uma cor para o objeto na paleta.

4.
Nas visualizações de imagem, use o cursor do mouse para posicionar e redimensionar a
região de interesse (indicada pelo quadro) até que a área a ser usada para rastreamento
de fibras tenha sido englobada.

5. Clique em OK para adicionar a região de interesse à lista da área de funções.

Próximas etapas

Depois de definir a região de interesse, você poderá:
• Ajustar os parâmetros de rastreamento, se necessário (consulte a página 192).
• Iniciar o rastreamento de fibras (consulte a página 193).

FIBER TRACKING

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 191



11.2.3 Ajustando os parâmetros de rastreamento

Informações gerais

Antes de rastrear fibras na região de interesse definida, é possível rever e ajustar os parâmetros
de rastreamento de fibras (se necessário) para rastrear otimamente as fibras na sequência de
imagens.

Como ajustar o limiar de FA

O limiar de FA é o valor mínimo de difusão que será considerado para rastreamento de fibras.
Dependendo dos dados DTI que foram importados para o plano de tratamento, essa
configuração pode precisar de ajustes.
• Uma configuração de limiar inferior permite o rastreamento de fibras menores e menos

importantes.
• Uma configuração de limiar mais alto reduz o ruído e exibe fibras mais proeminentes.

Etapa

Arraste a barra deslizante FA Threshold da área de funções para ajustar o limiar para o nível
desejado. 
OBSERVAÇÃO: o nível do limiar é exibido acima da barra deslizante. A configuração padrão é
0,3.
 

Como ajustar o comprimento mínimo

Etapa

Arraste a barra deslizante Minimum Length da área de funções para definir o comprimento mí-
nimo em milímetros das fibras a serem rastreadas. 
OBSERVAÇÃO: o comprimento é exibido acima da barra deslizante. A configuração padrão é
80 mm.
 

Usando o Rastreamento de Fibras
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11.2.4 Rastreando fibras

Informações gerais

A função Start Tracking permite que o software rastreie todas as fibras que interceptam as
regiões de interesse ativas e atendem aos critérios definidos (FA Threshold e Minimum
Length). Esta função é ativada quando uma ou mais regiões de interesse estão visíveis. 

Como ativar o rastreamento de fibras

Etapas

1. Selecione a região de interesse na lista da área de funções.

2.
Para rastrear fibras, clique em Start Tracking.
Após a conclusão do processo, o software exibe as fibras em diferentes cores, de acordo
com a direção de difusão, e o feixe de fibras é adicionado à lista na área de funções.

Fibras exibidas

Figura 95 

Cor da fibra Direção da difusão

Vermelho Esquerda-Direita

Verde Anterior-Posterior

Azul Cabeça-Pés

OBSERVAÇÃO: dependendo da angulação da imagem, a codificação de cores das fibras pode
ser diferente da codificação apresentada acima.
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Visibilidade dos feixes de fibras

Opções

Um ícone de olho aberto próximo ao feixe de fibras na lista da área de funções signifi-
ca que o feixe de fibras está visível.
Clique no símbolo de olho para ocultar o feixe de fibras.

Um ícone de olho fechado significa que o feixe de fibras está oculto.
Clique no símbolo de olho para mostrar o feixe de fibras novamente.

Configurações de janelamento

Você pode ajustar as configurações de janelamento para as imagens exibidas a qualquer
momento, usando os botões Windowing (consulte a página 256) ou Advanced Windowing
(consulte a página 257) da barra de ferramentas. Como o janelamento é apenas um limiar visual,
a alteração dessas configurações não afetará os cálculos de rastreamento de fibras.

Resultados do rastreamento de fibras

O resultado do rastreamento de fibras é baseado em cálculos de imagens de tensor de
difusão. O software iPlan apenas exibe a representação relativa da anisotropia local que é
relacionada às estruturas de fibras na substância branca do cérebro.

As informações de difusão originais do scanner podem ser afetadas pelo tipo, tamanho e
local do tumor. Se houver um edema, as informações anisotrópicas podem ser perdidas ou
distorcidas.

O algoritmo de rastreamento rastreia fibras que atendem às configurações atuais de limiar
e comprimento mínimo (consulte a página 192). Se essas configurações forem muito altas
ou muito baixas, as fibras rastreadas podem ser diferentes da estrutura anatômica real. As
fibras resultantes nunca devem ser interpretadas como uma representação absoluta das
estruturas anatômicas, e sim como uma representação da difusão local passando através
da região de interesse escolhida. Informações adicionais são fornecidas nas instruções de
aquisição disponíveis por meio do suporte da Brainlab.

Usando o Rastreamento de Fibras

194 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0



11.3 Objetos de fibra 3D

Informações gerais

Após a conclusão do rastreamento de fibras, você poderá criar um modelo tridimensional do feixe
de fibras e exportá-lo para uso com o software de navegação da Brainlab.

Antes de iniciar

Como as sequências de imagens anatômicas (RM, por exemplo) fornecem dados de resolução
mais alta, um objeto de fibra 3D somente pode ser criado a partir de dados anatômicos. Portanto,
certifique-se de fusionar os dados DTI com uma sequência de imagens anatômicas (consulte a
página 135) e de verificar o resultado da fusão, para assegurar a precisão do objeto 3D.

Como criar um objeto 3D

Etapas

1. Selecione um feixe de fibras na lista da área de funções.

2. Clique em Create 3D Object... para abrir a janela de diálogo Properties (consulte a pá-
gina 180).

3. No campo Name, especifique um nome para o objeto de fibra 3D.

4. Na lista Image Set, selecione a sequência de imagens fusionada à qual o objeto de fibra
3D deve ser vinculado.

5. Clique na aba Select color e selecione uma cor para o objeto de fibra 3D.

6. Use a barra deslizante Opacity para definir o grau de opacidade com que o objeto de
fibra 3D deve ser exibido em visualizações de imagens 3D.

7.
Clique em OK para confirmar suas configurações.
O objeto de fibra 3D é adicionado à lista na área de funções e é exibido nas visualiza-
ções de imagem na área de planejamento.

OBSERVAÇÃO: você pode rastrear diferentes feixes de fibras e criar tantos objetos de fibra 3D
quanto necessários para o seu plano de tratamento.
 

Objetos de fibra e dados anatômicos

Dependendo das dimensões dos dados anatômicos e do local das fibras rastreadas, os
objetos de fibra 3D gerados podem ser apenas parcialmente criados ou podem
simplesmente não ser criados dentro dessas sequências de cortes. Se as fibras rastreadas
estiverem localizadas em áreas que não sejam completamente cobertas pela sequência de
cortes anatômicos, uma mensagem de aviso correspondente será exibida. Se nenhuma
fibra dentro do conjunto de dados anatômico puder ser convertida em um objeto 3D, o
software exibirá um aviso e a geração do objeto 3D será abortada.
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Exemplo de objeto de fibra 3D

A imagem apresentada a seguir mostra um exemplo do trato piramidal como um objeto de fibra
3D.

Figura 96 

Ajustando a exibição 3D

Opções

Para mostrar o objeto 3D apenas como um contorno, clique na caixa de seleção Contours na
área de funções para marcá-la.

Para mostrar o objeto 3D pintado na cor selecionada, clique na caixa de seleção Contours para
desmarcá-la.

Como remover objetos de fibra 3D

Etapas

1. Selecione o objeto de fibra 3D na lista.

2. Clique em Remove.

Objetos de fibra 3D
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12 PLANEJAMENTO DE
CATETERES

12.1 Sobre o planejamento de cateteres

Informações gerais

Com a tarefa Catheter Planning você pode planejar cateteres intracranianos para infusão de
fluidos. 
O software permite que você planeje a colocação otimizada do cateter por meio da exibição de
orientações para o cateter planejado, que indicam a distância mínima recomendada para
superfícies piais, cavidades preenchidas com fluido e a distância mínima recomendada entre as
extremidades dos cateteres.
Para o mesmo propósito, uma detecção automática de sulcos pode ser realizada com base em
uma sequência de imagens de RM. Esses dados podem ser usados para exibir um aviso se você
tentar colocar cateteres em áreas de colocação inadequadas, tais como cavidades preenchidas
com fluido.
Após a conclusão do planejamento do cateter, a distribuição de fluido prevista resultante do
cateter planejado pode ser exibida. A distribuição de fluido provável deve ser usada apenas como
orientação. A distribuição real pode ser diferente.
OBSERVAÇÃO: a função de simulação para previsão de distribuição de fluido depende da
licença instalada.
 

Antes de iniciar

• Para planejar cateteres intracranianos usando o recurso (de aviso) de detecção automática de
sulco, é recomendável que uma imagem de RM de alta resolução, ponderada em T1 ou T2,
seja carregada no plano de tratamento.

• Para o cálculo da distribuição de fluido, é necessário que um conjunto de dados DTI seja
carregado no plano de tratamento. Como a simulação depende fortemente da qualidade
dessas imagens, recomendamos que apenas dados sem distorções e artefatos sejam usados.
A correção de correntes parasitas também deve ser aplicada (consulte a página 19).

• Para assegurar que os resultados da simulação sejam exibidos na sequência de imagens de
RM, as imagens de DTI e as imagens de RM devem ser fusionadas.

• Antes de iniciar o planejamento de cateteres, é recomendável contornar as cavidades
preenchidas com fluido (cavidades de ressecção) no cérebro, usando, por exemplo, a função
SmartBrush ou SeedBrush na tarefa de planejamento Object Creation.

PLANEJAMENTO DE CATETERES
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12.2 A área de planejamento de cateteres

Abas de visualização disponíveis

Figura 97 

Aba Explicação

Overview Oferece uma visão geral da sequência de imagens selecionada, incluindo re-
construções nos planos axial, coronal e sagital e uma visão geral em 3D.

4 Views Exibe quatro cortes consecutivos na visualização axial, coronal ou sagital da
sequência de imagens selecionada.

Multiple Sets Exibe quatro cortes de imagem de múltiplas sequências de imagens selecio-
nadas. Permite opções de composição, lupa, âmbar/azul e sobreposição.

Probe View Exibe cortes de imagem na perspectiva de um ângulo de cateter.

Plan Content Permite visualizar e administrar o conteúdo do plano em sequências de ima-
gens.

OBSERVAÇÃO: para melhores resultados, os cateteres devem ser verificados na Probe View,
i.e., nas reconstruções e não nos cortes.
 

Seleção de sequência de imagens

Etapa

Para selecionar outra sequência de imagens, use o botão Slice and Image Set Se-
lection da barra de ferramentas.

A área de planejamento de cateteres
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Configurando visualizações

Etapa

Para modificar várias configurações de visualização, clique no botão de seta no canto
superior esquerdo das visualizações de imagem correspondentes.
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12.3 Funções de planejamento de cateteres

A área de funções

Figura 98 
As funções de Catheter Planning estão disponíveis para seleção na área Functions.

Visão geral das funções

Função Explicação Consulte

Sulcus Delinea-
tion / Clinical Tar-
get

• Sulcus Delineation: Seleciona um conjunto de dados de
RM de alta resolução, ponderado em T1 ou T2 para o qual o
software deve gerar um mapa de sulcos (segmentação de
sulcos no cérebro).

Página 203

• Clinical Target: define um alvo clínico (parte do cérebro
destinada ao tratamento). Página 206

List of Catheters Lista cateteres que foram adicionados à sequência de ima-
gens. Página 209

New Catheter... Adiciona um cateter à sequência de imagens. Página 209

Remove Exclui um cateter da sequência de imagens. Página 226

Duplicate Adiciona um novo cateter com as mesmas propriedades (posi-
ção, taxa de fluxo e, se aplicável, tipo) de um cateter existente. Página 225

Arc... Verifica e modifica várias configurações de arco. Página 222

Target
Para posicionar o ponto Target para o cateter. Se você sele-
cionar a lupa ao lado do botão Target, ela localizará o ponto-
-alvo.

Página 214

Entry
Para posicionar o ponto Entry para o cateter. Se você selecio-
nar a lupa ao lado do botão Entry, ela localizará o ponto de
entrada.

Funções de planejamento de cateteres
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Função Explicação Consulte

Simulate...

Prevê a distribuição de fluido provável com base na posição
atual do cateter, na taxa de fluxo, no diâmetro externo do cate-
ter e em propriedades individuais de tecidos.
OBSERVAÇÃO: o botão Simulate... não ficará disponível se o
recurso de simulação não for ativado.
 

Página 216

Display Options

• Sulcus Map: mostra/oculta o mapa de sulcos calculado nas
visualizações de imagem. Página 204

• Guidelines: mostra/oculta orientações para cateteres nas vi-
sualizações de imagem. Página 221

• Warning Zones: indicam regiões em que a colocação de
pontos de entrada de cateteres resultaria em trajetórias em
desacordo com as diretrizes para colocação de cateteres.

Página 214

• Target: mostra/oculta o objeto voxel do alvo clínico nas vi-
sualizações de imagem. Página 220
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12.4 Detecção de sulco
12.4.1 Configurações de detecção

Informações gerais

A tarefa Catheter Planning permite que você:
• Ative um modo de segmentação automática para sulcos com base na sequência de imagens

selecionada.
• Sinalize cavidades de ressecção e ventrículos para evitar essas áreas durante o planejamento

de cateteres.
OBSERVAÇÃO: Sulcus Delineation usa um Atlas anatômico (semelhante ao incluído em Object
Creation, consulte a página 151).
 

O recurso de detecção de sulco e as zonas de aviso são confiáveis apenas quando um
conjunto de dados de imagens de RM é selecionado. Outras modalidades causarão
resultados incorretos e não confiáveis.

Antes de iniciar

As configurações de detecção de sulcos nem sempre podem detectar áreas de ressecção e
ventrículos de forma adequada. Portanto, antes de iniciar o planejamento de cateteres, é
recomendável contornar as cavidades preenchidas com fluido (cavidades de ressecção) na
sequência de imagens, usando a função SmartBrush ou SeedBrush na tarefa de planejamento
Object Creation.

Detecção de sulco
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12.4.2 Delineamento de sulco

Descrição de funções individuais

Quando você acessar a aba Sulcus Delineation pela primeira vez ou desmarcar uma sequência
de imagens, o sistema exibirá uma descrição dos três recursos.

Figura 99 

Como ativar o delineamento de sulco

①

Figura 100 
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Etapas

1. Pressione Sulcus Delineation/ Define Target na área de funções. Uma janela de diálo-
go será exibida.

2. Pressione a aba Sulcus Delineation para mostrar seleções para a sequência de ima-
gens de RM.

3.
Selecione T1 ou T2 ① para a submodalidade específica a ser usada para delineamento
de sulco. Opções adicionais serão disponibilizadas na janela de diálogo (consulte a pági-
na 204).

Ativar o delineamento de sulco - continuação

①

②

③

④

⑤

Figura 101 

Etapas

1.

Para identificar as áreas que devem ser consideradas para delineamento de sulco, sele-
cione a(s) estrutura(s) na lista ③ e marque Add resection cavity to CSF ④, para evitar
resultados falso negativos.
OBSERVAÇÃO: as listas ② e ③ contêm todos os objetos criados durante a tarefa Ob-
ject Creation.
 

2.
Para evitar resultados falso positivos, identifique a patologia a ser ignorada durante a de-
tecção de sulco (p.ex., edemas ou tumores).
Selecione a(s) estrutura(s) na lista ② e marque Ignore pathology.

3. Uma barra de progresso ① indica o progresso do delineamento de sulco. O resultado fi-
nal é exibido na tela de visualização ⑤.

Exibição do mapa de sulcos

Quando a segmentação for concluída, o mapa de sulcos será mostrado sobreposto à imagem
anatômica nas visualizações.
Marque/desmarque Sulcus Map na seção Display options da Área de Funções para mostrar/
ocultar o Sulcus Map.

Detecção de sulco
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Figura 102 

Fatores que afetam a detecção de sulco

É possível que o recurso de detecção de sulco não interprete corretamente traços de
intervenções anteriores, como tratos de biópsia. Verifique se esses traços ou estruturas
são incorretamente interpretados como sulcos.

Próximas etapas

Verifique o resultado da segmentação antes de prosseguir para a aba Target Definition. A
seleção do botão Accept indica que o usuário aceita o resultado da segmentação que será
usado no recurso Warning Zone.

O aviso de sulco/cavidade não é suficientemente preciso quando usado em áreas do
cérebro com otimização anormal de sinal, p.ex., de edemas, devido à baixa qualidade da
imagem.
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12.4.3 Definindo o alvo

Informações gerais

Você pode definir um alvo clínico (parte do cérebro a ser tratada) na aba Define Target. O iPlan
suporta a visualização dos alvos clínicos mais comuns.
O software calcula e exibe um anel de 1 cm ou 2 cm (dependendo de sua seleção) em torno de
um objeto predefinido, como uma cavidade de ressecção ou um tumor, denominado objeto de
origem. Objetos de origem são os objetos criados na tarefa Object Creation.

Como definir o alvo clínico

Figura 103 

Etapas

1. Selecione a aba Define Target.

2.

• Selecione um alvo na lista Select Clinical Target (com um anel de 1 cm ou 2 cm em
torno do alvo) ou

• Para selecionar um alvo definido pelo usuário (um objeto definido na tarefa Object
Creation), selecione User-defined target e escolha um objeto da lista.

OBSERVAÇÃO: certifique-se de que todos os objetos de origem (objetos criados na tare-
fa Object Creation) estejam visíveis, conforme indicado pelo símbolo de olho na aba
Plan Content (consulte a página 108).
 

3. Selecione um objeto de origem na lista correspondente. O cálculo é iniciado automatica-
mente.

Detecção de sulco
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Máscara craniana

Figura 104 
Se Intersect with brain mask for selecionada, o cálculo excluirá todas as áreas fora do cérebro,
conforme calculado no mapa de sulcos durante a etapa Sulcus Delineation. É recomendável
ativar esta configuração.

Resultados exibidos

Após a conclusão do cálculo do alvo, o resultado é mostrado na janela de diálogo.

① ② ③ ④

Figura 105 

Nº Componente

① Visualização 3D do alvo

② Volume do objeto

③ Objeto de origem na visualização anatômica

④ Objeto-alvo
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12.4.4 Aplicando configurações

Como salvar objetos

Etapa

Para aplicar configurações a objetos criados nas abas Sulcus Delineation (mapa de sulcos) e
Define Target (alvo clínico), pressione Accept em qualquer aba.
A aba será fechada e os objetos serão exibidos nas visualizações da área de planejamento da
tarefa Catheter Planning.

OBSERVAÇÃO: pressione Cancel para sair das abas sem salvar os objetos.
 

Sobre objetos salvos

O alvo clínico é um objeto voxel disponível em qualquer tarefa de planejamento e pode ser
exportado com o plano de tratamento.
O mapa de sulcos não é um objeto voxel e, portanto, não pode ser exportado com o plano de
tratamento.

Detecção de sulco
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12.5 Adicionando cateteres
12.5.1 Definindo o tipo do cateter

Como abrir a aba de cateteres

Etapa

Clique em New Catheter para abrir a aba Catheter.

Definindo o cateter

Figura 106 

Etapas

1.
Selecione o cateter desejado na lista de opções de cateteres disponíveis.
O número mostrado próximo ao nome do cateter indica o diâmetro externo do cateter.

2. Insira um nome para o novo cateter.

3.

• Defina a taxa de fluxo (em µl por minuto) para o cateter planejado.
• O software assume que os cateteres são de extremidade única.

OBSERVAÇÃO: a taxa de fluxo não poderá ser definida para o cateter planejado se o re-
curso de simulação não estiver ativado.
 

É recomendável atribuir um nome significativo aos cateteres.
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12.5.2 Definindo diretrizes para cateteres

Abrindo a aba Guidelines

Etapa

Depois de definir o tipo do cateter na aba Catheter, clique na aba Guidelines, em que você
pode definir o modo de exibição do cateter.

Aba Guidelines

Figura 107 

Definindo as diretrizes

Para definir o modo de exibição do cateter nas visualizações de imagem, use as opções
disponíveis na aba Guidelines.

Opções

Quando Depth Line for Warning Zone é selecionado, um cilindro é exibido nas visualizações
de imagem, indicando:
• A profundidade de inserção mínima recomendada para o cateter.
• A distância mínima da extremidade do cateter de superfícies piais. Nesta distância, o cateter

deve ser circundado por tecido cerebral sólido, a fim de evitar o vazamento do fluido infundido
proveniente do fenômeno de fluxo reverso.

Selecione Distance from tip to catheters para ver a esfera externa exibida em torno da extre-
midade do cateter nas visualizações de imagem, indicando a distância mínima recomendada
entre os cateteres.
OBSERVAÇÃO: considere a possibilidade de modificar o valor para diferentes parâmetros de
infusão.
 

Selecione Distance from tip to CSF para ver a esfera interna exibida em torno da extremidade
do cateter nas visualizações de imagem, indicando a distância mínima recomendada entre a ex-
tremidade e as áreas de fluido cerebroespinhal, tais como sulcos ou cavidades.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte a página 212.
 

Adicionando cateteres
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Distância do fluxo reverso

Quando você seleciona Depth Line for Warning Zone na aba Guidelines, o comprimento do
cilindro exibido representa a distância do fluxo reverso.
O fluxo reverso pode ser automaticamente calculado pelo software, de acordo com:
• A taxa de fluxo definida na aba Catheter.
• O diâmetro externo do cateter avaliado na aba Catheter.

A linha de profundidade representando a distância do fluxo reverso pode ser definida em uma
profundidade constante ou estimada, com base na taxa de fluxo e no diâmetro do cateter
(consulte a página 210).
OBSERVAÇÃO: o cálculo automático de fluxo reverso somente funciona quando o recurso de
simulação está ativado.
 

Se uma taxa de fluxo superior a 6 µl/min for especificada, a linha de profundidade poderá
ser imprecisa quando o recurso de simulação for ativado.

Todas as profundidades e distâncias têm valores recomendados. A linha de profundidade
estimada que indica o comprimento do fluxo reverso pode ser diferente do fluxo reverso
“in-vivo”, dependendo da anatomia e fisiologia de cada paciente.
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12.5.3 Diretrizes para cateteres exibidas

Diretrizes exibidas

O exemplo apresentado a seguir mostra como as diretrizes para cateteres serão exibidas na
visualização de imagem se as opções Depth Line for Warning Zone, Distance from tip to
catheter e Distance from tip to CSF forem selecionadas na aba Guidelines.

③

①
②

Figura 108 

Explicação sobre diretrizes

Nº Explicação

① Profundidade mínima recomendada para o cateter. O cateter não deve atravessar ne-
nhuma superfície pial ou ependimária nessa faixa, para minimizar o risco de vazamento.

② Distância mínima recomendada entre a extremidade e outros cateteres, para evitar so-
breposição.

③
Distância mínima recomendada entre a extremidade e as áreas de fluido cerebroespi-
nhal, tais como sulcos e cavidades, se adicionadas ao fluido cerebroespinhal durante o
delineamento de sulcos e aos ventrículos, para minimizar o risco de vazamento.

Para entender corretamente as diretrizes exibidas, revise as configurações usadas para o
cálculo das diretrizes (consulte a página 210).

Exibir/ocultar diretrizes

Quando você marca/desmarca a caixa de seleção Guidelines na área Functions, as diretrizes
de cateteres são exibidas/ocultas na visualização.

Quando as diretrizes não são exibidas

As diretrizes de cateteres não são exibidas nas seguintes situações:
• A taxa de fluxo não é definida na aba Catheter.
• Um tipo desconhecido de cateter é selecionado na aba Catheter.
• A taxa de fluxo é definida como zero na aba Catheter.
• Todas as diretrizes são desativadas na aba Guidelines ou nas opções de exibição.

Adicionando cateteres
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12.5.4 Selecionando a cor do cateter

Aba Select Color

Figura 109 

Etapa

Depois de definir as diretrizes de cateteres na aba Guidelines, clique na aba Select Color.

Selecionando a cor

Etapas

1. Selecione uma cor para o novo cateter.

2. Clique em OK para confirmar suas configurações e adicionar o novo cateter à lista na
área Functions.
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12.6 Posicionando cateteres

Como posicionar cateteres

Para posicionar o cateter na imagem, defina o ponto-alvo e o ponto de entrada.

Etapas

1. Selecione o cateter desejado na lista da área Functions.

2.
• Clique em Select Target e clique na imagem em que o ponto-alvo deve ser posiciona-

do.
• O ponto-alvo é exibido como uma cruz na imagem.

3.

• Clique em Select Entry e clique na imagem em que o ponto de entrada deve ser posi-
cionado.

• O ponto de entrada é exibido como um círculo e as diretrizes de cateteres são exibidas
na imagem.

Você também pode posicionar esse ponto na superfície de estruturas 3D em visualiza-
ções 3D.

Reposicionando pontos

Você também pode reposicionar o ponto de entrada e o ponto-alvo na sequência de imagens.

Etapas

1. Clique em Select Target ou Select Entry.

2. Selecione o ponto apropriado na imagem com o cursor do mouse e arraste o ponto até a
posição desejada.

OBSERVAÇÃO: depois de concluir a previsão de distribuição de fluido usando a função
Simulate... (baseada em licença), você não poderá reposicionar o ponto-alvo ou o ponto de
entrada.
 

Exibindo zonas de aviso

Na seção Display Options da área Functions você pode decidir se deseja exibir zonas de aviso
diretamente nas visualizações de imagem.
Se você clicar em Warning zone quando um ponto-alvo de cateter estiver selecionado, o
software exibirá zonas de aviso em vermelho, indicando as regiões em que a colocação de
pontos de entrada de cateter resultaria em trajetórias sem conformidade com as diretrizes de
colocação de cateteres.
Para criar trajetórias de cateter em conformidade com as diretrizes, é recomendável colocar o
ponto de entrada do cateter em áreas não rotuladas (não vermelhas).

As regiões em vermelho indicam todos os pontos de entrada que resultam em trajetórias
que não estariam em conformidade com as diretrizes. O software apenas oferece
sugestões. O usuário deve posicionar as trajetórias independentemente dessas sugestões.
A validade de todas as trajetórias de cateteres deve ser verificada pelo usuário.

Posicionando cateteres
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Cateteres exibidos

Figura 110 

Vincular o cateter a uma sequência de imagens específicas

• Um cateter é vinculado à sequência de cortes na qual o ponto-alvo está posicionado.
• Você pode vincular um cateter a uma sequência de imagens específica, exibindo a sequência

de imagens desejada e realocando o ponto-alvo na sequência de imagens.
• Para verificar a qual sequência de cortes um cateter está vinculado, selecione o cateter na aba

Plan Content e visualize as informações de propriedades correspondentes exibidas na lateral
direita da aba.

Se você alterar a sequência de cortes posteriormente ou alterar a fusão de imagens após o
posicionamento de um cateter, a precisão deverá ser verificada.
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12.7 Simulando a distribuição de fluido
12.7.1 Requisitos

Quando a simulação de distribuição de fluido pode ser realizada

Você pode usar a função Simulate... para simular o resultado de um tratamento com CED
(Convection Enhanced Delivery), prevendo a distribuição de fluido resultante da posição atual do
cateter. Para isso, você deverá:
• Definir as configurações de cateter necessárias, tais como o tipo e a taxa de fluxo do cateter.
• Posicionar o cateter na imagem.
• Importar um conjunto de dados DTI do respectivo paciente e fusionar os dados DTI com um

conjunto de dados anatômico.
OBSERVAÇÃO: a função de simulação para previsão de distribuição de fluido depende da
licença instalada. Se este recurso estiver desativado, as informações deste capítulo não serão
aplicáveis.
 

Fluidos compatíveis

• Como a previsão de distribuição de fluido utiliza propriedades específicas de fluidos, a
previsão é específica para fluidos aprovados pela Brainlab.

• Esta função será configurada adequadamente durante a instalação do iPlan ou posteriormente
por um especialista de suporte da Brainlab.

Requisitos para simulação

A previsão de distribuição de fluido funciona de forma adequada apenas em tecidos
cerebrais sólidos. A previsão pode ser incorreta em outros tecidos (por exemplo, em uma
cavidade de ressecção).

A função de distribuição de fluido usa modelagem matemática para prever a distribuição.
Um desvio do valor real pode parecer significativo para infusões de pequenos volumes. É
possível que o resultado não reflita a distribuição de fluido “in-vivo” exata.

Áreas do cérebro específicas para fluidos, com grandes deformações da matriz de tecidos,
podem gerar resultados que não refletem a distribuição de fluido “in-vivo” real.

Simulando a distribuição de fluido
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12.7.2 Revisando configurações

Como selecionar o cateter e definir a duração da infusão

Etapas

1. Na lista Functions, selecione o cateter que deseja simular para torná-lo visível, selecio-
nado o ícone de Olho Aberto.

2. Clique em Simulate... para abrir a janela de diálogo Summary, que permite a revisão
das configurações de simulação.

3. Especifique a duração da infusão (em horas) no campo Simulation Settings da janela
de diálogo Summary.

Simulando múltiplos cateteres

• Embora seja possível simular múltiplos cateteres, é recomendável simular um cateter de cada
vez.

• Se você simular mais que um cateter ao mesmo tempo, observe que a duração da simulação
será a mesma para todos os cateteres (conforme indicado na área Functions).

• Durante a simulação de múltiplos cateteres, o tempo total necessário para que o software
realize a simulação é a soma de todos os cateteres.

Janela de diálogo Summary

①

②

③

Figura 111 

Nº Seção

① Configurações de simulação

② Lista de cateteres

③ Cateteres que não estão sendo simulados

OBSERVAÇÃO: se não for possível realizar a simulação, o software indicará o(s) motivo(s) em
texto vermelho na janela de diálogo. Revise o texto e faça as correções sugeridas antes de
prosseguir.
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Configurações de simulação

A seção Simulation settings da janela de diálogo Summary exibe as seguintes informações:
• Tipo do fluido
• Duração da infusão

Certifique-se de usar a detecção de sulco e a Probe View para verificar as trajetórias de
cateteres antes da simulação.

O resultado da simulação pode não ser válido para cateteres que atravessam sulcos ou
cavidades na área de fluxo reverso.

Lista de cateteres

A lista de cateteres exibe as seguintes informações:
• Os cateteres que não serão usados para simulação da distribuição de fluido
• O diâmetro externo do cateter selecionado
• A taxa de fluxo definida
• O volume de infusão total calculado para cada cateter

Se o aviso de sulco estiver ativo, a lista de cateteres exibirá um aviso em vermelho para cada
cateter que violar as diretrizes de colocação de cateteres. O aviso indica o local da violação,
permitindo que você verifique o cateter correspondente.

Cateteres que não estão sendo simulados

Esta lista exibe os cateteres que não estão sendo usados para simulação.
Possíveis razões para não simular cateteres:
• Eles não estão ativos (símbolo de olho fechado)
• Eles já foram simulados
• Eles estão colocados em sequências de imagens não fusionadas em B0
• Nenhum ponto de entrada ou ponto-alvo foi especificado
• Nenhum tipo de cateter foi especificado
• A taxa de fluxo foi definida como zero

Mensagens exibidas na janela de diálogo Summary

Várias mensagens (indicadas por texto em vermelho) podem ser exibidas na janela de diálogo
Summary.
Quando a detecção automática de sulco não está ativada, um aviso correspondente é emitido.
Neste caso, é recomendável:
• Ativar a detecção de sulco.
• Usar o recurso de Probe View para verificar a trajetória do cateter antes de iniciar a simulação.

Se o cateter estiver penetrando sulcos ou cavidades, um aviso correspondente será exibido. Use
a Probe View para verificar o cateter e, se necessário, alterar sua posição.
Quando a extremidade do cateter estiver colocada próximo à borda do volume de DTI, o software
exibirá uma mensagem indicando que a extremidade do cateter deve ser colocada pelo menos
10 mm dentro do volume B0.
OBSERVAÇÃO: o resultado da simulação somente pode ser visualizado dentro do volume de
aquisição de DTI. É recomendável que os dados de entrada de DTI contenham a região em torno
das extremidades dos cateteres a serem planejados; caso contrário, a previsão de distribuição de
fluido pode ser imprecisa.
 

Simulando a distribuição de fluido
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O resultado da simulação pode não ser válido para cateteres que atravessam sulcos ou
cavidades na área de fluxo reverso. Use o recurso de detecção de sulco e Probe View para
verificar as trajetórias dos cateteres antes de iniciar a simulação.

A mensagem de aviso de sulco/cavidade exibida na janela de diálogo Summary deve ser
considerada apenas como sugestão. Podem ocorrer falso positivos e falso negativos. O
posicionamento de cateteres deve ser verificado manualmente.

PLANEJAMENTO DE CATETERES
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12.7.3 Ativando a simulação de distribuição de fluido

Realizando a simulação

Etapa

Depois de rever as informações exibidas na aba Summary, clique em Simulate... para calcular
a previsão de distribuição de fluido.

Resultados exibidos

A distribuição de fluido prevista é indicada em verde nas visualizações de imagem.

Figura 112 

A resolução da previsão da distribuição de fluido é limitada pela resolução dos dados de
DTI carregados no plano de tratamento.

Exibindo o alvo

Para exibir o alvo de infusão desejado, ative Target na seção Display Options da área
Functions.
O alvo aplicado na aba Define Target é exibido nas visualizações de imagem.

Parâmetro de cobertura

As informações de cobertura relacionadas à porcentagem do volume-alvo que sobrepõe o
resultado da simulação são exibidas na área Functions. Essas informações também são
exibidas na aba Define Target. O valor de cobertura é calculado apenas para cateteres visíveis.
Ele fornece informações importantes para determinar a qualidade do posicionamento do(s)
cateter(es). Se a cobertura for muito baixa, pode ser mais adequado colocar o cateter em outro
local. Quando múltiplos cateteres são posicionados, o usuário pode determinar as contribuições
de dose de cada cateter individualmente.

Figura 113 

Simulando a distribuição de fluido
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O valor Coverage corresponde a todos os resultados de simulação de cateteres visíveis
(indicados por símbolos de olho aberto) no final da infusão.
OBSERVAÇÃO: se a sobreposição dos resultados da simulação de dois cateteres for superior a
70%, o software exibirá uma mensagem correspondente.
 

OBSERVAÇÃO: a cobertura é apenas uma estimativa. Pode ocorrer um desvio devido à
imprecisão do resultado da simulação e/ou à imprecisão do cálculo de alvo.
 

Fatores da previsão de distribuição de fluido

A função Simulate... não considera todas as propriedades químicas e físicas da infusão.
Portanto, a distribuição de fluido prevista pode ser diferente da distribuição de droga real,
dependendo das propriedades da infusão.

A função de distribuição de fluido usa modelagem matemática para prever a distribuição. É
possível que o resultado não reflita a distribuição de fluido “in-vivo” real.

Diferentes tempos de infusão

Você pode usar o controle deslizante da área Functions para exibir a distribuição após diferentes
intervalos de tempo de infusão (dependendo do tempo total de infusão especificado) ou os
contornos de todos os tempos de infusão.

PLANEJAMENTO DE CATETERES
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12.8 Configurações de arco

Informações gerais

A função Arc Settings... permite:
• Verificar/modificar configurações de arco para a trajetória selecionada na lista de trajetórias
• Verificar/modificar a orientação de montagem do sistema de arco
• Modificar a trajetória através dos parâmetros de configurações de arco para, por exemplo,

arredondar valores
OBSERVAÇÃO: os sistemas de arco suportados são descritos na página 231.
 

Disponibilidade de configurações de arco

A função Arc Settings... é ativada:
• Depois da execução da localização estereotática (ou seja, a referência estereotática está

disponível), e
• Quando a sequência de imagens selecionada é a referência estereotática ou está fusionada

com a referência estereotática, e
• Uma trajetória é planejada na sequência de imagens selecionada ou em sequências

fusionadas
OBSERVAÇÃO: para calcular as configurações de arco para as trajetórias planejadas, deve estar
disponível uma sequência de imagens localizada por estereotaxia.
 

Se houver mais de uma sequência de imagens localizada (ou localizável) por estereotaxia
no plano, todos os cálculos serão baseados apenas em uma sequência de imagens, que
deverá fornecer um sistema de coordenadas localizadas válido. Você pode selecionar uma
sequência de imagens na lista suspensa Stereotactic Reference da área de funções.

Como selecionar a referência estereotática

Você pode selecionar a referência estereotática se estiverem disponíveis várias localizações
estereotáticas no plano.

Etapa

Selecione na lista suspensa a sequência de imagens localizada a ser usada para cálculo e exi-
bição das configurações de arco e coordenadas de anel estereotático, e para planejamento de
trajeto paralelo.

Configurações de arco
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Como acessar configurações de arco

Figura 114 

Etapa

Clique em Arc Settings... para abrir a janela de diálogo Arc Settings...

Como ajustar configurações de arco

Etapas

1. Para modificar a orientação da montagem do sistema de arco, selecione uma opção na
lista suspensa (lateral-left, lateral-right, sagittal-anterior ou sagittal posterior). 

2. Para ajustar os valores das coordenadas do alvo (em milímetros), digite os valores nos
campos exibidos (p.ex., X, Y, Z). 

3. Para ajustar os valores (em graus) do parâmetro de ângulo, digite os valores nos campos
exibidos (p.ex., Ring Angle, Arc Angle). 

OBSERVAÇÃO: sempre especifique os valores em milímetros e graus arredondados para uma
casa decimal. Caso contrário, o software pode não aceitar suas configurações de arco.
 

O software não consegue identificar todas as potenciais colisões de arco estereotático/
componentes de anel estereotático. Portanto, existe a possibilidade de que uma trajetória
não possa ser ajustada no sistema de arco conforme planejado. Nestes casos, você deve
planejar trajetórias alternativas.
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Janela de diálogo Arc Settings...

①

②

③

Figura 115 

Ajustando configurações de arcos

Etapas

1. Para modificar a orientação da montagem do sistema de arco, selecione uma opção na
lista suspensa ① (lateral-left, lateral-right, sagittal-anterior ou sagittal posterior).

2. Para ajustar os valores das coordenadas do alvo ②, digite os valores nos campos exibi-
dos (p.ex., A2, B1, C).

3. Para ajustar os valores dos parâmetros de ângulo ③, digite os valores nos campos exibi-
dos (p.ex., D1, C).

OBSERVAÇÃO: sempre especifique os valores de coordenadas de alvo e ângulo arredondados
para uma casa decimal. Caso contrário, o software pode não aceitar suas configurações de arco.
 

O software não consegue identificar todas as potenciais colisões dos componentes de
arco/anel estereotático. Portanto, existe a possibilidade de que uma trajetória não possa
ser ajustada no sistema de arco conforme planejado. Nestes casos, você deve planejar
trajetórias alternativas.

Configurações de arco
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12.9 Funções adicionais
12.9.1 Duplicando cateteres

Informações gerais

• A função Duplicate permite a adição de novo cateter ao plano de tratamento com as mesmas
propriedades (posição, taxa de fluxo (se aplicável), tipo) de um cateter existente. 

• Esta opção é importante, por exemplo, para alterar um cateter simulado (pois a posição e as
propriedades do cateter não podem ser alteradas após a simulação do cateter).

OBSERVAÇÃO: um cateter simulado não pode ser movido, pois o resultado da simulação não
será válido para o cateter movido.
 

Como duplicar um cateter

Etapas

1. Coloque um cateter na sequência de imagens conforme descrito na seção iniciada na
página 209.

2. Você pode usar a função Simulate... para simular o cateter ou pode prosseguir direta-
mente para a etapa 3 sem realizar a simulação.

3.

• Selecione o cateter que deseja simular na lista da área Functions e clique na função
Duplicate.

• Um cateter com as mesmas propriedades e a mesma posição do primeiro cateter é
mostrado na lista da área Functions e exibido nas visualizações de imagem.

OBSERVAÇÃO: a função de simulação para previsão de distribuição de fluido depende da
licença instalada.
 

Modificando o cateter duplicado

Etapa

Selecione o botão “...” próximo ao cateter duplicado para abrir várias janelas de diálo-
go em que o cateter pode ser modificado conforme desejado.
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12.9.2 Opções adicionais

Visibilidade de cateteres

O símbolo de olho próximo a cada entrada de lista na área Functions indica se o cateter
correspondente é visível na aba da visualização ativa.

Opções

O botão com símbolo de olho aberto torna o conteúdo planejado visível em todas as
abas de visualização.

O botão com símbolo de olho fechado torna o conteúdo planejado invisível em todas
as abas de visualização.

Propriedades do cateter

Você pode visualizar e modificar as propriedades do cateter a qualquer momento usando a lista
na área Functions.

Opções

O botão “...” próximo ao marcador abre uma janela de diálogo em que você pode mo-
dificar o nome e a cor do marcador.

Um quadrado colorido próximo ao marcador abre uma janela de diálogo em que você
pode modificar a cor do marcador.

Como localizar pontos-alvo e pontos de entrada

Etapa

Para localizar um ponto-alvo ou um ponto de entrada e exibi-lo no meio da visualização, clique
no símbolo de lente Target ou Entry desejado.

Como remover cateteres

Etapas

1. Selecione o cateter na lista.

2. Clique em Remove.

Como salvar alterações

Etapa

Depois de concluir a tarefa Catheter Planning:
Clique no botão Save Treatment Plan na barra de ferramentas para salvar as altera-
ções realizadas no plano de tratamento atual.

Funções adicionais
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12.10 Exibição e verificação de trajetórias
12.10.1 Trajetórias de cateteres exibidas em visualizações de imagem

Exibições possíveis

A exibição do ponto-alvo e do ponto de entrada da trajetória que estão localizados nas
visualizações de imagem é representada por diferentes identificadores, dependendo de sua
localização em relação ao corte/reconstrução atualmente exibido.

①
②
③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

Figura 116 

Nº Ponto planejado

① No plano

② Próximo ao plano

③ Fora do plano

④ Tamanho real

⑤ Meio tamanho

⑥ Ponto

⑦ Caminho da trajetória

⑧ Ponto de visualização

⑨ Centro do corte / reconstrução
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Exemplos de exibição

①

② ③ ④ ⑤

⑥

Figura 117 

Nº Exibição Explicação

① Ponto de entrada O ponto de entrada da trajetória.

② Linha simples e grossa
O ponto-alvo e o ponto de entrada da trajetória estão localiza-
dos dentro do corte exibido (p.ex., a trajetória se encaixa den-
tro do plano de corte).

③ Linha pontilhada com se-
ção média grossa

A trajetória passa através do plano de corte atual, mas os
pontos-alvo e os pontos de entrada estão localizados em dife-
rentes cortes.
A seção média grossa indica o ponto em que a trajetória in-
tercepta este corte.

④
Linha pontilhada com
ponta grossa no círculo
de entrada

O ponto de entrada da trajetória está localizado neste corte,
mas o ponto-alvo está localizado em outro corte.
A ponta grossa da trajetória indica o ponto em que a trajetória
intercepta este corte.

⑤
Linha pontilhada com
ponta grossa no ponto-al-
vo

O ponto-alvo da trajetória está localizado neste corte, todavia
o ponto de entrada está localizado em outro corte.
A ponta grossa da trajetória indica o ponto em que a trajetória
intercepta este corte.

⑥ Ponto-alvo O ponto-alvo da trajetória.

Exibição e verificação de trajetórias
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12.10.2 Verificando cateteres na aba Probe View

Probe View

• A aba Probe View exibe cortes de imagem a partir da perspectiva de um ângulo da trajetória
(ângulo oblíquo). Isso permite que você veja o curso completo da trajetória e assegure que
nenhuma estrutura crítica seja penetrada.

• Para melhores resultados, os cateteres devem ser verificados na Probe View, i.e., nas
reconstruções e não nos cortes.

Como verificar uma trajetória

Etapas

1. Ative a função Pan and Recenter.

2. Coloque o cursor do mouse no mesmo plano (mostrado em uma linha azul) na Inline
View (2 ou 1) e navegue pela trajetória, do ponto de entrada ao ponto-alvo.

Informações exibidas

• Enquanto você navega pela imagem, a posição do probe view plane é exibida na Inline View
(2 e 1) na tela.

• A distância entre o plano probe view e o ponto-alvo é exibida na Probe View (visualização
inferior direita).

Trajetória passando pelo ventrículo

A imagem a seguir mostra um exemplo de verificação de trajetória na visualização Probe View,
em que a trajetória está passando por um ventrículo.

Figura 118 
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Trajetória penetrando um vaso sanguíneo

A imagem a seguir mostra um exemplo de verificação de trajetória na visualização Probe View,
em que a trajetória está penetrando um vaso sanguíneo.

Figura 119 

Exibição e verificação de trajetórias
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13 SISTEMAS DE ARCO
SUPORTADOS

13.1 Sistema estereotático Brainlab

Informações gerais

O intervalo de escalas S1, S2, S3, S5 e S6 suportadas pelo iPlan é limitado pelas restrições
mecânicas do sistema de arco.
O cirurgião deve garantir a estabilidade mecânica dos mecanismos de fixação.
Recomendamos o uso de escalas somente nos intervalos indicados na tabela. Se precisar de um
intervalo maior, contate o suporte da Brainlab. 

Intervalos recomendados

Escala Localização Intervalo

S1
Régua milimétrica,
montada no anel este-
reotático

65P...90A [mm] para montagem na lateral esquerda
90P...65A [mm] para montagem na lateral direita
90R...65L [mm] para montagem frontal

S2 Tubo milimétrico
5R...90L [mm] para montagem na lateral esquerda
90L...5R [mm] para montagem na lateral direita
5P...90A [mm] para montagem frontal

S3 Barra Z vertical 0...85 mm

S5 Ângulo do arco 22°...120°

S6 Ângulo do anel 0°...360°

OBSERVAÇÃO: o intervalo de escalas pode ser limitado pela cabeça do paciente ou por outros
componentes do sistema de arco, tais como hastes de fibra de carbono.
 

Opções de montagem

Opção Ilustração

Lateral esquerda
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Opção Ilustração

Frontal

Lateral direita

OBSERVAÇÃO: maiores informações sobre o ajuste do Arco Estereotático Brainlab são
fornecidas no Manual do Usuário Clínico - Arco Estereotático.
 

Visto que o localizador da Brainlab é uma ferramenta multiusos que também é usada em
combinação com outras aplicações, p.ex., para radiocirurgia, o intervalo do arco e o
intervalo do localizador diferem. Portanto, os alvos planejados em uma área localizável
podem não ser acessíveis com o Arco Estereotático Brainlab. Verifique se o alvo está
localizado dentro do intervalo do arco. O localizador deve ser montado de forma que o alvo
esteja acessível, ou seja, aproximadamente 0...80 mm acima da placa de base do
localizador.

Sistema estereotático Brainlab
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13.2 Sistemas Microestereotáticos Elekta Leksell

Informações gerais

O iPlan suporta:
• O Arco Estereotático Padrão Leksell
• O Leksell Multi Purpose Stereotactic Arc, montado no Leksell G-Frame Headring 

OBSERVAÇÃO: o Leksell Multi Purpose Stereotactic Arc é ativado por padrão. Se preferir usar o
Arco Estereotático Padrão Leksell, contate o suporte da Brainlab.
 

Leksell G-Frame Headring

O G-Frame Headring deve ser orientado na cabeça do paciente com a peça frontal removível
(parte anterior da moldura) apontando em direção da parte anterior da cabeça do paciente.
Outras orientações não são suportadas pelo iPlan.

SISTEMAS DE ARCO SUPORTADOS
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13.3 Arco Estereotático Leksell
13.3.1 Arco Estereotático Padrão Leksell

Informações gerais

O Arco Estereotático Padrão deve ser sempre montado com a escala X gravada no arco
apontando em direção ao lado direito da moldura, ou seja, para o lado direito da cabeça do
paciente. Esta posição de montagem é ilustrada na tabela.
A única posição de montagem do Arco Estereotático Padrão suportada pelo iPlan é a posição
lateral direita. Outras opções de montagem não são suportadas.
Embora a montagem reversa do arco (escala X gravada apontando para o lado esquerdo do
frame, fazendo com que a escala X do arco coincida com a escala X do frame) seja
mecanicamente possível, o iPlan não suporta esta opção.
Queira consultar o manual do fabricante do arco para maiores informações.

Montagem padrão Leksell

Opção Ilustração

Lateral direita
(Escala X/Y ver seta)

Arco Estereotático Leksell
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13.3.2 Leksell Multi Purpose Stereotactic Arc

Intervalos recomendados

Escala Intervalo

X 40...160 mm

Y 25...175 mm

Z 65...160 mm

Ângulo do arco 0°...167°

Ângulo do anel 0°...360°

Sobre as posições de montagem

A posição de montagem do Leksell Multi Purpose Stereotactic Arc é a lateral do arco onde as
escalas X e Y podem ser lidas.
Na posição lateral direita, por exemplo (consulte a tabela), as escalas apontam para o lado direito
da moldura e a cabeça do paciente, respectivamente.

Posição Comentário

Sagital anterior A escala Y do arco coincide com a escala Y da moldura.
Portanto, o valor da escala Y deve ser lido para as montagens
sagital anterior e sagital posterior. Sagital posterior

Lateral esquerda A escala X do arco coincide com a escala X da moldura.
Portanto, o valor da escala X deve ser lido para as montagens
lateral esquerda e lateral direita.Lateral direita

Opções de montagem para Leksell Multifunção

Opção Ilustração

Lateral esquerda
(Escala X/Y, ver seta)

Lateral direita
(Escala X/Y, ver seta)
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Opção Ilustração

Sagital anterior
(Escala X/Y, ver seta)

Sagital posterior
(Escala X/Y, ver seta)

Arco Estereotático Leksell
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13.4 Sistema de arco Radionics CRW ASL

Intervalos de arco recomendados

Escala Intervalo

A-P -100...100 mm

Lateral -100...100 mm

Vertical -67...65 mm

Ângulo do arco 60°...0°...60°

Ângulo do anel -30°...90°...-30°

Opções de montagem

Opção Ilustração

Portador de transdutor anteri-
or ou posterior (os anéis de pi-
nos estão na posição esquer-
da-direita)

Portador de transdutor lateral
esquerdo ou lateral direito (os
anéis de pinos estão na posi-
ção anteroposterior)
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13.5 Sistema de Arco Fischer Leibinger
13.5.1 Intervalos do sistema de arco

Informações gerais

O iPlan permite restrições mecânicas e garante a estabilidade geral do sistema Fischer Leibinger
ZD Arc System, limitando o intervalo ajustável de escalas. 
O intervalo de configurações suportado é, portanto, restringido, em comparação com o sistema
de arco. O iPlan suporta os intervalos indicados na tabela. 
Se precisar de um intervalo mais amplo, contate a Brainlab.

Intervalos recomendados

Escala Localização Intervalo

A1 Eixo de tambor de ângulo reto 0 mm...65 mm

A2 Eixo de tambor de ângulo reto 20 mm...0 mm

B1 Trilho de fixação 0 mm...75 mm

B2 Trilho de fixação 75 mm...0 mm

C Tambor de ângulo reto 0 mm...105 mm

D1 Eixo de tambor 0°...360°

E Arco 20°...110°

Sistema de Arco Fischer Leibinger
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13.5.2 Configurações do sistema de arco: Orientação montagem superior

Escala de módulo de configuração de arco

A tabela a seguir apresenta a relação entre os eixos de coordenadas estereotáticas e os módulos
de configuração de arco (escalas) para a orientação de montagem superior:

Posição do ZD Arc
no anel estereotáti-
co

Eixos de coordenadas este-
reotáticas

Escala correspondente no módulo de
configuração ZD

0°, anterior
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, lateral direito
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B1 (B2)

180°, posterior
+X (-X)
+Y (-Y)

B1 (B2)
A2 (A1)

270°, lateral esquer-
do

+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Opções de montagem

A tabela seguinte mostra as opções para a orientação de montagem superior:

Opção Ilustração

270°, lateral esquerdo

90°, lateral direito

0°, anterior
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Opção Ilustração

180°, posterior

Sistema de Arco Fischer Leibinger
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13.5.3 Configurações do sistema de arco: Orientação de montagem inferior

Escala de módulo de configuração de arco

A tabela a seguir apresenta a relação entre os eixos de coordenadas estereotáticas e os módulos
de configuração de arco (escalas) para a orientação de montagem inferior:

Posição do ZD Arc
no anel estereotáti-
co

Eixos de coordenadas este-
reotáticas

Escala correspondente no módulo de
configuração ZD

0°, anterior
+X (-X)
+Y (-Y)

B1 (B2)
A1 (A2)

90°, lateral direito
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, posterior
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, lateral esquer-
do

+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B1 (B2)

Opções de montagem

A tabela seguinte mostra as opções para a orientação de montagem inferior:

Opção Ilustração

270°, lateral esquerdo

90°, lateral direito

0°, anterior

SISTEMAS DE ARCO SUPORTADOS
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Opção Ilustração

180°, posterior

Sistema de Arco Fischer Leibinger
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14 FUNÇÕES DA BARRA DE
FERRAMENTAS

14.1 Introdução

Informações gerais

A barra de ferramentas (localizada à direita da área de planejamento) fornece funções gerais que
podem ser usadas na criação de um plano de tratamento.
A disponibilidade dos botões da barra de ferramentas depende da tarefa atual e do tipo da
imagem adquirida exibida.

Ativando as funções da barra de ferramentas

Quando você clica em um botão da barra de ferramentas para ativar a função correspondente, o
botão é mostrado em amarelo. Botões inativos são mostrados em azul.
OBSERVAÇÃO: um botão da barra de ferramentas pode ser mostrado desabilitado (na cor
cinza), por exemplo, se não for aplicável aos dados carregados.
 

FUNÇÕES DA BARRA DE FERRAMENTAS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 243



14.2 Selecionando uma sequência de imagens

Informações gerais

A função de seleção de corte e sequência de imagens permite selecionar os dados de imagem a
serem exibidos nas visualizações de imagem.

Como acessar a seleção

Etapa

Clique em Slice and Image Set Selection.
A janela de diálogo Set Selection é exibida.

Janela de diálogo Set Selection

②

① ③

Figura 120 

Como selecionar imagens

Etapas

1. Na lista das sequências de imagens disponíveis ②, selecione a sequência de imagens a
ser exibida.

2.

Para visualizar os cortes de imagem disponíveis, utilize a barra de rolagem na visualiza-
ção à esquerda ①.
Você também pode colocar o cursor do mouse na visualização de imagem à direita ③
para navegar por cortes individuais.

3. Clique em OK para confirmar sua seleção e exibir os cortes nas visualizações de ima-
gem na área de planejamento.

Selecionando uma sequência de imagens
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14.3 Opções gerais
14.3.1 Função Options

Informações gerais

A função Options permite ajustar a exibição e a orientação das imagens que são exibidas nas
visualizações de imagem. 

Como acessar as opções de visualização

Etapa

Clique no botão Options para abrir as abas de opções de visualização.

Abas de opções

① ② ③

Figura 121 

Nº Aba Consulte

① Viewing Options Página 246

② 3D Thresholding Página 250

③ 3D Clipping Página 251

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade das abas varia em função da tarefa de planejamento atual.
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14.3.2 Opções de visualização

Aba Viewing Options

④
③

②①

Figura 122 

Nº Opção Consulte

① Image Display Página 246

② 3D Objects Página 247

③ 3D Plane View Options Página 247

④ Measurements Página 248

Image Display

Figura 123 

Opções

Quando a opção Use image interpolation está ativada, o software interpola os pixels das ima-
gens adquiridas, resultando em uma exibição melhorada da imagem.

Nas opções de Display Orientation, escolha a orientação que corresponde à orientação plane-
jada do paciente na mesa cirúrgica.

Opções gerais
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3D Objects

Figura 124 

Opções

Selecione a opção Show 3D objects in 2D views para ativar a exibição de objetos (p.ex., cria-
dos com a tarefa de planejamento Object Creation) de forma tridimensional em visualizações
2D.

Selecione Show only contours para mostrar objetos 3D
apenas como contornos (imagem à esquerda). Quando
esta opção está desativada, os objetos 3D são mostrados
preenchidos (imagem à direita). 

Selecione Show Trajectory Diameter para exibir a trajetória de acordo com o diâmetro definido
durante o planejamento da trajetória (consulte a página 209). 

Selecione uma das seguintes opções de Contour Thickness para definir a largura dos contor-
nos dos objetos:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Figura 125 
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Selecione uma destas opções para exibir o plano correspondente em visualizações 3D:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Figura 126 

Para ver os resultados, certifique-se de que Planes seja ativado por meio do botão
View Types (consulte a página 95).

Medições: Exibir Régua

Figura 127 

Etapa

Selecione Display ruler in 2D views para ativar uma escala (em milímetros) à direita de visuali-
zações de imagem axial, coronal e sagital. 

Opções gerais
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Medições: Sistema de coordenadas

Figura 128 
A lista suspensa Coordinate System permite a seleção do sistema de coordenadas a ser
utilizado para a função Measure Distances, Measure Angles (consulte a página 263) ou
Measure Values/Hounsfield Unit (consulte a página 261). 
OBSERVAÇÃO: a exibição do sistema de coordenadas selecionado é descrita na página 262. As
opções do sistema de coordenadas são descritas na próxima página.
 

Opções do sistema de coordenadas

Opção Explicação

No Coordinates Nenhuma coordenada é exibida.

AC/PC O sistema de coordenadas é alinhado com o sistema AC/PC, conforme defi-
nido na localização AC/PC.

DICOM Sistema de coordenadas compatível com o padrão DICOM.

IEC61217 Sistema de coordenadas compatível com a norma IEC 61217.

Headring Sistema de coordenadas compatível com a combinação anel estereotático/
localizador.

Brainlab Image
Set Sistema de coordenadas interno da Brainlab.

RTOG Sistema de coordenadas compatível com RTOG.
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14.3.3 3D Thresholding

Informações gerais

Nesta aba é possível definir o limiar para o intervalo de valores de cinza que são usados para o
cálculo do modelo 3D da sequência de imagens selecionada. 
Dependendo da sequência de imagens, os valores são exibidos da seguinte forma:
• TC: Unidades Hounsfield (HU)
• RM e SPECT: Valores de cinza
• PET: Valor de Captação Padrão (SUV)

OBSERVAÇÃO: informações adicionais sobre esses valores são fornecidas na página 261.
 

Como definir o limiar

Figura 129 

Etapas

1.

Use as seguintes opções para ajustar o limiar:
• Use a barra deslizante na função de mapeamento (canto inferior direito da tela).
• Digite o valor no campo Threshold HU abaixo da função de mapeamento.
• Selecione o tipo de limiar predefinido na lista suspensa (Skin ou Bone, apenas para

sequências de tomografias).

2. Para criar uma visualização do modelo 3D resultante, clique na visualização de atualiza-
ção no canto inferior esquerdo da tela.

Como redefinir o limiar

Etapa

Para redefinir o limiar para o valor padrão de pele/osso, clique no botão Reset
Threshold na janela de diálogo 3D Thresholding.

Opções gerais

250 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0



14.3.4 3D Clipping

Informações gerais

Nesta aba, você pode definir a parte da imagem a ser exibida em visualizações de imagem:
• Posicionando um quadro em torno da parte da imagem que deseja excluir da visualização 3D

(Enable Clipping Range).
• Excluindo um quadrante do modelo 3D para exibir uma seção transversal da sequência de

imagens (Enable Cubic Cut).

Como definir a área de recorte

Figura 130 

Etapas

1.
Clique em Enable Clipping Range.
Um quadro azul é exibido nas visualizações de imagem superiores.

2. Se ainda não estiver ativado, clique no botão Adjust Clipping Range/Cubic
Cut na barra de ferramentas.

3. Posicione o cursor do mouse sobre o quadro e ajuste-o de forma que circunde a área a
ser excluída da visualização 3D.

4. Para criar uma visualização do modelo 3D resultante, clique na visualização de atualiza-
ção no canto inferior esquerdo da tela.
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Como definir um corte cúbico

Figura 131 

Etapas

1.
Clique em Enable Cubic Cut.
Um quadro azul é exibido nas visualizações de imagem superiores.

2. Se ainda não estiver ativado, clique no botão Adjust Clipping Range/Cubic
Cut na barra de ferramentas.

3.

Selecione o quadrante a ser excluído da visualização 3D:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4. Clique na borda do quadrante e ajuste os ângulos, para definir a área a ser excluída da
exibição 3D.

5. Para criar uma visualização do modelo 3D resultante, clique na visualização de atualiza-
ção no canto inferior esquerdo da tela.

Opções gerais
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14.4 Visualizando imagens
14.4.1 Navegando e rolando imagens

Informações gerais

A direção de navegação e rolagem corresponde à orientação de exibição selecionada (consulte a
página 246) e é representada pelo ícone de paciente no canto inferior esquerdo da visualização.

Como navegar cortes

Os botões Browse Slice e Browse Slices ficam disponíveis em visualizações que exibem cortes
de imagem originais ou reconstruções de cortes (consulte a página 227).

Opções

Clique em Browse Slice para avançar ou retroceder um corte.

Clique em Browse Slices para avançar ou retroceder 3 ou 7 cortes (p.ex., na
aba 4 Views ou 8 Views).

Como rolar pelas Imagens

A função de rolagem varia em função da aba selecionada:
• Depth Scrolling: Em visualizações de reconstrução, use este botão para rolar pelas

reconstruções de aquisições. 
• Slice Scrolling: Em visualizações de cortes, use este botão para rolar pelos cortes disponíveis

(semelhante à função de navegação de cortes). 

Etapas

1. Clique no botão de rolagem para ativá-lo.

2.
Mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, mova o cursor do mouse para cima
ou para baixo sobre a imagem selecionada, para exibir a profundidade ou o corte deseja-
do.

3. Clique no botão novamente para desativar a função.

OBSERVAÇÃO: a distância do corte original é diferente da distância do corte usada para
reconstruções.
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14.4.2 Pan and Recenter

Informações gerais

A função Pan and Recenter permite:
• Visualizar planos específicos na sequência de imagens.
• Arrastar a imagem para examinar melhor uma área específica.

Como usar Pan and Recenter

Etapas

1. Clique em Pan and Recenter para exibir os planos horizontal e vertical indica-
dos por linhas azuis nas imagens.

2.

• Para visualizar um plano específico, clique com o cursor do mouse sobre uma linha
(representando um plano) e arraste-a para a área desejada.

• Para mover planos simultaneamente, clique no ponto de intersecção de ambas as li-
nhas e arraste-as para a posição desejada.

A visualização é recentralizada na nova posição.

3.

Para examinar uma área específica na imagem, coloque o cursor do mouse na imagem
(o cursor é exibido como um símbolo de mão) e arraste-a para a posição desejada.
Você também pode usar a função Zoom In (consulte a página 255) em combinação com
o recurso de panorâmica para otimizar o exame da imagem.

4. Clique no botão novamente para desativar a função.

Métodos adicionais para centralizar visualizações

Opções

Clique no ícone de localização para centralizar a visualização no
ponto que está selecionado na área de funções.
OBSERVAÇÃO: o ícone de localização está disponível durante o
planejamento de pontos de registro e trajetória.
 

Na área de funções, clique duas vezes diretamente sobre o item
mostrado na lista, para centralizar a visualização de forma ade-
quada. No planejamento de trajetória, por exemplo, é possível
centralizar a visualização no ponto-alvo ou no ponto de entrada.

Visualizando imagens

254 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0



14.4.3 Zoom de imagens

Como ampliar e reduzir imagens

Botão Explicação

Clique em Zoom In para ampliar a imagem exibida.
Para ampliar uma região de interesse específica:
• Posicione o cursor do mouse nessa área.
• Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste para abrir um qua-

dro de seleção.
• Libere o cursor do mouse para mostrar a região de interesse ampliada.

Clique em Zoom Out para ter uma visão geral de toda a imagem.

OBSERVAÇÃO: no modo Zoom In, clique com o botão direito na visualização para reduzir a
imagem. No modo Zoom Out, clique com o botão direito do mouse para ampliar a imagem.
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14.5 Janelamento
14.5.1 Janelamento básico

Informações gerais

É possível usar as configurações de Janelamento para ajustar a distribuição do nível de cinza em
imagens exibidas, a fim de melhorar a visibilidade ou o contraste de estruturas.
É possível ajustar as configurações de Janelamento nas visualizações axial, coronal e sagital.

Como ajustar as configurações de Janelamento

Etapas

1. Clique no botão Windowing para ativá-lo. 

2.

Para visualizar as configurações atuais, clique na visualização e mantenha
o botão esquerdo do mouse pressionado para exibir um histograma.
OBSERVAÇÃO: o histograma desaparece assim que o botão do mouse é
liberado.
 

3. Clique no botão novamente para desativar a função.

Janelamento
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14.5.2 Advanced Windowing

Informações gerais

A função Advanced Windowing fornece opções avançadas para ajuste da distribuição dos
níveis de cinza, de modo a facilitar a distinção entre estruturas ósseas ou pontos marcadores e
tecidos moles. 
Dependendo da sequência de imagens, os valores são exibidos da seguinte forma:
• TC: Unidades Hounsfield (HU)
• RM e SPECT: Valores de cinza
• PET: Valor de Captação Padrão (SUV)

OBSERVAÇÃO: informações adicionais sobre esses valores são fornecidas na página 261.
 

Como ativar a função Advanced Windowing

Etapa

Clique em Advanced Windowing para abrir a janela de diálogo Windowing.

Layout da tela

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

Figura 132 
OBSERVAÇÃO: durante a fusão de imagens (consulte a página 135), duas abas (Windowing
Amber e Windowing Blue) são fornecidas, permitindo a definição de configurações de
janelamento individuais para cada sequência de imagens.
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Explicação da tela

Nº Área Explicação

① Imagem atual Corte original da sequência de imagens atual.

② Preview Visualização do corte modificado de acordo com seus ajustes.

③
Função Windo-
wing Region of
Interest

Aplica valores de cinza de uma região específica da sequência de ima-
gens em toda a sequência de imagens.

④ Color Tables

Opções de esquemas de cores:
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing Set-
tings

Selecione valores de janelamento predefinidos:
• Current Windowing: restaura as configurações de janelamento para

aquelas definidas em seu primeiro acesso a esta janela de diálogo.
• Radiology Defined: aplica as configurações definidas durante a aqui-

sição inicial das imagens.
• Bone: aplica configurações para mesclar tecido mole e exibir ossos

com maior clareza (apenas sequências de tomografias).
• Full Range: aplica o intervalo completo de valores de cinza/unidades

Hounsfield adquiridos pelo scanner.

⑥ Caixa de sele-
ção Inverse

Permite inverter a exibição de cores, revertendo a configuração padrão,
para que, por exemplo, o ar seja exibido em branco e o osso em preto.
Isso é conveniente para melhorar o contraste antes de criar objetos
(consulte a página 151).

⑦
Barras desli-
zantes Level e
Width

Ajustam o nível e a largura do valor de cinza.

⑧ Função de ma-
peamento

Fornece uma representação gráfica das unidades de Hounsfield/distri-
buição do valor de cinza nos dados de imagem.

⑨ Caixa de sele-
ção Zoom

Limita a representação gráfica das unidades de Hounsfield/distribuição
do valor de cinza a uma área específica.

Como ajustar o nível de cinza e a largura

Opções

Para ajustar o centro do janelamento da imagem:

• Insira o valor no campo Level, ou
• Ajuste o controle deslizante até que o valor desejado seja mostrado.

Para ajustar a largura do janelamento da imagem:

• Digite o valor no campo Width, ou
• Ajuste o controle deslizante até que o valor desejado seja mostrado.

Janelamento
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Como ajustar a largura e a distribuição do valor de cinza

① ② ③

Figura 133 

Opções

Para ajustar os valores:
• Insira os valores de Right HU e Left HU diretamente nos campos fornecidos, ou
• Use o cursor do mouse para ajustar os controles deslizantes de valor esquerdo ② e/ou de

valor direito ③, até que os valores desejados sejam exibidos nos campos correspondentes.

Para restringir a representação gráfica da distribuição de valor de cinza a uma área específica,
de modo que o janelamento possa ser definido com maior precisão, ative a caixa de seleção
Zoom ①.

Como usar o Janelamento na Região de interesse

Esta opção permite definir uma área específica na sequência de imagens e aplicar valores de
cinza desta área ao conjunto de dados completo.

Etapas

1. Clique no botão Windowing Region of Interest para ativá-
-lo.

2.

Na janela Preview, use o cursor do mouse para desenhar
um quadro em torno da área que será usada para selecio-
nar as configurações de janelamento.
OBSERVAÇÃO: você também pode clicar na área Preview,
no local desejado na imagem.
 

FUNÇÕES DA BARRA DE FERRAMENTAS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 259



Etapas

3.

Solte o botão esquerdo do mouse para ver os resultados de
pré-visualização calculados.
O software pega os valores mínimo e máximo da área defi-
nida e os aplica aos controles deslizantes Level e Width e
aos campos Left e Right.

4. Clique em OK para aplicar os valores de cinza da área selecionada a toda a imagem.

Janelamento
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14.6 Funções de medição
14.6.1 Medição de unidades Hounsfield/valores de cinza

Informações gerais

As funções Measure Hounsfield Units e Measure Values permitem medir as unidades
Hounsfield ou os valores de cinza de até três pontos em um corte de imagem.

Botão Explicação

Measure Hounsfield Units é exibido para sequências de tomografias.

A opção Measure Values é exibida para outras sequências de imagens (p.ex.,
MR, SPECT, PET, etc.). 

Unidades de medição

Unidade Explicação

Unidades Hounsfield
(HU)

Na aquisição de tomografias para diagnóstico, as informações de densi-
dade são avaliadas em Unidades Hounsfield (HU) internacionais, em uma
escala que varia de -1.024 a 3.071, em que 0 é o valor para a água (1,0
g/cm3) e -1.000 o valor para o ar. 
Na aquisição de tomografias neurológicas, um nível de 40 HU e uma lar-
gura de 100 HU são normalmente usados para contraste de tecidos cere-
brais.

Valores de cinza 
A exibição de valor de cinza varia de:
• 0 (preto) a 255 (branco) para imagens de 8 bits.
• 0 (preto) a 65.535 (branco) para imagens de 16 bits.

Valores de FA Referem-se à medição de anisotropia fracionária e possuem um intervalo
de 0 a 1.

Medição de ADC
(Apparent Diffusion
Coefficient - Coefici-
ente de Difusão
Aparente)

Expressos em mm²/s.

SUV (Standard Up-
take Values - Valo-
res de Captação Pa-
drão)

Maneira semiquantitativa de avaliar a atividade de PET em um determi-
nado foco.
A implementação do cálculo de valores de captação padrão em aquisi-
ções PET no software iPlan é baseada na seguinte publicação:
“M. Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Compari-
son of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101.”

Como medir valores de cinza/unidades Hounsfield

Etapas

1. Clique no botão de medição (Measure Hounsfield Units ou Measure Values).
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Etapas

2.

Clique com o cursor do mouse em qualquer ponto no corte para exibir o valor correspon-
dente no ponto selecionado.
Para atualizar o valor de forma dinâmica, mantenha o botão esquerdo do mouse pressio-
nado e mova o cursor do mouse pela imagem.

3. Clique no botão novamente para desativar a função e remover o valor exibido da visuali-
zação de imagem.

Valores exibidos

O iPlan somente pode exibir as informações de valor de cinza/unidade Hounsfield/SUV por pixel,
conforme calculado e exportado pelo scanner. Preste atenção especial ao interpretar estas
informações e certifique-se de que estejam corretas. Dados de Cone Beam CT ou dados de
angio rotacionais, por exemplo, não irão conter valores de UH reais.

O usuário é responsável por garantir a precisão do valor da unidade de Hounsfield
mostrado.

Como os valores de captação padrão (SUV) podem variar dependendo do scanner de PET
usado, sempre compare os valores exibidos com o SUV obtido diretamente no scanner
antes do uso.

Exibição do sistema de coordenadas

Quando você ativa uma função de medição na barra de ferramentas e clica na sequência de
imagens, o software também exibe as coordenadas da sequência de imagens no ponto
selecionado, de acordo com o sistema de coordenadas definido na aba Viewing Options
(consulte a página 249).

①

②

③

Figura 134 

Nº Explicação

①

Esta linha mostra a referência na qual o sistema de coordenadas é baseado. Neste caso,
uma sequência de imagens de RM axiais identificada como #7 (Brainlab Image Set se-
lecionada como sistema de coordenadas na aba Viewing Options).
Por exemplo, se você selecionou Headring como o sistema de coordenadas na aba Vie-
wing Options, então esta linha indicaria o anel estereotático que foi selecionado para o
plano.

② Coordenadas X, Y e Z para o ponto selecionado na sequência de imagens.

③ Valor de medição para o ponto selecionado.

OBSERVAÇÃO: as coordenadas exibidas aqui, em particular aquelas para anel estereotático,
não se destinam ao ajuste de arco. Apenas coordenadas da janela de diálogo de configurações
de arco ou impressão são usadas para execução do tratamento. A exibição do sistema de
coordenadas destina-se apenas a propósitos de visualização.
 

Funções de medição
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14.6.2 Medição de distância e ângulo

Como medir distâncias

A função Measure Distances permite medir a distância entre até três pares de pontos na
imagem.

Etapas

1. Clique no botão Measure Distances para ativá-lo.

2.

Clique com o cursor do mouse em dois pontos do conjunto de dados.
O software calcula e exibe a distância em milímetros entre os pontos.
OBSERVAÇÃO: para reposicionar os pontos, clique com o mouse e arraste o ponto sele-
cionado para um novo local.
 

3. Clique no botão novamente para desativar a função e remover o valor exibido da visuali-
zação de imagem.

Como medir ângulos

A função Measure Angles permite medir o ângulo entre quaisquer três pontos na imagem.
Até três grupos de três pontos podem ser exibidos simultaneamente.

Etapas

1. Clique no botão Measure Angles para ativá-lo.

2.

Clique com o cursor do mouse em três pontos na imagem.
O software calcula e exibe o ângulo entre os pontos selecionados.
OBSERVAÇÃO: para reposicionar os pontos, clique com o mouse e arraste o ponto sele-
cionado para um novo local.
 

3. Clique no botão novamente para desativar a função e remover o valor exibido da visuali-
zação de imagem.
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14.7 Adicionando e removendo pontos rotulados

Informações gerais

O botão Add/Remove Points permite configurar referências na sequência de imagens. Esta
função pode ser usada para destacar pontos de interesse durante a navegação intraoperatória
usando um software de navegação da Brainlab. 

Como adicionar pontos

Etapas

1. Clique no botão Add/Remove Points.

2.
Com o botão esquerdo do mouse, clique diretamente na imagem em que o ponto deve
ser posicionado.
A janela de diálogo Properties é exibida.

3. No campo Image Set, selecione a sequência de imagens em que deseja colocar o ponto.

4.
No campo Name, especifique um nome para o ponto.
OBSERVAÇÃO: se você não atribuir um nome para o ponto, ele será incluído na lista co-
mo Labeled Point e será numerado sequencialmente.
 

5. Na paleta de cores, selecione uma cor para o ponto.

6. Para definir grupos de pontos rotulados que, por exemplo, pertencem a uma estrutura es-
pecífica, clique no botão New Groups... e especifique um nome adequado para o grupo.

7. Clique em OK para confirmar suas configurações e mostrar o ponto nas visualizações de
imagem.

Adicionando e removendo pontos rotulados
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Pontos exibidos

Figura 135 

Gerenciamento de pontos

Depois de serem incluídos no plano de tratamento, os pontos podem ser gerenciados na aba
Plan Content (consulte a página 108).

Como remover pontos

Etapas

1. Clique no botão Add/Remove Points.

2. Com o botão direito do mouse, clique diretamente sobre o ponto que deseja remover.
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Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan Flow Ver. 3.0 265



14.8 Capturas de tela

Como realizar capturas de telas

Etapa

Clique no botão Screenshot para realizar uma captura da tela atual. 

Capturas de tela salvas

Quando se coloca o cursor do mouse sobre o botão Screenshot o sistema exibe uma mensagem
informativa ①, indicando a pasta em que as capturas de tela são salvas (subpasta nomeada
como Screenshots na pasta Brainlab, criada pelo suporte da Brainlab).
Em geral, o caminho de armazenamento é F:\Brainlab\Screenshots.

①

Figura 136 
OBSERVAÇÃO: as capturas de tela também são mostradas na aba Other Images (consulte a
página 106), em que elas estão disponíveis para exportação.
 

Confidencialidade do paciente

O nome do paciente é exibido em cada captura de tela. Para manter a confidencialidade do
paciente, certifique-se de que o acesso a todas as capturas de tela seja restrito ao pessoal
médico pertinente.

Capturas de tela
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15 SALVANDO PLANOS
15.1 Salvando um plano de tratamento
15.1.1 Salvando alterações

Informações gerais

Use o botão Save Treatment Plan da barra de ferramentas para salvar o plano de tratamento no
formato de dados avançado da Brainlab, a fim de revisar o plano de tratamento posteriormente
ou criar múltiplos estágios de seu plano.
Você pode salvar seu plano de tratamento após a conclusão de qualquer tarefa de planejamento.
A tarefa de planejamento Save and Export também pode ser usada para exportar o plano de
tratamento para um formato de dados diferente do formato que foi carregado. As opções de
exportação são descritas na página 273.

Se você abrir um novo plano de tratamento, ou sair do software sem salvar as alterações
do plano de tratamento atual, essas alterações serão perdidas e não poderão ser
recuperadas.

Procedimento de salvamento automático

O iPlan Flow pode salvar automaticamente o plano de tratamento atual e sair do aplicativo se o
software ficar inativo por um determinado período, sem interação com o usuário. Nesse caso, na
próxima vez que abrir o software, você poderá selecionar o plano (identificado como
Automatically Saved) na janela de diálogo Plans (consulte a página 38).

Como salvar

Figura 137 
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Etapas

1. Clique no botão Save Treatment Plan na barra de ferramentas para abrir a ja-
nela de diálogo Save As...

2.

Na lista suspensa Plan State, defina o status do plano (Planning in progress, Ready to
review ou Planning finished).
OBSERVAÇÃO: o status será mostrado na próxima vez que você abrir o plano de trata-
mento. Para obter informações sobre opções de status de plano adicionais, entre em
contato com o suporte da Brainlab.
 

3.
Digite o nome e a descrição do plano nos campos fornecidos.
Digite o nome do planejador no campo Changed by.

4. Clique em Save para fechar a janela de diálogo e retornar à tela anterior do iPlan Flow.

Desselecionando dados de imagens

Figura 138 
Em caso de restrições de memória do sistema, você poderá desselecionar cortes para reduzir o
tamanho do arquivo.
OBSERVAÇÃO: somente exclua cortes que não tenham conteúdo de planejamento.
 

Etapas

1. Escolha Select Content na janela de diálogo Save As...

2. Desselecione a sequência de imagens conforme desejado.

3. Clique em Save para fechar a janela de diálogo e retornar à tela anterior do iPlan.

Opções adicionais

Opções

Para excluir um plano de tratamento, selecione o plano na lista e clique em Delete.

Marque a caixa de seleção Show all plan versions para mostrar planos salvos de forma auto-
mática ou manual em diferentes estágios com o mesmo nome.

Salvando um plano de tratamento
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Opções

Para exibir um arquivo de log contendo informações suplementares sobre as etapas concluídas
até o momento, clique em Logfile... (consulte a página 22).

Para exportar o plano de tratamento em outro formato de dados, clique em Archives (consulte
a página 24).
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15.1.2 Alterando configurações de diretório

Como alterar as configurações

Os dados do plano de tratamento são salvos em um diretório pré-configurado. Se necessário,
várias configurações do diretório podem ser alteradas.

Figura 139 

Etapas

1. Clique em Archives para abrir a janela de diálogo Save Archives.

2. Selecione o arquivo que deseja alterar.

3. Clique em Settings para abrir a janela de diálogo Brainlab format (mostrada acima).

4.
• No campo Data path, clique em Browse para navegar até a rede ou o caminho local

apropriado.
• Como alternativa, digite manualmente o caminho do arquivo de dados do paciente.

5.

Marque as caixas de seleção apropriadas para ativar as configurações aplicáveis para
salvar:
• Use compressed and packed file format for removable devices: acelera o arquiva-

mento em unidades USB removíveis.
• Reduce transfer time for removable devices: acelera o arquivamento em dispositi-

vos removíveis, omitindo dados brutos que não são usados na navegação.
• Delete existing patient data in target folder: limpa o dispositivo removível.

6. Para verificar se o caminho do arquivo é válido, clique em Test connection.

7. Clique em OK para confirmar suas configurações e retornar à janela de diálogo Save
As...

Se o iPlan for iniciado via Content Manager, os dados deverão ser armazenados no mesmo
arquivo do qual foram carregados. Caso contrário, o resultado do planejamento não ficará
disponível para uso futuro com Brainlab Elements.

Salvando um plano de tratamento
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15.2 Salvando um plano para uso com outros
aplicativos iPlan

Informações gerais

O iPlan 3.0 é compatível com iPlan RT Image 4.1. Todavia, antes de carregar no iPlan RT
Image 4.1 um plano que tenha sido criado no iPlan 3.0, considere os tópicos discutidos nesta
seção.

Sequências de imagens localizadas

Se carregar uma sequência de imagens localizada contendo cortes intermediários
ignorados (cortes que foram ignorados em uma sequência de cortes localizados, consulte
a página 84) no iPlan RT Image 4.1, você deverá cancelar a localização da sequência de
imagens e localizá-la novamente no iPlan RT Image. Cortes intermediários ignorados são
contraindicados para planejamento de radioterapia.

Quando múltiplas localizações são carregadas no iPlan RT Image 4.1 por meio de um
plano de tratamento salvo pelo iPlan Flow 3.0, a referência estereotática não pode ser
definida pelo usuário no iPlan RT Image, pois ela foi definida no iPlan Flow. Para evitar
lesões ao paciente (como resultado da aplicação de coordenadas estereotáticas incorretas
no iPlan RT Image), não carregue múltiplas localizações no iPlan RT Image. Você pode, por
exemplo, cancelar localizações irrelevantes antes de salvar o plano no iPlan Stereotaxy ou
após o carregamento no iPlan RT Image. A localização poderá então ser refeita no iPlan RT
Image 4.1.

Exibição de coordenadas

Ao utilizar o resultado de um aplicativo iPlan como entrada para outro aplicativo iPlan, as
coordenadas do anel estereotático/localizador podem referir-se a posições anatômicas
diferentes, dependendo da sequência de imagens que é utilizada como a referência
estereotática que define o sistema de coordenadas/origem do anel estereotático/
localizador. Certifique-se de verificar as posições anatômicas dos dados transferidos.

Objetos planejados

Se o plano de tratamento contiver objetos planejados, prepare os objetos para exportação
usando a função Prepare for Export... antes de salvar o plano no iPlan 3.0. As condições
de uso desta função são descritas na página 184. Se essas condições não forem
observadas, o plano de tratamento não poderá ser carregado no iPlan RT Image 4.1.

Alterando cateteres e resultados de simulação

Cateteres e objetos de simulação de resultado são salvos de tal forma que possam ser
carregados em outros aplicativos. Isto significa que cateteres já simulados e objetos de simulação
podem ser alterados com aplicativos diferentes do iPlan Flow 3.0. Assim que os cateteres
simulados ou os objetos de simulação são alterados, o objeto deixa de representar um resultado
de simulação para aquele cateter. O usuário é responsável por não realizar alterações manuais
em cateteres ou objetos de resultado de simulação.
OBSERVAÇÃO: a função de simulação para previsão de distribuição de fluido depende da
licença instalada.
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16 EXPORTANDO O PLANO E
FECHANDO O iPLAN

16.1 Exportando: Formato Brainlab Padrão
16.1.1 Informações sobre a exportação

Informações gerais

Esta opção permite exportar o plano de tratamento para uso com um software de navegação da
Brainlab.

Como acessar a exportação

Etapas

1. Clique em Go To... na área Navigator para abrir o iPlan Navigator.

2. Clique em Save and Export para abrir a janela de diálogo Save Archives. 

3. Clique em New Archives para abrir a janela de diálogo New Archive.

4.
Selecione Standard Brainlab e clique em Next.
O sistema abre a janela de diálogo Brainlab Standard, em que é possível definir as con-
figurações do arquivo.
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Como definir configurações de arquivo

①

②

③

④

⑥
⑤

⑦

Figura 140 

Etapas

1. Na janela de diálogo Brainlab Standard, insira um nome para o arquivo no campo Ar-
chive Name ⑦.

2.
Para definir um novo diretório para salvar os dados, clique em Browse para navegar pa-
ra a rede ou caminho local correspondente especificado no campo Data Path ⑥.
Como alternativa, digite o caminho do arquivo manualmente.

3.

Na lista suspensa Platform ⑤, selecione a plataforma de exportação (p.ex., Cranial Es-
sential 1.x).
OBSERVAÇÃO: para carregar com êxito um plano de tratamento no sistema de navega-
ção, certifique-se de selecionar as informações corretas para a plataforma de exportação
e o local da exportação.
 

4.

Em After successful export ④:
• Marque a caixa de seleção Close iPlan para fechar o iPlan após a exportação.
• Marque a caixa de seleção Start follow-up application e clique em Browse para sele-

cionar um aplicativo de acompanhamento.

5. Se necessário, clique em Enable interpolation for non-512x512 images ③.

6. Para verificar se o caminho do arquivo é válido, clique em Test connection ②.

7. Clique em OK ① para salvar suas configurações e retornar à janela de diálogo Save Ar-
chives, em que o novo arquivo é mostrado na lista.

Exportando: Formato Brainlab Padrão
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Janela de diálogo Save Archives

④

③

①
②

Figura 141 

Opções

Para prosseguir com o procedimento de exportação, selecione o arquivo na lista e clique em
Next ④ para abrir a janela de diálogo Export (consulte a página 276).

Para definir um diretório diferente para exportação do plano, clique em Settings ①. Ajuste o ca-
minho no campo Data path, conforme descrito na página 274.

Para excluir um arquivo, selecione-o na lista e clique em Delete ②.

Para exibir um arquivo de log que contenha contendo informações suplementares sobre as eta-
pas concluídas até o momento, clique em Logfile... ③ (consulte a página 22).
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Como exportar o plano

②

①

Figura 142 

Etapas

1. Na janela de diálogo Save Archives, selecione o arquivo e clique em Next para abrir a
janela de diálogo Export (mostrada acima).

2. Na seção Plan Details ②, digite o nome e a descrição do plano nos campos fornecidos.

3.

Na seção Select content for export ①, marque as caixas de seleção correspondentes
para selecionar as sequências de imagens e o conteúdo que você deseja exportar.
OBSERVAÇÃO: antes de exportar objetos criados na etapa de planejamento Object
Creation, você pode prepará-los para exportação selecionando uma sequência de ima-
gens diferente para exportação dos objetos (consulte a página 184).
 

4. Clique em Export.

Dicas importantes para exportação de dados

• Para exportar com êxito o plano, você deve selecionar o conteúdo planejado necessário para o
conjunto de dados selecionado. Se a caixa de seleção de conteúdo do plano estiver
desativada (Ícone de olho fechado, consulte a página 59), você deverá ativá-la se desejar
exportar o conteúdo.

• Dependendo da memória disponível no processador, os objetos planejados podem ficar
temporariamente invisíveis durante a exportação, mas permanecerão disponíveis na
navegação.

• Objetos complexos, contendo um número muito grande de fragmentos, nem sempre podem
ser exportados para navegação. Utilize o recurso Maximal Fragment Number para simplificar
esses objetos (consulte a página 165).

• Os planos de tratamento contendo sequências de imagens localizadas com cortes de imagem
que foram ignorados (consulte a página 84) serão exportados para o software de navegação
da Brainlab sem os cortes ignorados. Os cortes de imagem ignorados não são suportados pelo
formato Brainlab Padrão.

Os conjuntos de dados que excederem a coordenada de sequência de cortes de ±511 mm
serão carregados pelo iPlan para propósitos de planejamento, mas sua exportação será
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desativada (incluindo o conteúdo de plano conectado), pois esses dados não são
suportados pelo software de navegação da Brainlab.

Informações sobre o plano de tratamento

Devido às limitações do formato de dados, os seguintes detalhes do plano de tratamento são
limitados a um número máximo de caracteres para exportação:
• Nome do paciente: Máximo de 33 caracteres
• ID do paciente: Máximo de 17 caracteres
• Nomes de objetos 3D: Máximo de 23 caracteres
• Descrição do plano: Máximo de 110 caracteres

Se o número máximo de caracteres for excedido, as informações no campo
correspondente serão automaticamente reduzidas na exportação.
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16.1.2 Informações adicionais de exportação

Exibição de objetos exportados

Se o conteúdo (trajetórias, objetos criados, etc.) tiver sido planejado usando mais do que oito
cores, o número de cores será reduzido para a configuração padrão (oito) quando você exportar
dados para uso com o software de navegação. Certifique-se de ter selecionado cores que
permitam que os conteúdos do plano sejam facilmente distinguidos.
Na exportação de pontos rotulados (consulte a página 264), os pontos serão alterados para uma
única cor no software de navegação, independentemente da cor planejada no iPlan. Na
exportação de múltiplos pontos rotulados, esses pontos serão combinados em um único grupo no
software de navegação.

Dados do plano de tratamento

Antes de carregar o plano de tratamento no sistema de navegação, aguarde a conclusão
do procedimento de exportação. Caso contrário, dados incompletos ou incorretos podem
ser carregados, levando ao tratamento incorreto do paciente.

A aparência e a visualização podem ser diferentes entre aplicativos da Brainlab (p.ex.,
software de planejamento e de navegação) devido a diferentes interfaces de usuário e
fluxos de trabalho. Os dados exportados devem ser sempre verificados na plataforma de
destino antes de uma cirurgia.

Conjuntos de dados múltiplos fusionados por localização separada não podem ser
exportados para o software de navegação Kolibri ou VectorVision. Apenas um conjunto de
dados de referência pode ser localizado, enquanto que todos os outros conjuntos de
dados devem ser fusionados, usando o método de fusão de imagens manual, por pares de
pontos ou automático, para permitir que sejam exportados para um aplicativo de
navegação.

Antes de selecionar um arquivo de exportação para uma mídia externa, como um disco Zip
ou uma unidade flash USB, assegure que a mídia esteja conectada. Caso contrário, o
conteúdo do plano será desativado para exportação.

Janelamento em conjuntos de dados exportados

Se você realizou o janelamento em um conjunto de dados de 16 bits que não contém tomografias
no iPlan, o intervalo disponível de valores de cinza ficará limitado pelo aplicativo de navegação
(versões de software anteriores às versões 7.x VectorVision Cranial/ENT e 2.x Kolibri Cranial/
ENT) durante a exportação do conjunto de dados. Apenas valores de cinza entre as bordas
esquerda e direita definidos em Advanced Windowing serão considerados no aplicativo de
navegação.

Após a exportação, o cirurgião não tem a possibilidade de visualizar e ajustar o intervalo
completo de valores de cinza durante a navegação.
A imagem a seguir mostra um exemplo de valores de cinza esquerdo e direito definidos na janela
de diálogo Advanced Windowing no iPlan e ilustra como o intervalo de janelamento é afetado:
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① ②

③

④
Figura 143 

Nº Explicação

① Borda esquerda de valor de cinza definida.

② Borda direita de valor de cinza definida.

③
Durante a exportação, o software converte a região entre as bordas esquerda e direita,
de dados de 16 bits para dados de 8 bits. (65.536 valores de cinza são atribuídos para
256 valores de cinza fornecidos pelos dados de 8 bits.)

④ Toda a área fora das bordas esquerda e direita perde a diferenciação de tecido (informa-
ções anatômicas) após a exportação.

OBSERVAÇÃO: para ajustar o janelamento a qualquer momento antes da exportação, clique no
botão Advanced Windowing na barra de ferramentas (consulte a página 257).
 

Exportação malsucedida

Se você tentar exportar um plano de tratamento que produz um grande número de arquivos de
dados (cerca de 510 arquivos ou pastas) para o diretório-raiz de seu disco ZIP, a exportação será
interrompida e mensagens de erro serão exibidas.
Nesses casos, recomendamos que você reformate (ou limpe) a mídia e depois tente exportar
novamente, conforme sugerido na janela de diálogo que é exibida. Como alternativa, entre em
contato com o suporte da Brainlab para obter informações adicionais.

Diretrizes para formatação de mídia

As seguintes restrições de armazenamento de dados devem ser consideradas ao reformatar
mídias: 

Formato de mídia Restrições de armazenamento de dados

FAT

Um número máximo de 506 arquivos ou pastas pode ser armazena-
do no diretório-raiz da mídia. Se você tentar armazenar um número
maior de arquivos ou pastas, o sistema exibirá uma mensagem de
erro.

FAT32 Um grande número de arquivos ou pastas é suportado. O formato
FAT32 não é suportado pelo Windows NT.

NTFS

Um grande número de arquivos ou pastas é suportado.
Dispositivos de armazenamento removíveis, como discos ZIP ou
unidades flash USB, normalmente não podem ser formatados como
NTFS no Windows XP. A ejeção automática de mídia (p.ex., disco
ZIP) não funcionará adequadamente.
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OBSERVAÇÃO: certifique-se de limpar o diretório-raiz de sua mídia de exportação.
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16.2 Exportando: DICOM PACS

Informações gerais

Esta opção permite exportar capturas de tela no formato DICOM para um PACS.

Como acessar a exportação

Etapas

1. Clique em Go To... na área Navigator para abrir o iPlan Navigator.

2. Clique em Save and Export para abrir a janela de diálogo Save Archives.

3. Clique em New Archives para abrir a janela de diálogo New Archive.

4.
Selecione DICOM export via Network e clique em Next.
O software abre a janela de diálogo DICOM PACS Export, em que é possível definir as
configurações do arquivo.

Como definir configurações de arquivo

Figura 144 

Etapas

1. Na janela de diálogo DICOM PACS Export, insira um nome para o arquivo no campo
Archive Name. 

2.
A seção Archive Settings mostra as configurações de comunicação.
OBSERVAÇÃO: essas configurações são normalmente definidas pelo suporte da Brain-
lab.
 

3. Para verificar se as configurações locais e de servidor especificadas são válidas, clique
em Test connection.

4. Clique em OK para salvar suas configurações e retornar à janela de diálogo Save Archi-
ves, em que o novo arquivo é mostrado na lista.
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Como exportar

Figura 145 

Etapas

1. Na janela de diálogo Save Archives, selecione o arquivo na lista e clique em Next para
abrir a janela de diálogo DICOM Export (mostrada acima).

2.
As imagens disponíveis para exportação são mostradas na janela de diálogo.
Clique em Export para exportar as imagens.
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16.3 Fechando o software

Informações gerais

O software pode ser fechado a qualquer momento, por meio do ícone de encerramento ou do
iPlan Navigator.

Como sair usando o ícone de encerramento

Etapa

Clique no ícone de encerramento mostrado acima da área Navigator.

Como sair usando o iPlan Navigator

Etapas

1. Clique em Go To... na seção Navigator para abrir o iPlan Navigator.

2. Clique em Exit e em OK.

Alterações não salvas

Se houver alterações não salvas no plano de tratamento, o sistema abrirá esta janela de diálogo:

Figura 146 

Opções

Para salvar as alterações, clique em Yes.

Para encerrar o software sem salvar as alterações, clique em No.
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