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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-mail

Estados Unidos e Canadá
Tel.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

África, Ásia, Austrália, Euro-
pa

Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

support@brainlab.comAmérica Latina
Tel.: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

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

França e países de idioma
francês Tel.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Comunicação

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

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

• BrainSCAN™ é marca comercial da Brainlab AG.
• iPlan® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• m3® é marca registrada da Brainlab AG.

Marcas comerciais de outros fabricantes

• Adobe® e Acrobat® são marcas registradas da Adobe Systems Incorporated.
• BodyFIX® é marca registrada da Medical Intelligence GmbH.
• Java™ é marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Etiqueta CE

• A marca CE0123 indica que o iPlan RT da Brainlab está em conformidade
com os requisitos essenciais da Medical Device Directive (MDD, Diretriz sobre
Dispositivos Médicos).

• De acordo com a MDD (Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu), o iPlan
RT é um produto de 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 Electrical and Electronic Equipment
- Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), visite: 
www.brainlab.com/weee

Vendas nos Estados Unidos

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

Público-alvo

O iPlan RT é destinado a profissionais da área médica (físicos, oncologistas em radiação,
dosimetristas, médicos, etc.) com entendimento suficiente do vocabulário técnico inglês
relacionado aos campos de física médica e aquisição de imagens médicas, de forma a
proporcionar o entendimento adequado da interface de usuário do iPlan RT.

Conformidade com padrões internacionais

O sistema de planejamento de tratamento iPlan RT 4.5 foi projetado e fabricado em
conformidade com os seguintes padrões internacionais: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC
13485.

Dados para contato e informações legais
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O sistema iPlan RT 4.5 e a documentação associada foram testados de acordo com a norma
IAEA-TECDOC-1540, Capítulo 5, Testes de Tipo.
Informações adicionais podem ser fornecidas mediante solicitação.

Informações sobre idiomas

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

Garantia

Garantias não se aplicam a produtos que foram danificados devido a acidentes, uso
inadequado, reinstalação imprópria ou empacotamento inadequado no caso de remessas
de devolução. As garantias não se aplicam a produtos que foram modificados ou
substituídos sem a autorização por escrito da Brainlab.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos usados neste manual

Aviso

Sinais de Aviso são indicados por símbolos triangulares de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências sérias associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado

Sinais de Cuidado são indicados por símbolos circulares de cuidado. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis problemas com o dispositivo.
Tais problemas incluem falhas no funcionamento, falhas no dispositivo, danos ao
dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis.
 

Símbolos
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1.3 Finalidade
1.3.1 Uso do sistema

Indicações de utilização

O iPlan RT é um sistema de planejamento de tratamento por radiação, destinado ao uso em
tratamentos estereotáticos, conformados, planejados por computador e baseados em Linac,
relacionados a lesões cranianas, de cabeça e pescoço e extracranianas.

Cuidados ao manusear o hardware

Os componentes do sistema e o instrumental acessório são compostos por peças
mecânicas de precisão. Manuseie esses equipamentos com cuidado.

Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do
sistema e o instrumental acessório.

Uso adequado

Os aplicativos de planejamento da Brainlab são desenvolvidos unicamente para fornecer
assistência adicional à equipe médica. Eles não substituem a experiência do usuário nem
invalidam a responsabilidade do usuário durante sua utilização.

Instalação

Se o sistema estiver conectado a uma rede local (LAN), a Brainlab recomenda a instalação de
um software de proteção contra malware (ou seja, um rastreador de vírus), com atualização
frequente dos arquivos de definição.
Tenha em mente que as configurações do software de proteção contra malware podem afetar o
desempenho do sistema; se cada acesso a arquivos for monitorado, pode ocorrer lentidão ao
carregar e salvar arquivos. Portanto, a Brainlab recomenda a desativação de rastreamento em
tempo real, executando o rastreamento de vírus fora dos períodos de atividade clínica.
Atualizações do sistema operacional (hotfixes) ou de software de outros fabricantes devem ser
realizadas fora dos períodos de atividade clínica e em um ambiente de teste, para verificar a
correta operação do sistema Brainlab. Todos os hotfixes devem ser oportunamente instalados. A
Brainlab monitora os Hotfixes liberados para o Windows e pode determinar se existem problemas
potenciais decorrentes dessas atualizações.
Se encontrar problemas relacionados a hotfixes do sistema operacional, entre em contato com a
Brainlab.

Revisão de plausibilidade

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

A decisão de tratar um paciente com radiocirurgia/radioterapia deve ser tomada por um
neurocirurgião ou oncologista com experiência em radiação. O profissional tomar sua
decisão com base em seu treinamento médico e em sua experiência anterior, além da
precisão de medição de todo o sistema iPlan RT.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos

Restrições de hardware

Não utilize equipamento de hardware que não esteja documentado como sendo compatível
com o iPlan RT na próximas seções. Se isto for feito, poderá resultar em desalinhamento
do paciente levando a lesões graves ao paciente.

O hardware do sistema não pode ser trocado pelo usuário. A Brainlab não pode ser
responsabilizada por quaisquer alterações feitas no sistema. As regulamentações locais
devem ser observadas.

Restrições de software

Para otimizar o desempenho do sistema, evite executar aplicativos desnecessários em paralelo
com o iPlan RT.

Compatibilidade com dispositivos médicos

20 Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



1.4.1 Instrumental médico da Brainlab

Instrumental médico compatível da Brainlab

O iPlan RT é compatível com:

Hardware médico da Brainlab Comentário

Localizador e posicionador de al-
vo para TC/Raios X

Localizador de TC/Raios X (em Sistema Brainlab / Anel Es-
tereotático Radionics
Anel de cabeça BRW-HR/UCHR / Anel de cabeça G de Es-
trutura Leksell)
Localizador e Posicionador de Alvo TC/Angio SRS sem Arco
Brainlab
Localizador e Posicionador de Alvo de Cabeça e Pescoço
(no Sistema de Cabeça e Pescoço da Brainlab)
Radionics BRWLF (no Anel de Cabeça Radionics BRW-HR/
UCHR)
Indicador de TC Leksell, 9 Fiduciais (no Anel de Cabeça G
de Estrutura Leksell)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Localizador e Posicionador de Al-
vo TC/Angio SRS sem Arco

Dispositivo combinado de localizador de TC e configuração
de paciente, que permite a afixação de impressões geradas
por computador para alinhamento a laser

Localizador e posicionador de al-
vo de cabeça e pescoço para uso
com o sistema de tratamento de
cabeça e pescoço

Posicionador de Alvo Estereotáti-
co

Posicionador de Alvo Brainlab
Posicionador de Alvo Clássico Brainlab

Posicionador de Alvo para Anel
de Cabeça Estereotático Leksell

Extensão Universal de Mesa pa-
ra SRS sem Arco

Componentes para Radiocirurgia Estereotática sem Arco da
Brainlab

Tampo de Mesa para Aquisição
de Imagens da Brainlab

Extensão sem Arco de iCT Brain-
lab

A exportação via DICOM RT está disponível apenas para sequências de dados não localizadas e
para sequências de dados localizadas com hardware Brainlab.

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

Utilize apenas instrumentos e peças de reposição especificados pela Brainlab com o
produto iPlan RT. A utilização de instrumentos e peças sobressalentes não autorizados
poderá 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
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1.4.2 Software médico da Brainlab

Autorização

Somente pessoal autorizado pela Brainlab pode instalar software em sistemas Brainlab.
Não instale ou remova nenhum aplicativo de software.

Software médico compatível da Brainlab

O iPlan RT é compatível com os seguintes aplicativos de software médicos fabricados pela
Brainlab AG.

Software Brainlab Versão Comentário

Brainlab Elements -
Fluxo de Trabalho de
Desenho de Contornos
em Radioterapia

Patient Data Ma-
nager 2.0 (Con-
tent Manager 2.0,
Patient Browser
4.0, DICOM Vie-
wer 2.0)
Patient Data Ma-
nager 2.2 (Con-
tent Manager 2.2,
Patient Selection
4.1)

O iPlan RT 4.5 pode ler dados xBrain gravados
por Brainlab Elements.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Sistema de posicionamento de pacientes da

Brainlab.
ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 O iPlan RT é compatível com a plataforma de
servidor iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Utilizado no planejamento de tratamentos por ra-
dioterapia e radiocirurgia. Dados planejados com
o iPlan RT Dose 3.0 e 4.0 podem ser importados
no software iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Utilizado no planejamento de tratamentos por ra-
dioterapia e radiocirurgia. Dados planejados com
o iPlan RT Image podem ser importados no soft-
ware de planejamento de tratamento iPlan RT
Dose.

PatXfer RT 1.5 Usado para a exportação de imagens digitaliza-
das para a estação de trabalho iPlan.

Software de interface de
usuário Brainlab m3 3.0

Interface de usuário utilizada para o m3 em siste-
mas Siemens Linac Primus/Oncor/Artiste/Oncor
160/Mevatron.

O iPlan RT 4.5 pode ler planos gravados com o iPlan RT Image/Dose 3.0, iPlan RT Image/
Dose 4.0 e iPlan RT Image/Dose 4.1. Nem todas as versões de software podem ler os planos de
tratamento criados com versões mais novas.
• Os aplicativos de software iPlan não são compatíveis com versões mais recentes.
• Os planos de tratamento criados usando o software BrainSCAN da Brainlab não podem ser

carregados no iPlan RT.
Os seguintes produtos de software podem ler planos salvos pelo iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Não utilize “Transfer DICOM to R&V” (DCM2RV) com o iPlan RT 4.5.x, pois essa função não
é suportada a partir dessa versão.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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Outros aplicativos de software da Brainlab

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 23



1.4.3 Dispositivos médicos de outros fabricantes

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes

O iPlan RT é compatível com os seguintes sistemas médicos não fabricados pela Brainlab. Para
obter informações adicionais, consulte um especialista de suporte da Brainlab.

Dispositivo médi-
co

Modelo Fabricante

Sistema BodyFIX
Localizador BodyFIX 20

Medical Intelligence
Localizador BodyFIX 14

Indicador de TC
Leksell

9 fiduciais, para uso no anel de cabeça Leksell
Coordinate Frame G Elekta

Radionics BRW-LF Para uso no anel de cabeça Radionics BRW-
-HR/UCHR Radionics

Varian IGRT Grosso Varian

Varian IGRT Fino Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo Fra-
meless Exten-
sion

Hardware compatível da
Brainlab:
• Localizador e Posiciona-

dor de Alvo em Cabeça e
Pescoço

• Localizador e Posiciona-
dor de Alvo TC/Angio SRS
sem Arco

• Sistema de Máscara para
Radiocirurgia Estereotáti-
ca sem Arco

Para obter informações adi-
cionais, consulte um espe-
cialista de suporte da Brain-
lab

• Em geral, o iPlan RT pode exportar dados para todos os principais sistemas de R&V. Consulte
informações adicionais na página 385.

• A exportação via DICOM RT está disponível apenas para sequências de dados não
localizadas e para sequências de dados localizadas com hardware Brainlab.

• Entre em contato com um representante de vendas ou com o suporte da Brainlab para obter
detalhes sobre as combinações de Linac/MLC suportadas.

Outros dispositivos não fabricados pela Brainlab

Pode haver alterações no design ou na geometria de software de outros fabricantes. O
usuário é responsável por verificar a compatibilidade de equipamentos de hardware de
outros fabricantes com o iPlan RT, mesmo que tal compatibilidade seja declarada neste
manual do usuário.

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

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.4.4 Software de outros fabricantes

Autorização

Somente pessoal autorizado pela Brainlab pode instalar software em sistemas Brainlab.
Não instale nem remova nenhum aplicativo de software, exceto software de proteção
contra malware e atualizações “hotfix” do sistema operacional.

Software compatível de outros fabricantes

O iPlan RT é compatível com os seguintes sistemas operacionais não fabricados pela Brainlab:

Sistema operacional

Windows XP Professional (32 e 64 bits)

Windows 2003 Server (32 bits)

Windows 2003 Server R2 (64 bits)

Windows 2008 Server (64 bits)

Windows 7 Ultimate (64 bits)

Windows 8.1 Pro (64 bits)

Para obter detalhes sobre a compatibilidade com pacotes de serviço, consulte um especialista de
suporte da Brainlab.
Todas as unidades de fita devem ser desativadas no Device Manager (Gerenciador de
Dispositivos) do Windows XP.
O iPlan RT não deve ser instalado em sistemas operacionais diferentes das versões liberadas
especificamente descritas acima.

Somente software especificado pela Brainlab pode ser usado com o iPlan RT. O uso de
software não produzido e não autorizado pela Brainlab (exceto software de proteção
contra malware e atualizações “hotfix” do sistema operacional) pode afetar de forma
adversa a eficácia do sistema iPlan RT.

Instalação de software de outros fabricantes na mesma estação de trabalho

Os seguintes aplicativos de software podem ser instalados e executados na mesma estação de
trabalho que o iPlan RT:

Software Versão Comentário

RayStation - fabricado pela
RaySearch Laboratories AB 4.7 e mais recentes Sistema de planejamento de

tratamento para radioterapia.

Software integrado de outros fabricantes

A implementação DICOM da Brainlab é baseada em uma biblioteca MERGE DICOM. Para obter
informações detalhadas sobre a conformidade com DICOM, consulte a Declaração de
Conformidade DICOM para sistemas de terceiros e a Declaração de Conformidade DICOM para
Brainlab, em www.brainlab.com.

• O RTPConnect é suportado (consulte a Declaração de Conformidade RTPConnect 8.30, de
13-07-2005, e a Especificação da Interface RTPConnect, de 01-08-2007).
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• Este software se baseia em parte no trabalho do Independent JPEG Group e da Sun
Microsystems Inc.

• A implementação do Visualizador de PDF da Brainlab é baseada na biblioteca PDF Direct/PDF
Quick View, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

O iPlan RT usa o programa Java Runtime Environment 1.6 (ou mais recente). Ao iniciar o iPlan
RT, o usuário concorda com as condições dos contratos de licença correspondentes.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.4.5 Software médico de outros fabricantes

Autorização

Somente pessoal autorizado pela Brainlab pode instalar software em sistemas Brainlab.
Não instale nem remova nenhum aplicativo de software, exceto software de proteção
contra malware e atualizações “hotfix” do sistema operacional.

Software médico compatível de outros fabricantes

O iPlan RT é compatível com os seguintes aplicativos de software médico fabricados pela
RaySearch:

Software Versão Comentário

InverseArc 1.0

O software InverseArc 1.0
transforma planos de trata-
mento criados com o iPlan RT
Dose 4.5 ou com qualquer ou-
tro sistema de planejamento
de tratamento de outros fabri-
cantes em planos VMAT (Ar-
coterapia Volumétrica Modula-
da) equivalentes.

Software adicional de outros fabricantes

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

Treinamento Brainlab

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

Responsabilidade

Os componentes do sistema e os dispositivos acessórios do iPlan RT somente devem ser
operados por profissionais qualificados da área médica.

Treinamento e documentação
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1.5.1 Documentação

Leitura dos Manuais do Usuário

O tratamento bem-sucedido e seguro usando o software de planejamento da Brainlab exige o
planejamento cuidadoso de procedimentos.
Portanto, é importante que:
• Os manuais de usuário correspondentes sejam lidos cuidadosamente antes do uso do

sistema.
• O acesso a esses manuais de usuário seja permanente.

Manuais do usuário Disponíveis

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário Clínico Instruções detalhadas para o uso dos aplicativos de planejamen-
to iPlan RT.

Manual do Usuário do Soft-
ware (Physics Administration)

Instruções detalhadas sobre o uso do aplicativo Physics Admi-
nistration.

Manual de Referência Técni-
ca (Brainlab Physics)

Informações detalhadas sobre medição de dados de feixe, ga-
rantia de qualidade e sobre os algoritmos de dose usados no
software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.
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1.6 Instalação do iPlan RT em hardware de outros
fabricantes

Informações gerais

Aplicativos de software de planejamento de radioterapia da Brainlab podem ser instalados em
produtos de hardware de outros fabricantes, desde que sejam atendidos os requisitos de
hardware e de sistema operacional, conforme descrito a seguir.
A compatibilidade geral é verificada durante a instalação do software de planejamento de
radioterapia, de acordo com os protocolos de aceitação da Brainlab. A Brainlab recomenda
realizar testes de revalidação sempre que aplicativos de software de outros fabricantes forem
instalados ou modificados após a instalação do software de planejamento de radioterapia original.

Requisitos de software

Software Requisito

Sistema operacional
Windows 7 Ultimate (64 bits)
Windows 2008 Server (64 bits)
Windows 8.1

Para obter detalhes sobre a compatibilidade com pacotes de serviço, consulte um especialista de
suporte da Brainlab.
Aplicativos de software de planejamento de radioterapia da Brainlab não devem ser instalados
em sistemas que não atendam os requisitos de hardware recomendados.

Requisitos de hardware para estações de trabalho

Hardware Requisito

CPU
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 ou equivalente;
12 núcleos ou equivalente; HT desabilitado

Chipset Chipset Intel Série C602 ou equivalente

Memória RAM 16 GB ou superior

Disco rígido
Duas partições:
C:\ para o sistema operacional
F:\ para aplicativos

Disco rígido

Volume RAID 5 com
4x Discos rígidos
Mínimo de 7.200 RPM
1 TB por Disco rígido, Cache de 16 MB

Placa de vídeo:

Placa de vídeo Nvidia Quadro com suporte pa-
ra OpenGL 2.0, Memória RAM de 1 GB ou su-
perior
p. ex., NVIDIA Quadro K2000

Resolução da tela 1.600 x 200 ou 1.920 x 1.200

Qualidade de cor 24 bits

Conexão de rede 1 Gbit/s

Instalação do iPlan RT em hardware de outros fabricantes
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Requisitos de hardware para servidores ou máquinas virtuais

Hardware Requisito

CPU
2x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12 núcleos ou equivalente; HT desabilitado

Chipset Chipset Intel Série C600 ou equivalente

Memória RAM 32 GB ou superior

Disco rígido

Volume RAID 5 com duas partições:
C:\ para o sistema operacional, mínimo de 50
GB
F:\ para aplicativos e dados, mínimo de 100
GB

Placa de vídeo:

NVIDIA Quadro 2000, 1 GB, PCIe 3.0 para op-
ção 3D Avançado
(não se aplica a máquinas virtuais, pois não
existe suporte para a virtualização de GPUs)

Conexão de rede Adaptador de servidor de rede de 1 Gigabit

Disco rígido Espaço em disco de 250 GB

O hardware do computador será usado em um ambiente hospitalar. Regulamentações e padrões
locais, como as normas IEC 60601-1 e IEC 60950, devem ser observados pelo hospital, ou seja,
apenas peças em conformidade com os padrões aplicáveis podem ser usadas em ambientes
hospitalares.
Alterações no hardware de estações de trabalho não são controladas pela Brainlab. Você deve
observar as regulamentações locais correspondentes.

Instalação de outros aplicativos de software

A Brainlab não permite a instalação do software de planejamento de radioterapia da
Brainlab em plataformas com software médico de outros fabricantes. O motivo dessa
restrição é que não se pode excluir a possibilidade de que ocorra algum tipo de influência
entre o software de planejamento de radioterapia da Brainlab e os programas de outros
fabricantes. Neste contexto, o usuário é responsável por fornecer e identificar plataformas
adequadas que cumpram os requisitos especificados para instalação do software de
planejamento de radioterapia da Brainlab.

A Brainlab recomenda que nenhum software de outro fabricante seja instalado na
plataforma, visto que aplicativos de software de outros fabricantes podem afetar o
desempenho do software de planejamento de radioterapia da Brainlab. O usuário é
responsável por assegurar que o software de planejamento de radioterapia da Brainlab
não seja afetado por nenhuma instalação ou atualização de software de outro fabricante -
para esta finalidade, as instruções de revalidação de software fornecidas no Manual do
Usuário do Software podem ser usadas.
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1.7 Observações sobre segurança

Informações gerais

Esta seção contém informações importantes que devem ser consideradas para a operação
segura e efetiva do sistema de planejamento de tratamento.
O usuário é responsável por estabelecer um programa abrangente de controle de qualidade,
adequado para detecção de erros, limitações ou imprecisões dos sistemas de planejamento de
tratamento e de aplicação de tratamento. Para obter detalhes adicionais, consulte o capítulo
sobre Controle de Qualidade no Manual de Referência Técnica, Brainlab Physics.
Meça a precisão absoluta do sistema iPlan RT em combinação com os sistemas de fornecimento
de tratamento, utilizando fantomas. A precisão medida deve ser levada em consideração durante
a configuração dos parâmetros do plano, para garantir a aplicação precisa do tratamento.
Assegure a aplicação adequada do plano de tratamento ao paciente. Recomendamos a
execução de uma verificação do fantoma para todos os planos de tratamento usando exatamente
as mesmas configurações de parâmetros que serão usadas para o paciente real durante o
tratamento real.
Para assegurar a consistência dos parâmetros de posicionamento e de tratamento, caso vários
sistemas de planejamento sejam utilizados, todos os parâmetros finais de posicionamento e
tratamento deverão ser fornecidos pelo mesmo sistema de planejamento de tratamento. Se as
informações do iPlan RT forem usadas diretamente para o posicionamento do paciente (por
exemplo, em Sobreposições do posicionador de alvo), então o plano de tratamento
correspondente deverá vir também do iPlan RT e o plano de tratamento não deverá ser
modificado com nenhum outro sistema de planejamento de tratamento.
Tratamentos estereotáticos, como a radiocirurgia estereotática (SRS) e a radioterapia
estereotática do corpo (SBRT), incorporam níveis muito altos de taxas de dose e doses por
fração, e são tipicamente planejados com margens reduzidas de volume alvo. Portanto, adote
precauções de segurança adicionais durante o planejamento do tratamento, a transferência do
plano e a aplicação do tratamento. É altamente recomendado que se executem processos
adicionais de Controle de Qualidade antes de cada tratamento estereotático em pacientes.
Para que as informações contidas nos relatórios possam ser usadas com finalidade de
tratamento radioterápico, todos os relatórios do plano de tratamento devem ser aprovados por
uma pessoa qualificada.
Recomendamos o uso dos relatórios do plano de tratamento para a verificação de todos os
parâmetros do tratamento, incluindo, mas não restringindo, o tamanho e a posição dos
colimadores, os ângulos dos dispositivos e as especificações de doses, diretamente no sistema
de aplicação de tratamento.
O tratamento de pacientes não deve ser iniciado antes que a aceitação do sistema, a verificação
e a validação do sistema de planejamento de tratamento, incluindo os perfis de feixes, sejam
concluídos pelo cliente.
Para cada plano de tratamento de paciente, o usuário deve assegurar que a configuração
planejada do Linac seja corretamente transferida e aplicada ao Linac. Isso inclui, sem se limitar a
estes, o modo de filtro aplainador e as configurações acessórias.
Certifique-se de que os indivíduos autorizados a executar as funções de planejamento de
tratamento estejam adequadamente treinados para a função.
Esteja sempre ciente de que a qualidade da saída depende criticamente da qualidade dos dados
de entrada. Quaisquer irregularidades ou incertezas sobre as unidades de dados de entrada,
identificação ou questões de qualidade de qualquer outra natureza devem ser completamente
investigadas antes que os dados sejam usados.
Certifique-se de que seus dispositivos de aquisição de imagem (p. ex., tomógrafo) estejam
adequadamente configurados e calibrados. Verifique com frequência a calibração, por meio da
aquisição e verificação de fantomas de teste.
Verifique a precisão do contorno exterior resultante e o modelo de tecido usado para cálculos de
dose. A totalidade da área relevante para o tratamento deve estar dentro do contorno.
Durante todo o processo de planejamento, certifique-se de trabalhar com a sequência correta de
dados do paciente. As informações do paciente é exibida na Área Navigator do sistema de
planejamento de tratamento do iPlan.

Observações sobre segurança
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Sempre assegure que os sistemas de aplicação de tratamento usados para tratamento de um
paciente sejam os mesmos que foram definidos durante o processo de planejamento, ou seja, o
perfil de máquina selecionado deve ser correspondente à maquina do tratamento.
Antes da aplicação, assegure que todos os acessórios de tratamento, como a montagem do
colimador cônico e o colimador cônico do tamanho necessário para o plano de tratamento,
estejam adequadamente instalados na trajetória do feixe. Seus sistemas de aplicação de
tratamento podem não estar preparados para conduzir um intertravamento do feixe em caso de
falta de acessório ou em caso de uso de acessórios incorretos. Consulte também a
documentação fornecida para os acessórios.
Antes de iniciar o tratamento, o usuário é responsável por verificar, de forma apropriada, de
dentro da sala de tratamento, se os ângulos de gantry e de mesa selecionados podem ser
usados para a realização do tratamento sem resultar em ferimentos aos pacientes ou danos ao
equipamento, como o sistema de aplicação de tratamento.
Antes do início do tratamento, recomenda-se verificar e confirmar a configuração do paciente
com um método adequado de verificação de posição. É possível gerar planos de amostragem
usando fantomas e testar a precisão do método real de configuração de paciente.
Assegure-se que o sistema de planejamento de tratamento iPlan esteja corretamente
configurado e que a configuração reflita os parâmetros dos sistemas de fornecimento de
tratamento. Esses parâmetros incluem, entre outros, a convenção de escala do Linac, limites
mecânicos ou parâmetros dosimétricos, tais como modos de energia ou fluência do Linac, como
SRS e FFF (Livre de Filtro Aplainador).
O usuário é responsável por assegurar que as configurações das máquinas estejam
sincronizadas em todos os locais de configuração (por exemplo, sistema de planejamento de
tratamento, sistema Record and Verify e sistema de aplicação de tratamento). Uma
incompatibilidade entre a configuração da máquina usada para planejamento e a máquina usada
para tratamento pode resultar na aplicação inadequada do tratamento ou na interrupção do fluxo
de trabalho clínico.
A Brainlab fornece instruções de medição atualizadas. Certifique-se de que as instruções mais
recentes de medição sejam usadas durante a aquisição dos dados de feixe. Para obter
informações adicionais, entre em contato com um especialista de suporte da Brainlab.
Certifique-se de que suas medições de dados de feixe estejam atualizadas e que os algoritmos
de doses estejam adequadamente configurados e calibrados. Verifique periodicamente a
configuração e calibração usando as medições de fantomas.
Se um ou mais componentes do sistema de aplicação de tratamento tiverem sido modificados,
trocados ou recalibrados, será necessário realizar uma validação do sistema de planejamento de
tratamento em combinação com o sistema de aplicação de tratamento, de acordo com seus
procedimentos de controle de qualidade. Se componentes que influenciam os parâmetros
dosimétricos do sistema forem modificados, as medições de dados de feixe devem ser repetidas
e os dados revisados devem ser inseridos no sistema usando o Beam Profile Editor/Physics
Administration.
Drivers pré-instalados não devem ser alterados, a menos que seja absolutamente necessário.
Em caso de uma atualização de drivers, uma atualização de software de vírus ou semelhante,
certifique-se de que o desempenho do iPlan permaneça inalterado. Uma revalidação de software
é fortemente recomendada.
Observe atentamente as especificações e as recomendações fornecidas pelo fabricante de seu
equipamento de dosimetria. Em especial, atente para o fato de que todos os detectores de dose
possuem um intervalo claramente especificado de tamanhos de campo aos quais eles se
aplicam. O uso de equipamento de dosimetria fora de suas especificações ou de forma incorreta
pode resultar em cálculos de dose errados.
Os dados de feixe da Brainlab (por exemplo Novalis Tx) instalados durante a aceitação do
sistema são somente para propósito de teste e não são adequados para uso clínico.
Quando dados medidos são enviados à Brainlab, a seguinte situação se aplica:
• A Brainlab não tem qualquer possibilidade de verificar a exatidão de

- Nenhum dado recebido de um usuário.
- Nenhum dado devolvido para um usuário.

• Todas as comunicações ou recomendações fornecidas pela Brainlab com base nos dados
recebidos dependem da exatidão dos próprios dados.

• Se os dados recebidos tiverem sido processados pela Brainlab e devolvidos ao usuário, isto
não significa de forma alguma que os dados devolvidos estejam corretos.

• O usuário é totalmente responsável pela verificação da exatidão dos dados devolvidos pela
Brainlab é também é inteiramente responsável por verificar a exatidão de quaisquer
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comunicados ou recomendações fornecidos pela Brainlab. O usuário deve validar a segurança
e a efetividade dos dados retornados pela Brainlab antes de executar o tratamento de
qualquer paciente.

• O fato de que a Brainlab possa ter processado certos dados não afeta a responsabilidade
geral do usuário em relação à exatidão do perfil de feixe final.

Consulte também o Manual de Referência Técnica, Brainlab Physics, e o Manual do Usuário
do Software, Physics Administration.

Observações sobre segurança
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2 CONFIGURAÇÃO DA
ESTAÇÃO DE TRABALHO
DO iPLAN

2.1 Especificações do sistema
2.1.1 Informações básicas sobre a estação de trabalho

Estação de trabalho do iPlan

Figura 1 

Instalação do sistema

A estação de trabalho iPlan é enviada com todos os componentes de hardware e software
necessários pré-instalados e pode ser operada imediatamente. Após a aceitação do sistema, um
backup da instalação do iPlan RT é criado. Esse backup só poderá ser executado nessa estação
de trabalho iPlan.

Devem ser implementadas medidas adequadas pelo administrador de sistemas do hospital
ou equivalente para impedir acesso não autorizado à estação de trabalho iPlan.

O iPlan RT somente pode ser executado em uma estação de trabalho ou um servidor
específicos do iPlan. Entre em contato com o suporte da Brainlab em caso de problemas
com a estação de trabalho do iPlan ou para assuntos relacionados à licença do produto.
Em caso de queda, o sistema poderá ser restaurado, desde que os dados de backup
necessários (dados de medição, configurações específicas do usuário, programa de
instalação, arquivos de licença, etc.) estejam disponíveis.
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O hardware do sistema não pode ser alterado pelo usuário. A Brainlab não pode ser
responsabilizada por quaisquer alterações feitas no sistema. As regulamentações locais
devem ser observadas.

Especificações do sistema
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2.1.2 Unidades de disco e de rede

Unidades disponíveis

A estação de trabalho iPlan é equipada com uma unidade MOD/DAT opcional, uma unidade ZIP
opcional, uma unidade DVD±R/RW e uma unidade USB. Ela também pode ser conectada à rede
de computadores do hospital.

Transferência de dados

As imagens adquiridas podem ser copiadas do disco MOD ou da fita DAT para o disco rígido da
estação de trabalho iPlan ou ainda transferidas para a estação via rede. Dados contidos em
MODs e Fitas somente poderão ser acessados se o usuário tiver direitos de administrador.

Informações adicionais

Informações técnicas detalhadas sobre a estação de trabalho iPlan (incluindo informações sobre
transporte, armazenamento, operação e manutenção) são fornecidas na documentação do
fabricante da estação de trabalho.

Arquivos

O iPlan RT usa diferentes checksums para verificar a exatidão de todos os arquivos de
configurações relevantes, bem como dos dados do plano de tratamento. Se um desses arquivos
for intencional ou acidentalmente modificado sem o uso do iPlan RT, o software exibirá uma
mensagem de erro. Não exclua nem modifique nenhum dado relacionado ao iPlan RT! Entre em
contato com o suporte da Brainlab caso seja necessário realizar alguma alteração relacionada ao
iPlan RT que não possa ser feita dentro do software iPlan RT.
Se ocorrer uma situação de emergência, como o travamento do disco rígido, entre em contato
com o suporte da Brainlab. O sistema poderá ser restaurado, desde que os dados de backup
necessários (dados de medição, configurações específicas do usuário, programa de instalação,
arquivos de licença, etc.) estejam disponíveis.

Teste de inicialização

Para assegurar que o iPlan RT entre em funcionamento somente se o hardware do computador
e os processadores aritméticos estiverem totalmente funcionais, o sistema executa um teste
durante a inicialização do software. Para esta finalidade, um cálculo complexo é executado em
uma grande estrela na memória do sistema para cada uma das unidades processadoras. Se o
resultado não corresponder à saída padrão para esse cálculo, o sistema mostrará uma
mensagem de erro e encerrará o software. Neste caso, entre em contato com o suporte da
Brainlab.
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2.1.3 Suporte remoto ao cliente

Informações gerais

Se solicitado, a estação de trabalho do iPlan pode ser equipada com acesso remoto ao suporte
da Brainlab.
Para ativar o acesso remoto, clique em Start iHelp no menu Start (Iniciar) do Windows.

Menu Start (Iniciar)

Figura 2 
Quando o iHelp é ativado, um ícone correspondente é exibido na bandeja do sistema Windows.
Isso permite que o suporte da Brainlab tenha acesso remoto à sua estação de trabalho iPlan
para, por exemplo, executar diagnósticos.
Para desativar o acesso remoto, clique em Stop iHelp no menu Start (Iniciar) do Windows.

Informações adicionais

Para obter informações adicionais sobre a instalação e as condições de uso, entre em contato
com o suporte da Brainlab pelo endereço ihelp.support@brainlab.com.

Especificações do sistema
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3 USANDO O iPLAN RT
3.1 Iniciando o software

Como iniciar o iPlan RT Dose

Etapa

Para iniciar o iPlan RT na configuração do iPlan RT Dose e exibir a tela de seleção de planos
de tratamento, clique duas vezes no ícone iPlan RT Dose.

Como iniciar o iPlan RT Adaptive

Etapa

Para iniciar o iPlan RT na configuração do iPlan RT Adaptive e exibir a tela de seleção de pla-
nos de tratamento, clique duas vezes no ícone iPlan RT Adaptive.

Consulte a página 433.

Como iniciar o iPlan RT Phantom QA

Etapa

Para iniciar o iPlan RT na configuração do iPlan RT Phantom QA e exibir a tela de seleção de
planos de tratamento, clique duas vezes no ícone iPlan RT Phantom QA.

Consulte a página 469.
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Como iniciar o iPlan RT Review

Etapa

Para iniciar o iPlan RT na configuração do iPlan RT Review e exibir a tela de seleção de pla-
nos de tratamento, clique duas vezes no ícone iPlan RT Review.

Consulte a página 360.

Como iniciar o software Physics Administration

Etapa

Para iniciar o programa, dê um clique duplo no ícone Physics Administration.

Consulte o Manual do Usuário do Software - Physics Administration 4.5.

Iniciando o software
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3.1.1 Restrições de acesso ao aplicativo

Informações gerais

Todos os módulos do software iPlan RT implementam restrições de acesso para seus usuários.

Authorization Manager (Gerenciador de Autorização)

O aplicativo Microsoft Windows Authorization Manager (Gerenciador de Autorização do Microsoft
Windows) é usado para gerenciamento de usuários. Para acessar esse aplicativo no Windows,
execute azman.msc no menu Start/Run (Iniciar/Executar). O aplicativo usa um arquivo de
armazenamento de autorizações para fazer a correspondência entre usuários e funções. Se a
localização do arquivo não estiver configurada corretamente, entre em contato com a Brainlab.
Dois tipos diferentes de direito são atualmente gerenciados pelas restrições de acesso: 
• Aprovação (consulte a página 359).
• Uso de software (consulte abaixo).

Restrições de acesso para uso de software

Por padrão, o uso de software é restrito a usuários autorizados. Para efetuar login o usuário deve
digitar o nome de login e a senha:

Figura 3 
Para sair do aplicativo após a inicialização, clique em Exit (Sair).
OBSERVAÇÃO: três falhas seguidas na tentativa de login podem causar o bloqueio da conta do
usuário correspondente no Windows, dependendo da configuração do Windows.
 

Usando o Authorization Manager (Gerenciador de Autorização)

O login mandatório pode ser desativado pelo suporte da Brainlab; porém, é altamente
recomendado que permaneça ativado. A ativação dessa configuração pode inclusive ser uma
exigência de sua agência reguladora. Por padrão, o direito de acesso ao software é vinculado ao
nome da operação do iPlan RT Dose que está conectada à função iPlanRTDoseUser no
arquivo de armazenamento de autorizações. 
Utilize o Authorization Manager (Gerenciador de Autorização) para adicionar usuários à função
iPlanRTDoseUser, para permitir o acesso ao software. Somente usuários com um login válido
do Windows podem ser designados. Cada usuário é responsável por manter essa designação
atualizada.
Sua agência reguladora pode exigir a atribuição de acesso de emergência ao software. Nesse
caso, você é responsável por criar um usuário para acesso emergencial e associar esses usuário
à função iPlanRTDoseUser. Também é sua responsabilidade limitar o uso das credenciais do
usuário de acesso emergencial.
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Logout automático

Quando o aplicativo não é usado por um determinado período de tempo, o sistema efetua o
logout automático do usuário atual. O período de tempo de inatividade antes do logout
automático é configurado em iPlanSettings e pode ser alterado pelo suporte da Brainlab. 
O período de inatividade padrão é de 15 minutos. Quando a janela de diálogo de login aparece
depois de um período de inatividade ou quando o usuário é alterado, o botão Exit da janela de
diálogo é desativado e o aplicativo somente poderá ser encerrado por um usuário privilegiado.

Trocando o usuário atual

Você pode trocar o usuário ativo sem sair do iPlan RT:

Etapas

1.

Clique no ícone Brainlab, no canto direito inferior da tela do aplicativo, para abrir a caixa
About.

2. Clique em Change User. A janela de diálogo de login é exibida.

3. Para tornar-se o usuário ativo, efetue login com suas credenciais.

Logs para auditoria

O software registra as ações de login e salvamento de planos em um arquivo criptografado,
juntamente com o nome do usuário, o nome do aplicativo e o horário da ação. Se exigido por
autoridades reguladoras ou por ações legais, as informações poderão ser decodificadas e
fornecidas pelo suporte da Brainlab.

Observações sobre segurança

Os usuários não devem compartilhar suas informações de login. Cada usuário assume
total responsabilidade pelo plano de tratamento. Se a segurança de seu login e senha for
comprometida, notifique o administrador do sistema.

Iniciando o software
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3.2 Visão geral do planejamento de tratamento

Informações gerais

Este capítulo contém uma introdução à interface do iPlan RT.

Antes de iniciar

Etapas

1.
Execute o pré-planejamento (p. ex., localização de dados cranianos, fusão de imagens e
criação inicial de objetos) usando o iPlan RT Image, se estiver disponível na estação de
trabalho do iPlan. 

2. O plano de tratamento pode agora ser aberto no iPlan RT Dose.

OBSERVAÇÃO: caracteres especiais e mudanças de vogais como ä, ü e ö, não são permitidos
no nome do paciente ou no caminho de dados. O nome completo do arquivo (incluindo o caminho
dos dados) não deve exceder 250 caracteres.
 

Fluxo de trabalho do iPlan RT Dose

Este é o fluxo de trabalho padrão para planejamento de tratamentos usando o iPlan RT Dose.
Cada etapa é descrita em detalhes neste manual:

Etapas Consulte

1. Carregando dados do paciente. Página 57

2. Segmentação de superfície. Página 73

3. Criação de objeto. Página 113

4. Planejamento de tratamento. Página 155

5. Otimização de dose (somente IMRT). Página 315

6. Revisão do médico. Página 360

7. Verificação do físico. Página 364

8. Sair do iPlan RT Dose. Página 54

Você pode acessar facilmente as etapas usando o Navigator (página 47).

Terminologia

Para informações sobre os termos usados neste manual, consulte página 531.
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3.3 Informações básicas sobre a tela de
planejamento

Informações gerais

Esta seção contém uma introdução às telas de planejamento. Veja mais informações em página
481.

Layout da tela

①

②

③

④

⑤

Figura 4 

Conteúdo da tela de planejamento

Nº Componente Função

① Abas Diferentes abas são fornecidas para cada etapa de planeja-
mento.

② Visualizações de planeja-
mento

As visualizações de planejamento fornecem informações rele-
vantes das imagens e botões de função adicionais. Consulte
a página 481.

③ Barra de ferramentas As funções da barra de ferramentas variam em função da aba
atual e da etapa de planejamento. Consulte a página 49.

④ Área Navigator Permite acessar as etapas de planejamento na sequência re-
comendada. Consulte a página 46.

⑤ Área Functions Contém funções específicas da etapa de planejamento atual.
Consulte a página 48.

Informações básicas sobre a tela de planejamento
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Janela de diálogo Planejamento

Quando certas funções são selecionadas, o sistema abre uma janela de diálogo de planejamento
separada, em que se podem definir várias configurações:

Figura 5 
Depois de alterar as configurações em uma janela de diálogo:

Opções

Clique em OK para salvar as alterações e fechar a janela de diálogo.

Clique em Cancel para fechar a janela de diálogo sem salvar as alterações.

Se um valor fora dos limites especificados for inserido em um campo de entrada, este
valor será substituído pelo valor padrão ou pelo valor válido mais próximo para aquele
campo. Por exemplo, se um valor de dose negativo for inserido, o iPlan RT Dose usará o
valor de dose mais baixo possível. Você deve verificar todos os valores, para assegurar
que eles sejam adequados para uso clínico.
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3.3.1 Área Navigator

Área Navigator

A área Navigator permite que você se movimente pelo fluxo de trabalho do iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Figura 6 

Nº Componente Função

① Go to... Abre o iPlan Navigator, que permite a seleção de etapas em
qualquer ordem.

② Próxima etapa A etapa atual e a etapa seguinte sempre são mostrados na
área Navigator.③ Etapa atual

④
Nome do paciente, ID do
paciente e título do plano
de tratamento

OBSERVAÇÃO: para efetuar um carregamento rápido (Quick-
Load) para este paciente, clique no nome do plano. Consulte
a página 70.
 

⑤ Minimiza a janela do iPlan, de modo que fique aberta somen-
te no plano de fundo.

⑥ Encerra o software iPlan (consulte a página 54).

⑦ Next Acessa a próxima etapa.

Informações básicas sobre a tela de planejamento
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Figura 7 

Nº Componente Função

① Lista de etapas

Todas as etapas disponíveis são listadas no iPlan Navigator:

• As etapas concluídas são identificadas com uma marca de
visto.

• A etapa atual tem contorno amarelo.
• As próximas etapas têm contorno azul.
• Para selecionar uma etapa, clique com o mouse.

② Área de explicação Uma explicação da etapa atual encontra-se à direita da lista
de etapas.

③ OK Confirma a seleção e vai para a etapa correspondente.

④ Cancel Retorna à tela anterior.
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3.3.2 Área de funções

Informações gerais

Dependendo da etapa de planejamento atual, diferentes funções são fornecidas nesta área.

Área Functions

Figura 8 
Para selecionar uma função, clique-a com o mouse:
• As funções disponíveis têm contorno azul.
• As funções atualmente indisponíveis são mostradas na cor cinza.

Usando o botão direito do mouse

Você pode acessar determinadas funções clicando o botão direito do mouse sobre um elemento
relacionado na tela.

Informações básicas sobre a tela de planejamento
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3.4 Botões gerais de função e da barra de
ferramentas

Informações gerais

Dependendo da aba na área de planejamento, a barra de ferramentas e as visualizações de
imagens podem conter as funções listadas a seguir:
• A barra de ferramentas contém botões de função com fundo cinza.
• Botões de função com fundo preto são fornecidos nas visualizações de imagens.

OBSERVAÇÃO: as etapas Treatment Planning e Dose Optimization incluem várias funções
adicionais que não estão disponíveis em outras etapas de planejamento. Detalhes adicionais
sobre estas funções são fornecidas na página 160.
 

Slice and Image Set Selection

Componente Função Consulte

O botão Slice and Image Set Selection seleciona as aquisições
de imagens a serem exibidas nas visualizações de planejamen-
to.

Página 488

Permite navegar cortes individuais em ordem ascendente ou
descendente. Página 492

Permite navegar múltiplos cortes em ordem ascendente ou des-
cendente. Página 492

• Nas visualizações de reconstrução, o botão Depth Scrolling
permite navegar pelas reconstruções de aquisições de ima-
gens ao longo do eixo indicado pelo ícone do paciente (mos-
trado na parte inferior esquerda da visualização da imagem). 

• Nas visualizações de cortes, o botão Slice Scrolling permite
navegar pelos cortes disponíveis. 

Página 493

OBSERVAÇÃO: as funções de navegação por cortes estão também integradas diretamente em
certas visualizações de imagens, onde são mostradas sobre um fundo preto.
 

Opções de visualização

Componente Função Consulte

O botão Options permite acessar opções avançadas de visuali-
zação. Página 504

O botão 2D Recenter permite exibir os planos vertical e horizon-
tal que podem ser usados para ajustar os planos de reconstru-
ção. 

Página 500

O botão Panning permite ativar a função de panorama da ima-
gem. Página 503

O botão View Types permite selecionar o tipo de visualização a
ser exibido (planos, 3D ou objetos). Página 496

USANDO O iPLAN RT

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 49



Componente Função Consulte

O botão View Options permite alterar a orientação da visualiza-
ção (frontal, lateral esquerda, lateral direita, caudal ou cranial). Página 495

O botão Composing Options permite verificar dois cortes de
imagem de diferentes sequências de dados que foram fusiona-
das. 

Página 498

Funções de zoom

Componente Função Consulte

Os botões Zoom In/Out permitem ampliar as imagens exibidas, de
forma a possibilitar o exame mais detalhado de estruturas individu-
ais da imagem, tais como tumores. Pode-se também reduzir a am-
pliação da imagem, de forma a mostrar a imagem inteira. 

Página 501

O botão Full Screen aumenta a visualização atual, de forma que
ocupe a tela inteira. Clicando novamente neste botão, o layout ori-
ginal da visualização é restaurado. 

Página 502

Funções de Janelamento

Componente Função Consulte

O botão Windowing permite ajustar a distribuição dos níveis de
cinza das imagens exibidas, de forma a melhorar a visibilidade ou
o contraste das estruturas.

Página 515

O botão Advanced Windowing inclui opções avançadas para
ajuste do valor de cinza, distribuição de Hounsfield ou SUV para
a sequência de imagens selecionada.

Página 517

Funções de medição

Componente Função Consulte

O botão Measure Hounsfield Units permite medir as unidades
de Hounsfield de qualquer ponto em um corte de imagem. Página 521

O botão Measure Values permite medir o valor (p. ex., em cinza
ou SUV) de qualquer ponto em um corte de imagem. Página 521

O botão Measure Distances permite medir a distância entre
quaisquer dois pontos de um corte de imagem. Página 524

O botão Measure Angles permite medir o ângulo entre quaisquer
três pontos em um corte de imagem. Página 525

Botões gerais de função e da barra de ferramentas
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Funções diversas

Componente Função Consulte

O botão Screenshot permite gerar capturas de telas das visuali-
zações e janelas de diálogo exibidas. Página 526

O botão Save Treatment Plan permite salvar as alterações efe-
tuadas no plano de tratamento atual. Página 52

O botão Print permite imprimir o plano de tratamento finalizado. Página 413
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3.5 Salvando o plano de tratamento

Informações gerais

O plano de tratamento deve ser salvo com frequência durante o plano de tratamento.

Como salvar o plano de tratamento

Etapas

1.

Clique no botão Save Treatment Plan.

2.

Na janela de diálogo Save As ..., digite um nome e uma descrição apropriados para o
plano.

3. Clique em Save para prosseguir.

Status da operação de gravação

Figura 9 
Depois que a ação de salvar tiver sido acionada, uma barra de progresso indicará o status da
operação.

Local de gravação

O plano de tratamento é salvo em uma pasta pré-configurada (consulte a página 375).

Salvando o plano de tratamento
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Aprovação do plano

Figura 10 
Se o plano de tratamento for salvo após a aprovação do plano (consulte a página 362 e a página
370), a mensagem de confirmação acima será mostrada. Esta mensagem também informa que a
aprovação será invalidada se você abrir uma tarefa de planejamento diferente de Physician’s
Review ou Physicist’s Verification no plano atual.
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3.6 Fechando o iPlan RT

Informações gerais

O software pode ser encerrado a qualquer momento, por meio do ícone de encerramento ou do
iPlan Navigator.

Como sair usando o ícone de encerramento

Etapa

Clique o ícone de encerramento para sair do software.

Como sair usando o iPlan Navigator

Etapas

1. Clique em Go to ... na área Navigator (consulte a página 46).

2.

Selecione Exit e clique em OK.
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Etapas adicionais necessárias

Se tiver modificado o plano de tratamento, você poderá salvar as alterações clicando em Yes na
mensagem exibida.
Clique em No para encerrar o aplicativo sem salvar as alterações.

Figura 11 
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4 CARREGANDO DADOS DE
PACIENTES

4.1 Carregar e importar

Informações gerais

Dados de planejamento salvos no formato Brainlab (por exemplo, após pré-processamento no
iPlan RT Image) podem ser carregados no iPlan RT Dose.
OBSERVAÇÃO: se o plano de tratamento contiver objetos, a função Prepare for Export deverá
ser usada no iPlan (Cranial) 3.0 antes do salvamento do plano de tratamento, para que ele
possa ser aberto posteriormente no iPlan RT Image 4.1.1.
 

Formatos de arquivo

Os formatos a seguir podem ser carregados no iPlan RT:

Software Formato de arquivo

iPlan RT Dose xBrain criado pelo iPlan RT Dose ou iPlan RT Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
Imagens DICOM podem ser adicionadas usando a função Add Da-
ta.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Apenas sequências de dados que não contêm um plano de dose.

Brainlab Elements -
Fluxo de Trabalho de De-
senho de Contornos em
Radioterapia

xBrain do Patient Data Manager 2.0.

OBSERVAÇÃO: planos salvos no iPlan RT Adaptive não podem ser carregados no iPlan RT
Dose enquanto a etapa Prepare for Re-planning não for executada.
 

Verificação de imagens

Imagens importadas de um formato não DICOM (por exemplo, DLLs de transferência) não
possuem o UID de Referencial definido. Assegure que as sequências de imagens criadas
contenham as imagens corretas (ou seja, uma série não deve conter imagens não relacionadas
de diferentes sistemas de coordenadas).

Procedimento geral

O carregamento e a importação de dados geralmente compreendem as seguintes etapas, que
podem variar em função do conteúdo dos dados selecionados e do tipo de dados.
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Etapas

1. Selecione o arquivo de dados do qual os dados devem ser carregados.

2. Selecione os dados do paciente a serem transferidos.

3. Selecione o estudo de paciente desejado.

4. Selecione o plano de tratamento correspondente.

5. Ative o carregamento de dados de imagem.

Depois de concluir estas etapas, você poderá iniciar o planejamento do tratamento.

Observações sobre segurança

Ao entrar no iPlan RT desde o Patient Data Manager 2.0, os objetos segmentados
automaticamente podem não ter sido aprovados. Revise os objetos com cuidado.

Não utilize partes dos dados de saída gerados por um aplicativo (p. ex.: coordenadas de
destino exibidas no iPlan Stereotaxy) como dados de entrada para outro aplicativo (p. ex.:
coordenadas de isocentro no iPlan RT Dose). O plano de tratamento resultante pode
apresentar um nível crítico de incorreções se a parte substituída dos dados for processada
de forma inconsistente, devido à impossibilidade de substituir todas as restrições de
dados exigidas (p. ex.: certas coordenadas somente podem ser usadas de forma correta se
a identificação, o sistema de coordenadas e, em particular, a definição da origem, forem
absolutamente idênticos). Por exemplo, as coordenadas do anel de cabeça/localizador
podem apontar para uma posição anatômica diferente, dependendo da sequência de
imagens que é usada como referência estereotática, definindo o sistema de coordenadas/
origem do anel de cabeça/localizador nos dois aplicativos.

Quando um plano de tratamento com múltiplas localizações salvo com o iPlan 3.0
Stereotaxy é carregado no iPlan RT Image 4.1, a referência estereotática não pode ser
definida pelo usuário no iPlan RT Image 4.1, pois ela foi definida no iPlan 3.0 Stereotaxy.
Para evitar ferimentos ao paciente devido à aplicação de coordenadas estereotáticas
incorretas posteriormente no iPlan RT Dose, o usuário não deve transferir múltiplas
localizações para o iPlan RT Image 4.1 ou remover a localização irrelevante antes de
prosseguir com o iPlan RT Dose.

Se o nome ou ID do paciente não estiver gravado nos dados originais, ele será definido
como “<unknown>”. Isso leva ao risco em potencial de selecionar dados incorretos do
paciente para tratamento. Solicite ao operador do scanner para sempre designar o nome e
o ID corretos aos dados.

Objetos de cateter e 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 o
cateter simulado é modificado, o objeto de simulação deixa de representar um resultado
de simulação para aquele cateter. O usuário tem a responsabilidade de não realizar
alterações manuais em cateteres ou objetos de resultado de simulação.
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4.1.1 Carregar e importar páginas de assistente

Páginas de assistente

Os dados do paciente podem ser carregados e importados usando uma série de páginas de
assistente.

②
③

①

④

⑤

Figura 12 

Usando as páginas de assistente

Nº Componente Função

① Área Details Fornece informações suplementares sobre os dados do paciente
selecionado.

② Lista de dados dis-
poníveis

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

③ Cabeçalhos de lista

Para classificar os dados de listas de acordo com um dos cabeça-
lhos fornecidos, clique no cabeçalho correspondente.
Os dados podem ser organizados em ordem crescente ou decres-
cente - a ordem atual é indicada por ícones de seta junto ao nome
do cabeçalho.
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Nº Componente Função

④ Área de opções

Esta área contém configurações que variam em função da etapa
atual.
Se preferir ocultar essas funções, clique no botão de seta mostrado
acima da lista de funções. Clique no botão de seta para mostrar es-
tas funções novamente.

⑤ Botões gerais Esta área contém botões de páginas de assistente que aparecem
em cada página de assistente.

Botões da página do assistente

Os botões que aparecem em diversas páginas de assistente são listados a seguir.
As funções que são específicas para uma determinada página de assistente são explicadas na
descrição da etapa correspondente.

Componente Função

Back Retorna à etapa anterior em cada caso.

Cancel Fecha a página do assistente e exibe o iPlan Navigator (consulte a pági-
na 47).

Next Acessa a próxima etapa em cada caso.

Delete

Exclui permanentemente todos os arquivos selecionados. O sistema sem-
pre pede uma confirmação definitiva antes da exclusão de qualquer arqui-
vo.
• Somente dados de pacientes localizados no disco rígido podem ser ex-

cluídos.
• Durante a seleção do paciente, se o último paciente for excluído, o siste-

ma retornará 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 somente remove a entrada da lista de arqui-

vos. Nenhum dado de paciente é excluído.

Logfile... Exibe um arquivo de log contendo informações complementares sobre as
etapas concluídas até o momento (consulte a página 72).

Select All Seleciona todas as entradas na lista atual.

Deselect All Desmarca todas as entradas na lista atual.

Os dados podem ser excluídos do disco rígido mesmo se estiverem configurados como
somente para leitura.
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4.2 Carregando dados de imagem

Acesso ao plano de tratamento

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

Carregando múltiplos planos

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

Formato do plano de tratamento

Planos de tratamento não podem ser carregados se não incluírem uma sequência de dados de
tomografias.

Conteúdo do plano de tratamento

Se objetos (PTVs, OARs, etc.) que são usados para planejamento de dose tiverem sido
transferidos para um conjunto diferente de cortes ou tiverem sido removidos
completamente do seu plano de tratamento durante a edição no iPlan RT Image, o plano de
tratamento não poderá ser carregado no iPlan RT Dose.

Se um plano de tratamento do iPlan RT Dose for alterado com o iPlan RT Image (forma do
tumor ou fusão de imagem, por exemplo) assegure-se de adaptar o plano final do iPlan RT
Dose às mudanças mais recentes. Pode ocorrer tratamento incorreto do paciente se o
plano do iPlan RT Dose não for consistente com os parâmetros de tratamento do iPlan RT
Image.

Carregando planos de uma versão de software anterior

Figura 13 
Se um plano de tratamento contendo uma ou mais coordenadas de isocentro e grupos de
elementos de tratamento (por exemplo, para feixes ou arcos) com nomes idênticos forem
carregados de uma versão de software anterior, uma mensagem correspondente será exibida.
• O prefixo “Group” ou “Coord” é adicionado, conforme necessário.
• Se o nome do novo item exceder a 22 caracteres, o sistema exibirá uma tela, em que o nome

poderá ser modificado manualmente.
Isto assegura convenções de nomenclatura exclusivas e consistentes durante a exportação de
dados planejados para uso subsequente durante o tratamento do paciente.
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OBSERVAÇÃO: se houver nomes idênticos de elementos de feixes ou arco no plano, eles
também serão automaticamente estendidos por um prefixo adequado.
 

Carregando um Plano do iPlan RT Phantom QA

Amostras de planos criadas no iPlan RT Phantom QA (consulte a página 469) para fins de
controle de qualidade não podem ser carregadas em outros aplicativos iPlan RT para uso no
planejamento de tratamento de pacientes.

Figura 14 

Carregando um plano do iPlan RT Adaptive

Planos criados no iPlan RT Adaptive (consulte a página 433) não podem ser carregados em
outros aplicativos iPlan RT para uso no planejamento de tratamento de pacientes.

Carregando um plano aprovado

Figura 15 
Se um plano de tratamento que já tenha sido aprovado for carregado, o software informará que a
execução de determinadas etapas resultará na invalidação da aprovação.
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Carregando planos modificados no iPlan RT Image

Figura 16 
Se um plano de tratamento que foi editado no iPlan RT for subsequentemente editado no
iPlan RT Image e depois for reaberto no iPlan RT, o sistema solicitará uma revisão cuidadosa da
precisão do plano de tratamento resultante.
A exclusão, movimentação ou alteração de objetos de uma sequência de imagens para outra
pode destruir o plano de tratamento de forma irreversível.

Quando o plano for modificado por outros módulos de software (por exemplo, iPlan RT
Image) quando ele já contiver um plano de tratamento (componentes do isocentro, etc.), o
usuário deverá verificar cuidadosamente a exatidão do conteúdo do plano após o
carregamento.

Observações sobre segurança

Se um plano de tratamento for modificado por outro aplicativo de software (por exemplo,
iPlan RT Image) após a definição de informações do tratamento (por exemplo, grupos de
isocentros), você deverá verificar cuidadosamente o conteúdo do plano após o
carregamento, para assegurar que o conteúdo planejado anteriormente não tenha sido
inadvertidamente excluído.

Se o plano de tratamento tiver sido otimizado para IMRT (consulte a página 315),
modificações subsequentes (de objetos voxel, por exemplo) por outro aplicativo de
software, como o iPlan RT Image, não serão permitidas. Se isto for feito, a otimização
poderá ser invalidada.

Se um plano de tratamento for modificado por outro aplicativo de software (por exemplo,
iPlan RT Image) após a definição de feixes ou arcos, o modelo de tecido (consulte a página
73) pode ter sido deslocado em relação à tomografia de referência, devido a uma
localização renovada ou a uma fusão de imagens. Portanto, você deve verificar
cuidadosamente a equivalência de profundidade e a entrada do tecido na visualização de
projeção de plano/profundidade do arco (consulte a página 254) para cada feixe ou arco.
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Carregando planos com uma fusão de imagens modificada

Figura 17 
Se um plano de tratamento de doses concluído for aberto no iPlan RT Image e forem feitas
modificações nas informações de fusão de imagens no plano de tratamento, reveja
cuidadosamente as distribuições de dose e as trajetórias dos feixes planejados quando o plano
de tratamento modificado for subsequentemente carregado no iPlan RT Dose. Isto se deve ao
fato de que modificações nas informações originais de fusão de imagens podem resultar em uma
sequência de dados de raiz de fusão diferente que, por sua vez, resulta em uma sequência de
cortes de alinhamento diferente. Para obter detalhes adicionais, consulte página 93.

Carregando planos com orientação definida pelo cliente

Planos com orientação definida pelo cliente não suportada pelo iPlan RT devem ser descartados,
a fim de permitir o prosseguimento do planejamento. Se você tentar carregar esse plano, esta
janela de diálogo será exibida:

Opções

Yes: descartar a orientação personalizada e prosseguir com o plano.

No: não descartar a orientação personalizada e retornar à janela de diálogo de carregamento
para selecionar outro plano.

Carregando dados de imagem
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4.2.1 Selecionando um arquivo

Página de assistente Load Archives

A página do assistente Load Archives é mostrada imediatamente após a inicialização do
software.
Somente é possível carregar dados do plano de tratamento no formato Brainlab.

Figura 18 

Como carregar um arquivo

Etapas

1. Para auxiliar na navegação, clique no cabeçalho da coluna correspondente para classifi-
car os arquivos por nome, formato de dados ou diretório, conforme desejado.

2. Selecione o arquivo desejado, clicando no nome ou ícone correspondente.

3. Clique em Next para exibir os dados do paciente contidos no arquivo.

Funções avançadas de seleção de arquivos

As funções avançadas mostradas a seguir são fornecidas à direita da página de assistente Load
Archives.

Componente Função Consulte

New Archive
Se um arquivo apropriado ainda não tiver sido configurado, esta
função permite criar um arquivo para os dados a serem transferi-
dos.

Página 376

Settings Define configurações específicas para o arquivo selecionado. Página 376

Delete
Exclui permanentemente todos os arquivos selecionados. O siste-
ma sempre pede uma confirmação definitiva antes da exclusão
de qualquer arquivo.

Página 60

Logfile... Exibe um arquivo de log contendo informações suplementares
sobre as etapas concluídas até o momento. Página 72
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4.2.2 Selecionando o paciente

Página de assistente Patients

Após a seleção de um arquivo, a página do assistente de seleção de pacientes é mostrada.

Figura 19 

Como carregar um paciente

Etapas

1. Para ajudar a navegação, clique no título da coluna para organizar os arquivos de acordo
com o nome, identificação ou data de nascimento, conforme desejado.

2. Selecione o arquivo do paciente desejado clicando no nome ou ícone correspondente.
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Etapas

3. Clique em Next para prosseguir para a próxima etapa.

OBSERVAÇÃO: o paciente selecionado é destacado em azul.
 

Funções avançadas de seleção de pacientes

Diversas funções avançadas são oferecidas à direita da página do assistente Patients.

Componente Função

Delete
Exclui permanentemente todos os arquivos selecionados. O sistema sempre
pede uma confirmação definitiva antes da exclusão de qualquer arquivo (con-
sulte a página 60).

Logfile... Exibe um arquivo de log contendo informações complementares sobre as eta-
pas concluídas até o momento (consulte a página 72).

Refresh Atualiza a exibição, por exemplo, quando um novo paciente é adicionado ao di-
retório no disco rígido.

Search Filtra a exibição de acordo com os dados inseridos: Patient Name ou Patient
ID.

Reset Redefine o filtro, para que todos os dados disponíveis sejam novamente mos-
trados.

Próximas etapas

Se o arquivo do paciente selecionado contiver vários estudos, o sistema solicitará a seleção de
um estudo específico (consulte a página 68).
Se o arquivo do paciente contiver somente um estudo, o sistema solicitará a seleção do plano de
tratamento (consulte a página 69).
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4.2.3 Selecionando um estudo

Página de assistente Studies

Se os dados do paciente carregados contiverem vários estudos, o sistema solicitará a seleção de
um estudo de paciente.

Figura 20 

Como selecionar o estudo desejado

Etapas

1. Para ajudar a navegação, clique no título da coluna para organizar os estudos de acordo
com o nome do estudo, comentário ou data, por exemplo.

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

3. Clique em Next para prosseguir para a seleção do plano de tratamento (consulte a pági-
na 69).

OBSERVAÇÃO: se somente um estudo estiver disponível, o sistema abrirá automaticamente
esse estudo e prosseguirá para a próxima etapa.
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4.2.4 Selecionando um plano de tratamento

Página de assistente Plans

Figura 21 

Como selecionar o plano de tratamento

Etapas

1.
Para auxiliar na navegação, clique no cabeçalho da coluna correspondente para classifi-
car os planos de tratamento por nome do plano, usuário, data de criação ou descrição do
plano, conforme desejado.

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

3. Clique em Next para carregar o plano de tratamento selecionado.

OBSERVAÇÃO: se houver apenas um plano de tratamento disponível, o sistema
automaticamente abrirá o plano e prosseguirá para a próxima etapa.
 

Status do plano

①

②

Figura 22 

Nº Componente

① Planos aprovados (ícone de “polegar para cima”). Consulte a página 359.

② Planos que exigem edição adicional (ícone de lápis).
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Como realizar QuickLoad de um plano de tratamento

Para carregar um plano de tratamento diferente para o mesmo paciente rapidamente
(QuickLoad):

Etapas

1.

Na área Navigator, clique no nome do paciente ①:

①

2. A lista de planos de tratamento deste paciente é exibida (Figura 21). Selecione um plano
para carregamento.
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4.2.5 Carregando os dados selecionados

Página de assistente Loading

Os dados selecionados serão automaticamente carregados quando as etapas necessárias forem
concluídas.

①

② ③

Figura 23 

Nº Componente Função

① Área Details Detalhes sobre os dados que estão sendo carregados.

② Barra de progresso Indica o status do carregamento dos dados.

③ Botão Abort Cancela o carregamento dos dados.

Próximas etapas

Software Próxima etapa Consulte

iPlan RT Dose Segmentação de superfície Página 73

iPlan RT Adaptive Visualizar e importar página 435

iPlan RT Phantom QA Segmentação de superfície Página 471

iPlan RT Review Revisão do médico página 360

Se o plano de tratamento selecionado tiver sido modificado usando um software como o
iPlan RT Image após edição inicial no iPlan RT Dose, o conteúdo do plano deverá ser
cuidadosamente revisado após o carregamento.
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4.3 Arquivos de log

Informações gerais

Uma função de arquivo de log é fornecida em determinadas páginas assistentes de transferência
de dados e nas páginas assistentes das funções de exportação e importação DICOM (consulte a
página 387). Usando essa função, os arquivos de registro gerados pelo sistema para a etapa em
questão podem ser exibidos e editados, se necessário.
OBSERVAÇÃO: o iPlan RT Adaptive inclui apenas a importação DICOM.
 

Ativando a exibição do arquivo de log

Para ativar a exibição do arquivo de log, clique em Logfile ... na área de opções à direita da
página do assistente.

Exibição de arquivos

① ② ③

Figura 24 

Exibição

Nº Componente

① Nome e local do arquivo.

② Conteúdo do arquivo de log.

③

Para editar o conteúdo do arquivo de log ou salvá-lo em um local diferente, clique em
Editor.
OBSERVAÇÃO: o arquivo de log é aberto no editor Bloco de Notas e pode ser modifica-
do e/ou salvo em um local de sua preferência.
 

Arquivos de log
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5 SEGMENTAÇÃO DE
SUPERFÍCIE

5.1 O que é segmentação de superfície?

Informações gerais

Para executar cálculo de dose com o iPlan RT Dose é necessário definir um modelo de tecido
adequado, compreendendo:
• Uma sequência de imagens ortogonais derivada de uma sequência de referência (consulte a

página 91).
• O contorno exterior (consulte a página 101).
• O tampo da mesa (opcional, consulte a página 86).
• Objetos opcionais (como um Bolus) com um valor de HU definido (consulte página 107).

OBSERVAÇÃO: todos os cálculos de dose subsequentes são baseados no modelo de tecido
resultante.
 

O uso de tomografias de feixe cônico para planejamento de tratamento pode levar ao
cálculo incorreto da dose.

Como executar uma segmentação de superfície

Etapas

1.
Definir parâmetros de correção. Esses parâmetros fornecem informações sobre a ima-
gem adquirida e são necessários para o iPlan RT Dose interpretar corretamente os da-
dos do paciente.

2.

Alterar os sequências de referência, se necessário. Se as sequências de referência fo-
rem alteradas, você deverá verificar se os parâmetros permanecem válidos.
OBSERVAÇÃO: exceção (implementado a partir da versão iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Ima-
ge 4.1.2): Se adicionar uma aquisição localizada atualizada a um plano de tratamento lo-
calizado existente, você não poderá alterar a sequência de referência. Nesse caso, a se-
quência de dados localizada mais recente será automaticamente definida como sequên-
cia de referência e modificações manuais não serão permitidas.
 

3.
Ajustar os contornos. O iPlan RT Dose gera um contorno de superfície. Como apenas as
informações dentro deste contorno exterior são levadas em consideração durante o cál-
culo da dose, você pode ajustá-los conforme necessário.

4. Definir pontos de referência. Um ponto de referência em dados cranianos e extracrania-
nos não localizados pode ajudar no alinhamento subsequente do paciente.

5. Incluir todos os objetos 3D, como um Bolus.

Iniciando um novo plano

Quando um plano de tratamento é carregado, o sistema abre a etapa Surface Segmentation.
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Opções

1. Se o plano de tratamento selecionado contiver diversas sequências de tomografias fusiona-
das, o sistema solicitará a seleção de uma sequência de referência (consulte também a pági-
na 90).

2. Se:
- O plano de tratamento tiver sido anteriormente editado usando o iPlan RT Image ou uma

versão anterior do iPlan RT Dose, ou
- Você estiver criando um novo plano.

O sistema solicitará a definição de vários parâmetros de correção na janela de diálogo Set Pa-
rameters.

Se as informações de segmentação de superfície já tiverem sido inseridas, o sistema exibirá a
tela principal.

O que é segmentação de superfície?
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5.1.1 Resumo das funções disponíveis

Tela de segmentação de superfície

Figura 25 

Aba Functions

Componente Função Consulte

Choose Refe-
rence Set...

Permite selecionar uma sequência de dados de referência para
cálculo de tecido/dose e de DRR, para posterior alinhamento do
paciente.

Página 90

Set Reference
Point

Permite configurar um ponto de referência em dados não locali-
zados do paciente. Página 77

Set Parame-
ters...

Permite definir tabelas de conversão para converter Hounsfield
em densidade de elétrons, bem como definir outros parâmetros
básicos de tratamento.

Página 100

Brush Size Sur-
face Adjustment

Estas funções permitem ajustar manualmente as informações
de contorno consideradas pelo software durante o cálculo da
dose.
Essas funções não estão disponíveis na aba Overview.

Página 101

Remove 3D Re-
gion Permite apagar objetos tridimensionais da sequência de dados. Página 110

Smooth Outer
Contour 

Permite achatar a superfície de objetos 3D planejados para fa-
cilitar a correção da dose. Página 102

Update Tissue Permite exibir as alterações feitas nos contornos do tecido e no
modelo do tecido. Página 105

Controle desli-
zante Original /

Tissue

Permite comparar o corte de TC original com sua reconstrução
modificada (modelo de tecido). Página 105

Show All Objects Exibe todos os objetos definidos.
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Componente Função Consulte

Heterogeneity
Correction

Esta caixa de seleção permite determinar se a dose deve ser
planejada usando as informações de densidade de elétrons for-
necida pelos dados de imagem.

Página 106

Aba Artificial

A aba Artificial da área de funções oferece funções adicionais para itens que não são tecidos,
como implantes médicos e material de bolus.

Componente Função Consulte

Define Bolus

Durante o tratamento de um PTV que está próximo à superfície
da pele, esta função permite que um objeto específico seja defi-
nido para representar o bolus equivalente de tecido que é colo-
cado sobre a pele nestes casos.

Página 107

Overwrite HU
HU Value

Permite definir um valor de HU específico a ser aplicado a um
determinado objeto, como um implante médico. Página 109

O que é segmentação de superfície?
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5.2 Configurando parâmetros de correção

Informações gerais

É possível configurar parâmetros para assegurar que o iPlan RT Dose interprete corretamente os
dados de imagens.

Configurando parâmetros para um novo plano

O sistema solicita a configuração de parâmetros quando:
• Você abre um novo plano no iPlan RT Image ou que foi criado em uma versão anterior do

iPlan RT Dose.
• Você cria um novo plano.

Como configurar parâmetros

Para ajustar as configurações existentes a qualquer momento, clique em Set Parameters ... para
abrir a janela de diálogo Set Parameters. 

Parâmetros de correção disponíveis

Os seguintes parâmetros podem ser configurados:
• Conversão de HU (Unidade Hounsfield) em ED (Densidade de Elétrons) (consulte a página

79)
• Tipo de tratamento (consulte a página 85)
• Orientação de aquisição e tratamento (consulte a página 89)
• Limiar de detecção de paciente
• Resolução do modelo de tecido (consulte a página 82)
• Resolução da dose
• Configurações do tampo da mesa (consulte a página 86)
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Janela de diálogo Set Parameters

Figura 26 

Confirmando suas configurações

Depois de definir as configurações necessárias e confirmar as informações de localização,
orientação de aquisição e tratamento fornecidas (consulte a página 89), você poderá confirmar
suas configurações e prosseguir com a segmentação de superfície, clicando em OK.

Configurando parâmetros de correção
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5.2.1 Conversão de HU (Unidade Hounsfield) em ED (Densidade de Elétrons)

Informações gerais

É possível assegurar a conversão correta de valores de unidade Hounsfield específicos do
tomógrafo contidos nas imagens do paciente em valores equivalentes de densidade de elétrons.
Essas funções são especialmente úteis nos casos em que a conversão linear direta não é
possível; por exemplo, no caso de tecidos do paciente.

Funções de conversão

Os dados de conversão de HU em ED são mostrados na janela de diálogo Set Parameters:

①

③
②

Figura 27 

Nº Componente Função

① Lista de tabelas de
conversão

Uma lista das tabelas disponíveis para conversão de HU em ED.
Uma tabela de conversão padrão, baseada em valores típicos de
versões anteriores do iPlan RT Dose, é automaticamente forneci-
da.

② Curva de conver-
são

Os dados contidos na tabela de conversão selecionada são mostra-
dos como uma curva de conversão.

③ Ponto de conver-
são

A conversão individual equivalente inserida na tabela selecionada é
mostrada como pontos de conversão na curva.

OBSERVAÇÃO: durante o carregamento de planos de tratamento gerados usando o iPlan RT
Dose 3.0, os valores de conversão de HU são substituídos pelos valores contidos na tabela de
conversão selecionada.
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Como editar tabelas de conversão

Opções

Para modificar uma tabela existente, selecione a tabela correspondente ① e clique em Edit.

Para criar tabelas de conversão adicionais, clique em New na lista de tabelas de conversão.

Nos dois casos, a janela de diálogo Edit Table será exibida.

Figura 28 

Etapas

1. Digite um nome adequado para o scanner para o qual a tabela de conversão deverá ser
usada. O nome do scanner deve ser exclusivo.

2. Insira os valores de conversão adequados nos campos correspondentes, por exemplo,
conforme determinado com base no teste de fantoma.

3. Clique em OK para confirmar suas entradas.

4. A curva de conversão correspondente é atualizada adequadamente.

Requisitos das tabelas de conversão

As tabelas de conversão devem atender aos seguintes requisitos:
• A tabela deve conter no mínimo duas entradas.
• Cada valor de HU ou ED pode ser definido uma única vez.
• Os valores somente podem ser inseridos em ordem crescente, rigidamente monotônica.
• O valor máximo de HU é +3071.
• O par de valores HU -1000 = ED 0.00 é um padrão que deve ser incluído na tabela de

conversão.
• O valor de ED correspondente ao valor de HU +3071 é definido pelo usuário e deve ser

fornecido.

Verificação de plausibilidade

Quando OK é pressionado, uma verificação de plausibilidade analisa se os dados inseridos estão
dentro de limites razoáveis. Se os limites forem excedidos, uma mensagem de aviso será exibida.
Neste caso, verifique novamente os dados inseridos antes de aprová-los e usá-los no tratamento.

Configurando parâmetros de correção
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O usuário deve verificar cuidadosamente a exatidão dos valores inseridos na tabela de
conversão de HU em ED antes da aprovação e do uso para planejamento.
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5.2.2 Ajustando o Limiar de HU para detecção de tecidos de paciente

Configurações de detecção de paciente

Quando os dados de TC do paciente são carregados pela primeira vez, o iPlan RT Dose define
automaticamente um valor limiar padrão de -200 HU como o limite inferior para o contorno
exterior do modelo de tecido.

Figura 29 

Como alterar o Limiar de HU

Você pode editar o valor de limiar para definir o contorno exterior no campo HU Threshold
incluído na janela de diálogo Set Parameters.

Como incluir cavidades envolvidas

O algoritmo de contorno automático preenche automaticamente todas as cavidades dentro deste
contorno exterior.

Opções Consulte

Para assegurar que o algoritmo também considere estas cavidades para fins de
cálculos de dose subsequentes, selecione a caixa de seleção Add fully enclosed
cavities to patient.

Página 103

É possível ajustar o contorno exterior posteriormente, para, por exemplo, excluir
dados de imagem que sejam irrelevantes para cálculo de dose, como artefatos do
scanner ou cavidades de ar.

Página 101

No caso de sequências de dados não localizadas, a área de modelo de tecido po-
de ser restrita. Página 85

Como incluir um contorno exterior externo

Também é possível importar um contorno exterior externo antecipadamente no iPlan RT Image.
Esse contorno exterior externo também pode ser detectado no iPlan RT Dose.

Etapas

1.
Para detectar um contorno exterior externo criado desta forma no iPlan RT Dose, defina-
-o na mesma sequência de tomografias selecionada como a sequência de referência
(consulte página 91).

2.

Quando todas as configurações tiverem sido efetuadas na janela de diálogo Set Parame-
ters, o sistema solicitará que você selecione o contorno exterior externo criado no iPlan
RT Image ou o contorno exterior interior criado com base nas Patient Detection Set-
tings descritas acima.

3.
Se você decidir selecionar o contorno exterior externo criado no iPlan RT Image, ele se-
rá convertido em um contorno exterior interior comum. Esta conversão somente pode ser
executada uma vez e somente pode ser revertida recarregando-se o plano.
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5.2.3 Ajustando a resolução do modelo de tecido

Informações gerais

É possível ajustar a resolução do modelo de tecido para otimizar o equilíbrio entre o desempenho
do sistema e a precisão do planejamento de dose.
OBSERVAÇÃO: uma baixa resolução do modelo de tecido pode resultar em menor precisão do
cálculo de dose.
 

Como alterar a resolução do modelo de tecido

Etapas

1.

Em Resolution of Tissue Model, na janela de diálogo Set Parameters, insira o fator de
redução da resolução da aquisição original para o modelo de tecido nos campos forneci-
dos para as coordenadas da aquisição.

2.

Se você ativar a caixa de seleção Use Average Slice Distance, uma distância média de
corte também será calculada para o modelo de tecido resultante, com base na média de
todas as distâncias de cortes incluídas na sequência de referência. A quantidade real de
cortes da imagem permanece inalterada.
Se esta caixa de seleção não estiver ativada, a distância de corte mais curta da sequên-
cia de referência será aplicada uniformemente no modelo de tecido. A quantidade de cor-
tes da imagem será aumentada de forma correspondente.

OBSERVAÇÃO: detalhes sobre as distâncias de cortes disponíveis para a sequência de imagens
correspondente estão disponíveis nas propriedades da sequência de imagens, que podem ser
visualizadas na aba Plan Content (consulte a página 494).
 

Desempenho do sistema

A memória de sistema necessária para as configurações definidas e a resolução resultante são
indicadas na parte inferior da área Resolution of Tissue Model.

Como verificar alterações na resolução do tecido

Para verificar suas alterações em comparação com as informações existentes para a aquisição,
utilize o recurso Update Tissue (consulte a página 105), na área de funções.
Para maior precisão da comparação, também é importante desativar a opção Display
Interpolation (consulte a página 505).
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5.2.4 Ajustando a resolução da dose

Resolução da dose e o DVH

As configurações de resolução de dose fornecidas na janela de diálogo Set Parameters são
usadas como base para definir a grade de cálculo de dose no histograma de dose-volume
(consulte a página 226). 

Como ajustar a resolução da dose

Etapas

1.

Ajuste a resolução da dose em Dose Resolution Settings.

Geralmente, quanto menor o valor em milímetros inserido no campo Dose Resolution,
maior a precisão durante o cálculo de dose.

2.
A fim de assegurar que o tamanho da grade possa ser automaticamente ajustado para
permitir a precisão do cálculo de dose mesmo em caso de estruturas muito pequenas, é
recomendado ativar a caixa de seleção Finer for Small Objects.

Alterando a resolução de dose no DVH

As configurações definidas aqui também podem ser modificadas posteriormente no próprio
histograma de dose-volume (consulte a página 226).

A precisão do cálculo da dose depende da resolução da grade de dose definida pelo
usuário. O valor usado para aprovação final do plano de tratamento deve ser o menor
possível e nunca maior que 5 mm. No caso de objetos pequenos, com tamanho menor que
30 mm, valores de 3 mm ou menos são altamente recomendados.

Configurando parâmetros de correção
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5.2.5 Configurando o tipo de tratamento

Como configurar o tipo de tratamento

Na área Treatment Type da janela de diálogo Set Parameters, selecione Cranial ou
Extracranial, dependendo do tratamento a ser realizado.

Figura 30 

Recorte de objeto

No caso de sequências de dados cranianos e sequências de dados extracranianos não
localizadas, é possível configurar manualmente uma área de recorte para remover áreas que não
são necessárias para o cálculo da dose, como a mesa do scanner.

Figura 31 
Para sequências de dados craniais localizadas, o software ajusta automaticamente a área de
recorte na direção x-y para a área dentro da caixa do localizador, com base no referencial
fornecido pela caixa do localizador. Neste caso, a função de recorte de objeto não está
disponível.

Verifique a precisão do contorno exterior e do modelo de tecido resultantes. A totalidade
da área relevante para o tratamento deve estar dentro do contorno.

Como modificar a área de recorte

Etapas

1.

Clique no botão Adjust Outer Contour Region, à direita da janela de diálogo.

2. Na visualização Axial, Coronal ou Sagittal, posicione o mouse sobre a moldura azul e
ajuste a moldura de maneira que a área a ser removida seja excluída.

3. Quando você clica em OK na janela de diálogo Set Parameters, sua seleção é confirma-
da e a área selecionada é excluída do contorno exterior.
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5.2.6 Configurando o tampo da mesa

Informações gerais

Se a irradiação for dirigida através de uma camada sólida de fibra de carbono, como um tampo
de mesa, ocorrerá atenuação e acúmulo de dose. Especifique o tampo de mesa a ser usado no
tratamento planejado, na janela de diálogo Set Parameters, para que esses efeitos sejam
considerados durante o planejamento da dose.

Configurações de tampo de mesa

Esta opção está disponível para tratamentos cranianos e extracranianos em que o Localizador e
Posicionador de Alvo TC/Angio SRS sem Arco ou o Localizador e Posicionador de Alvo de
Cabeça e Pescoço da Brainlab são usados.
Apenas planos localizados com localizadores compatíveis devem ser usados e somente esses
planos podem ser carregados com o iPlan RT.

Figura 32 
OBSERVAÇÃO: ao usar a Sobreposição de TC Universal para SRS sem Arco com a caixa do
localizador, o software ajusta automaticamente a área de recorte na direção x-y para a área
dentro da caixa do localizador. Uma vez que a Sobreposição de TC será recortada, é necessário
selecionar a Extensão Universal de Mesa para SRS sem Arco em Configurações da Mesa, caso
o tampo da mesa deva ser considerado no planejamento de doses.
 

Como adaptar configurações de tampos de mesa

Etapas

1. Para selecionar um tampo de mesa, ative a caixa de seleção Add Table Top na janela
de diálogo Set Parameters.

2. Na lista apresentada, selecione a extensão de cabeça apropriada.

3.
Na visualização Coronal da janela de diálogo Set Parameters, navegue
pelas sequências de imagens até que a camada superior da mesa seja vi-
sível na imagem.

4.

Ative o botão Adjust Outer Contour Region no lado direito da janela de
diálogo Set Parameters.
(O uso de outro botão de função fará com que seja necessário reativar o
botão Adjust Outer Contour Region).

5. Na visualização Coronal, posicione o mouse sobre a moldura azul/amarela e mova o
contorno da extensão da cabeça para a posição final pretendida para o tratamento.

6. Nas visualizações Axial/Sagittal, faça ajustes precisos e revise a adequação.

7. Clique em OK na janela de diálogo Set Parameters para confirmar o alinhamento.

8. Uma vez selecionado, o tampo de mesa é mostrado nas visualizações de reconstrução
(consulte página 85).

Configurando parâmetros de correção

86 Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



As informações de densidade do tampo de mesa podem ser verificadas na tela principal usando
o controle deslizante Original / Tissue (consulte a página 105) e a função de medição de
unidades Hounsfield (consulte a página 521).
OBSERVAÇÃO: para alguns modelos de tampo de mesa, como os modelos Varian IGRT, o nível
de janelamento deve ser definido para um valor inferior a -700 HU, para permitir a visualização do
modelo do tampo de mesa. Para configurar o nível de janelamento, consulte a página 515 e a
página 517. O tampo de mesa selecionado e utilizado no plano de tratamento será indicado no
relatório impresso Parameters for Physicist, na seção Tissue Model. Sempre verifique se o tampo
de mesa correto foi selecionado e utilizado no plano.
 

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

Posicionamento do tampo de mesa

Para pacientes localizados, a posição do tampo da mesa é automaticamente ajustada com base
nas coordenadas do localizador e não pode ser modificada pelo usuário.
Se uma sequência de referência não localizada for selecionada (consulte página 90), a posição
do tampo da mesa será acoplada à posição do quadro de recorte (consulte página 85), conforme
segue:
• Direção AP: o tampo da mesa será incluído na borda posterior do quadro de recorte, se a

orientação da tomografia do paciente for em decúbito dorsal, ou na borda anterior do quadro
de recorte se a orientação da tomografia for em decúbito ventral.

• Direção LR (esquerda-direita) e HF (cabeça-pés): o centro do tampo da mesa é centralizado
no quadro de recorte.

A posição do tampo da mesa pode ser verificada nas visualizações de reconstrução da janela de
diálogo Set Parameters.

Observações sobre segurança

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

O usuário deve verificar a exatidão do posicionamento do tampo da mesa em relação à
posição do paciente. Isso é especificamente necessário para feixes que atingem o tampo
da mesa em um ângulo plano, quase horizontal. Pequenas diferenças entre o plano da
dose e a configuração real do tratamento podem resultar em diferenças significativas entre
a dose calculada e a dose real!

Os modelos de tampos de mesa são aproximações da geometria real e não consideram
regiões de alta densidade que contêm conectores de metal. Evite a irradiação através
destas regiões, ajustando adequadamente a direção da irradiação dos elementos de feixe e
arco.

Em geral, o tratamento de pacientes através do tampo de mesa (da parte posterior) deve
ser evitado. Todavia, se isso for inevitável, você deve incluir o modelo do seu tampo de
mesa para cálculo de dose, na tarefa de segmentação de superfície. Caso contrário, esteja
ciente de que a distribuição de dose calculada não inclui a atenuação adicional nem o
aumento da dose na pela próxima ao tampo de mesa. O cálculo da dose deve ser então
manualmente corrigido.

Para tampos de mesa de outros fabricantes, não é possível garantir que os parâmetros
implementados sejam consistentes com o tampo de mesa realmente usado. Assegure que
os cálculos do iPlan sejam correspondentes ao seu tampo de mesa, realizando as
medições apropriadas de Controle de Qualidade.
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O tampo da mesa é estendido na direção X-Y, mesmo que a faixa da TC seja menor.
Observe que o comprimento do tampo da mesa é recortado para a faixa de imagem
correspondente (direção Z) ou para o quadro de recorte, o que for menor.

Antes de iniciar o tratamento, o usuário é responsável por verificar, de forma apropriada,
de dentro da sala de tratamento, se os ângulos de gantry e de mesa selecionados podem
ser usados para a realização do tratamento sem resultar em ferimentos aos pacientes ou
danos ao equipamento, como o sistema de aplicação de tratamento.

Se estiver utilizando um tampo de mesa para o tratamento que também está incluído na
varredura de tomografia do paciente (por exemplo, na Extensão Universal de Mesa para
SRS sem Arco da Brainlab), certifique-se de que o tampo de mesa seja devidamente
detectado pela detecção de contorno exterior na tarefa de Segmentação de Superfície. A
Brainlab recomenda o uso da função Adicionar Tampo de Mesa para substituir o tampo de
mesa digitalizado por um modelo artificial de tampo de mesa. Se o seu tampo de mesa não
estiver incluso na lista de tampos de mesa artificiais e não for devidamente detectado,
ajuste o Limiar de HU até que o tampo de mesa seja corretamente detectado.
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5.2.7 Orientação da aquisição e do tratamento

Informações gerais

Para confirmar suas configurações na janela de diálogo Set Parameters, você deve revisar e
confirmar as informações fornecidas relacionadas ao localizador e à orientação.

Área de confirmação

Figura 33 

Como revisar parâmetros

Etapas

1. Revise as informações fornecidas.

2. Verifique se a orientação da tomografia nas visualizações de reconstrução corresponde à
orientação do ícone do paciente.

3. A orientação do tratamento é sempre cabeça-gantry. A orientação dos pés para o gantry
não é suportada.

4. Quando estiver satisfeito com as informações mostradas, ative a caixa de seleção Ack-
nowledged.

5. Para confirmar suas configurações e sair da janela de diálogo, clique em OK.

OBSERVAÇÃO: o iPlan RT Dose suporta apenas tratamentos cabeça-gantry. Os dados
importados são convertidos adequadamente.
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5.3 Alterando sequências de referência

Informações gerais

É possível usar uma sequência de dados de referência diferente, se houver alguma disponível. A
sequência de referência é usada:
• Para definir o contorno exterior e o modelo de tecido usado pelo algoritmo de dose.
• Para calcular radiografias reconstruídas digitalmente (DRRs) para alinhamento posterior do

paciente.
OBSERVAÇÃO: se o plano contiver mais de uma sequência de tomografias, consulte página
96.
 

Que sequências de imagens podem ser usadas?

Você poderá selecionar qualquer outra sequência de imagens como sequência de referência, se
a sequência selecionada:
• Estiver fusionado com a sequência de referência atual.
• Tiver o mesmo status de localização.

É possível alterar a sequência de referência para todas as sequências de imagens em uma
cadeia de sequências de imagens fusionadas às quais as regras acima se aplicam.
Uma sequência de imagens não localizada também pode ser definida como a sequência de
referência se ela estiver fusionada com uma sequência de imagens localizada que, por sua vez,
esteja fusionada com a sequência de referência atual.
O uso de mais de um conjunto localizado pode gerar confusão. Sempre use o sistema de
coordenadas do primeiro conjunto da cadeia.

Se mais de uma sequência de dados localizada estiver disponível, certifique-se de
selecionar a sequência correta para posicionamento do paciente. Se o paciente ou
localizador for movimentado entre a geração da TC e o tratamento, por exemplo,
modificando a posição do anel de cabeça e gerando nova tomografia do paciente, o
sistema de coordenadas da sequência de dados criada anteriormente será inválido. A
seleção de uma sequência de dados inválida resultará no alinhamento incorreto do
paciente.

Se alterar a sequência de referência, assegure que o tecido esteja corretamente calculado
e que o alinhamento e a orientação do paciente estejam de acordo com o pretendido para
o tratamento.

Alterando sequências de referência
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5.3.1 Escolhendo uma sequência de referência

Seleção da sequência de referência

Clique em Choose Reference Set ... para abrir uma janela de diálogo de seleção.
OBSERVAÇÃO: dependendo dos dados de imagem disponíveis para o paciente atual, o sistema
pode solicitar automaticamente a seleção de uma sequência de referência após o carregamento
dos dados do paciente.
 

Janela de diálogo Set Selection

①

②
③

Figura 34 

Como fazer sua seleção

Etapas

1. Na lista de sequências de imagens ① disponíveis, selecione a sequência de imagens a
ser exibida. 

2.
Selecione um corte adequado na área de visualização de cortes ②.
• Na área de visualização de cortes, os cortes selecionados serão destacados em azul.
• Na área de visualização ③, o corte atualmente selecionado é exibido para revisão.

3. Clique em OK para confirmar a seleção e exibir os cortes nas visualizações de imagens
na área de planejamento.

Exibição da seleção

A sequência de referência selecionada é mostrada abaixo de Choose Reference Set ...

Figura 35 
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Sempre verifique se o tecido está corretamente calculado e se o alinhamento e a
orientação do paciente estão de acordo com o pretendido para o tratamento. Isso é
especialmente importante se você alterar a sequência de referência.

Alterando sequências de referência
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5.3.2 Implicações de designação de sequência de referência e sequência de
alinhamento

Informações gerais

Para melhor entendimento das consequências da designação da sequência de imagens se as
informações de fusão de imagens forem modificadas no iPlan RT Image para um plano de
tratamento de dose concluído no iPlan RT Dose, algumas definições básicas são fornecidas a
seguir.

Terminologia de fusão de imagens

Par de fusão Uma combinação de duas sequências de imagens que foram fusionadas
no iPlan RT Image em uma ordem específica.

Conjunto relaciona-
do

Esta é a segunda sequência de imagens no par de fusão. Ele é fusionado
com a sequência de alinhamento.

Sequência de ali-
nhamento

Esta é a sequência de imagens usada para alinhamento posterior do paci-
ente na mesa de tratamento. A sequência de alinhamento é sempre a pri-
meira sequência de imagens em um par de fusão e é a mesma que a raiz
da fusão.

Sequência de Refe-
rência

Esta é a sequência de imagens designada no iPlan RT Dose para uso pe-
lo algoritmo de dose e para cálculo da DRR (consulte página 73).

Exemplo 1:

CT1 MR1
Neste par de fusão:
• CT1 é a sequência de alinhamento
• MR1 é o conjunto relacionado que foi fusionado com o CT1

Raiz de fu-
são

Dependendo da quantidade de sequências de imagens contidas no plano de tra-
tamento, e de quantos pares de fusão foram criados no iPlan RT Image, podem
ocorrer uma ou mais raízes de fusão.

Exemplo 2:

CT1 MR1

CT2MR2
Neste caso:
• CT1 é a raiz da fusão, pois todas as sequências de imagens são direta ou indiretamente

fusionadas
• CT1 ou CT2 podem ser selecionados como Sequência de Referência

Exibição de fusão de imagens

As informações de fusão disponíveis podem ser visualizadas na aba Plan Content.
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Figura 36 
Neste caso, CT1 é tanto a raiz da fusão quanto a sequência de alinhamento.

Designação de sequência de imagens

Você pode visualizar as designações das sequências de imagens atuais nas propriedades do
plano (consulte também a página 165).

Figura 37 

Importância do primeiro conjunto da cadeia de fusão

A primeira sequência de imagens na cadeia de fusão definida no iPlan RT Image (consulte a
página 93) é usada, por padrão, como sequência de referência no iPlan RT Dose. Esta definição
pode ser aceita, ou então modificada manualmente (consulte a página 73).
A sequência de alinhamento usada para alinhamento posterior do paciente na mesa de
tratamento é automaticamente a mesma que a primeira sequência de imagens na cadeia de
fusão definida no iPlan RT Image. A sequência de alinhamento não pode ser manualmente
configurada no iPlan RT Dose.
Conforme explicado em página 93, uma nova sequência de alinhamento poderá ser
automaticamente configurada se ocorrerem alterações no plano de tratamento, por exemplo, pela
importação e fusão de uma nova sequência de imagens no iPlan RT Image.
Se uma nova sequência de alinhamento for configurada, o planejamento de dose executado com
base na sequência de imagens da sequência de alinhamento original não é mais válido.

Alterando sequências de referência

94 Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Observações sobre segurança

Uma nova sequência de alinhamento pode ser automaticamente configurada se ocorrerem
alterações no plano de tratamento, por exemplo, pela importação e fusão de uma nova
sequência de imagens no iPlan RT Image. A possibilidade de isto acontecer depende das
regras de fusão internas usadas pelo software iPlan, como formato da imagem, data da
imagem, quantidade de imagens no conjunto de cortes, etc.

Se uma nova sequência de imagens tornar-se a primeira série da cadeia depois das
alterações no plano de tratamento no iPlan RT Image, a sequência de alinhamento no iPlan
RT Dose será ajustada adequadamente. Portanto, você deve revisar e verificar
cuidadosamente todas as informações de planejamento do tratamento no iPlan RT Dose.

Se você adicionar outra aquisição localizada a um tratamento localizado existente, a nova
sequência de dados de tomografias será identificada como uma sequência de alinhamento
e será alternada para a nova raiz de fusão. Isto altera implicitamente seu plano em termo
de geometria de feixes (trajetórias do feixe através do tecido). Portanto, você deve verificar
cuidadosamente suas distribuições de dose e trajetórias de feixes.

A sequência de referência anterior torna-se inválida para planejamento de dose caso você
adicione uma aquisição atualizada localizada a um tratamento localizado. Você deve usar a
tarefa de segmentação de superfície para especificar a nova tomografia atualizada
localizada como sequência de referência.
Desde que uma sequência de referência inválida seja designada, nem a função Export to
ExacTrac nem a funcionalidade de impressão do TaPo funcionará para planos de tratamento
criados com versões anteriores do iPlan RT 4.5.4 ou versões anteriores do iPlan RT Image
4.1.2. Use a tarefa de segmentação de superfície para especificar uma sequência de tomografias
válida como sequência de referência.
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5.3.3 Exemplos de casos de sequências de referência

Informações gerais

Veja a seguir descrições de aplicativos práticos e fluxos de trabalho para alterar/escolher a
Sequência de Referência e a Sequência de Alinhamento.
Isso pode ocorrer, por exemplo, se você pretende usar uma tomografia mais recente para
alinhamento do paciente ou usar uma sequência de imagens orientada em decúbito ventral, em
vez de uma série orientada em decúbito dorsal.
OBSERVAÇÃO: note que as propostas de fusão padrão (e o inverso delas), conforme mostradas
nos exemplos abaixo, dependem das regras de fusão do iPlan RT Image. Nos exemplos a
seguir, assume-se que a data da nova sequência de imagens é a mais recente.
 

Direção da fusão

A tabela a seguir ilustra a direção da fusão para os exemplos de casos apresentados a seguir.

NO_LOC Tomografia não localizada

CT_LOC Tomografia localizada para tratamento

Nº do
caso

Descrição CT#1 Direção da
fusão

CT#2 Selecionar a sequência
de referência
(Recomendado)

1
Aquisição de ima-
gem de atualização
extracranial (CT#2)

NO_LOC NO_LOC Altere a Seq. de ref. para
CT#2

2
Aquisição de ima-
gem de diagnóstico
extracranial (CT#1)

NO_LOC NO_LOC Não altere a Seq. de Ref.

3

Aquisição de ima-
gem de atualização
craniana não locali-
zada (CT#2)

CT_LOC NO_LOC Considere alterar a Seq.
de Ref. para CT#2

4

Aquisição de ima-
gem de diagnóstico
craniana não locali-
zada (CT#1)

NO_LOC CT_LOC Não deve ser necessário
alterar a Seq. de Ref.

5
Aquisição de ima-
gem de atualização
cranial localizada

CT_LOC CT_LOC Não é possível alterar a
Sequência de Referência

Caso 1: Aquisição de imagem de atualização extracraniana

Você está usando o ExacTrac e cada sequência de imagens é não localizada. Os marcadores de
corpo são automaticamente detectados pelo ExacTrac. Você possui um plano existente baseado
na tomografia CT#1, mas pretende continuar o tratamento com ExacTrac usando uma nova
tomografia, CT#2. Para o tratamento, você espera que o paciente seja alinhado na mesa
conforme a tomografia original (CT#1), mas o posicionamento do isocentro é baseado na nova
tomografia (CT#2).
Designação Atual das Sequências de Imagens (para um plano de tratamento aprovado
baseado em CT#1)
• CT#1 é definida como Sequência de Alinhamento
• CT#1 é definida como Sequência de Referência

Fluxo de trabalho

Alterando sequências de referência
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Etapas

1. Inclua uma nova tomografia no plano existente.

2.

Fusione ambas as sequências de tomografias usando a proposta padrão (iPlan RT Ima-
ge).

(CT1 CT2)

3. Defina a nova tomografia como Sequência de Referência na tela Surface Segmenta-
tion (iPlan RT Dose).

4. Aprove o plano de tratamento na janela de diálogo Approval e exporte-o para o Exac-
Trac usando a função correspondente do iPlan RT Dose.

Designação de sequências de imagens depois do fluxo de trabalho
• CT#1 é definida como Sequência de Alinhamento
• CT#2 é definida como Sequência de Referência

Caso 2: Aquisição de imagem de diagnóstico extracraniana

Você está usando o ExacTrac e possui uma tomografia de diagnóstico (#1) na orientação de
decúbito dorsal, mas, para tratamento, você pretende usar uma nova tomografia (#2) na
orientação de decúbito ventral.
Designação Atual das Sequências de Imagens (se o plano de tratamento for baseado na
CT#1)
• CT#1 (dorsal) é definida como Sequência de Alinhamento
• CT#1 (dorsal) é definida como Sequência de Referência

Fluxo de trabalho

Etapas

1. Inclua uma nova tomografia (por exemplo, em decúbito ventral) no plano de tratamento.

2.

Realize a fusão das duas sequências de tomografias na direção inversa à da proposta
padrão (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3.
Para criar um novo plano de tratamento com orientação de imagem diferente (p. ex., de-
cúbito ventral em vez de decúbito dorsal), aprove-o na janela de diálogo Approval e ex-
porte-o para o ExacTrac usando a função correspondente do iPlan RT Dose.

Designação de sequências de imagens depois do fluxo de trabalho
• CT#2 (ventral) é definida como Sequência de Alinhamento
• CT#2 (ventral) é definida como Sequência de Referência

Caso 3: Aquisição de imagem de atualização craniana não localizada

Você pretende usar uma aquisição de tomografia craniana não localizada mais recente. Você
poderá definir a nova sequência de imagens como Sequência de Referência se o intervalo de
aquisição cobrir toda a região de interesse. Se a aquisição mais recente for destinada somente
ao contorno de certas regiões, não é recomendado alterar a Sequência de Referência.
Designação Atual das Sequências de Imagens (para um plano de tratamento aprovado
baseado em CT#1)
• CT#1 (localizada) é definida como Sequência de Alinhamento
• CT#1 (localizada) é definida como Sequência de Referência

Fluxo de trabalho

Etapas

1. Inclua uma tomografia mais recente (CT#2) no plano de tratamento existente.
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Etapas

2.

Realize a fusão de ambas as sequências de tomografias usando a proposta padrão
(iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Defina a nova tomografia (CT#2) como Sequência de Referência na tela Surface Seg-
mentation (iPlan RT Dose).

4. Verifique o plano de tratamento na janela de diálogo Verification e aprove-o na janela de
diálogo Approval (iPlan RT Dose).

Designação de sequências de imagens depois do fluxo de trabalho
• CT#1 (localizada) é definida como Sequência de Alinhamento
• CT#2 (não localizada) é definida como Sequência de Referência

Caso 4: Aquisição de imagem de diagnóstico craniana não localizada

Você possui uma tomografia de diagnóstico não localizada existente (#1) e pretende usar uma
tomografia mais recente (#2) para tratamento localizado.
Designação Atual das Sequências de Imagens (se o plano de tratamento for baseado na
CT#1)
• CT#1 é definida como Sequência de Alinhamento
• CT#1 é definida como Sequência de Referência

Fluxo de trabalho

Etapas

1. Inclua a nova tomografia localizada.

2.

Realize a fusão das duas sequências de tomografias na direção inversa à da proposta
padrão (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3. Defina a nova tomografia como Sequência de Referência na tela Surface Segmenta-
tion (iPlan RT Dose).

4. Crie um novo plano de tratamento e aprove-o na janela de diálogo Approval (iPlan RT
Dose).

Designação de sequências de imagens depois do fluxo de trabalho
• CT#2 é definida como Sequência de Alinhamento
• CT#2 é definida como Sequência de Referência

Caso 5: Atualização de uma aquisição de imagem craniana localizada

A nova imagem localizada será usada como sequência de alinhamento.
Designação Atual das Sequências de Imagens (para um plano de tratamento aprovado com
base na CT#1)
• CT#1 é definida como Sequência de Alinhamento
• CT#1 é definida como Sequência de Referência

Fluxo de trabalho

Etapas

1.
Inclua a tomografia atualizada localizada (CT#2) no plano de tratamento existente. A to-
mografia atualizada localizada mais recente (CT#2) é automaticamente designada como
Sequência de Alinhamento (iPlan RT Image).

2.
Realize a fusão das duas sequências de tomografias (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

Alterando sequências de referência
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Etapas

3. Confirme a nova tomografia como Sequência de Referência na tarefa Surface Seg-
mentation (iPlan RT Dose).

4. Verifique o plano de tratamento na janela de diálogo Verification e aprove-o na janela de
diálogo Approval (iPlan RT Dose).

Designação de sequências de imagens depois do fluxo de trabalho
• CT#2 é definida como Sequência de Alinhamento
• CT#2 é definida como Sequência de Referência
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5.4 Configurando pontos de referência

Informações gerais

É possível definir um ponto de referência em dados cranianos e extracranianos não localizados,
para ajudar no alinhamento subsequente do paciente.

Ponto de referência na visualização de imagem

Figura 38 

Como configurar um ponto de referência

Etapas

1. Clique no botão Set Reference Point para ativar a função.

2.

Clique em um plano de imagem adequado para exibir um plano vertical e horizontal, indi-
cado por linhas de cor cinza nas visualizações de imagens.
Um ponto de referência é automaticamente centralizado na visualização de imagem e as
coordenadas correspondentes são exibidas.

3.

Clique com o mouse no plano desejado e arraste a linha necessária até que o ponto de
referência esteja adequadamente posicionado.
Para mover simultaneamente os planos horizontal e vertical, clique no ponto de intersec-
ção das duas linhas e arraste-as até que o ponto de referência esteja adequadamente
posicionado.

OBSERVAÇÃO: as coordenadas do ponto de referência para as etapas de planejamento
subsequentes são 0, 0, 0.
 

OBSERVAÇÃO: se uma ferramenta de verificação de dose for usada (como MapCHECK ou
Delta4), o ponto de referência deve ser configurado de acordo com as especificações da
ferramenta, pois a coordenada 0,0,0 é usualmente predefinida no fantoma de verificação.
 

Configurando pontos de referência
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5.5 Ajustando informações de contorno
5.5.1 Contornos externos

Informações gerais

Quando os dados do paciente são carregados pela primeira vez, o iPlan RT Dose
automaticamente gera um contorno exterior azul em cada corte individual 2D, com base nas
configurações de detecção de paciente definidas na janela de diálogo Set Parameters (consulte
a página 82).
Somente as informações dentro deste contorno exterior são consideradas durante o cálculo da
dose.

Figura 39 

Como ajustar o contorno exterior

Use as funções Brush e Eraser na área de funções para ajustar manualmente os contornos
criados pelo algoritmo automático. As funções Brush e Eraser estão disponíveis na aba Slices.

②

①

Figura 40 

Etapas

1. Ajuste o tamanho do pincel usando a barra deslizante Brush Size na área de funções.

2. Para aumentar o tamanho do contorno exterior, ative a função Brush e mova o pincel ①
apropriadamente pela borda do contorno, conforme mostrado acima.

3. Para reduzir o tamanho do contorno exterior, ative a função Eraser e ajuste o contorno
conforme necessário.

4. Para remover espaços ② criados dentro do contorno exterior durante seus ajustes, ative
a caixa de seleção Auto Fill.

Observações sobre segurança

Como o contorno exterior é recortado para a área do localizador, algumas áreas de dados
do paciente podem ser excluídas, como, por exemplo, no caso de tratamentos de pescoço.
Essas áreas não são consideradas durante o cálculo da dose. Se necessário, essas áreas
devem ser adicionadas ao contorno exterior manualmente.
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Verifique a precisão do contorno exterior resultante e o modelo de tecido usado para
cálculos de dose. A totalidade da área relevante para o tratamento deve estar dentro do
contorno.

Como suavizar o contorno exterior

É possível suavizar o contorno exterior para, por exemplo, obter maior uniformidade na cobertura
da dose em tratamentos com máscara.
Para suavizar o contorno exterior, clique em Smooth Outer Contour na área de funções.

②①
Figura 41 

Nº Componente

① Contorno original

② Contorno suavizado

Ajustando informações de contorno
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5.5.2 Contornos interiores

Informações gerais

O algoritmo de contorno automático preencherá todas as cavidades dentro deste contorno
exterior automaticamente se a caixa de seleção Add fully enclosed cavities to patient for
selecionada durante a configuração de parâmetros (consulte a página 82).
Estas cavidades interiores não são, portanto, contornadas inicialmente em azul, e são
consideradas para fins de cálculo subsequente de dose. Se estas cavidades são tratadas como
água ou se o valor real de densidade de elétrons é usado depende de a correção de
heterogeneidade estar ou não ativada (consulte página 106).

① ②
Figura 42 

Nº Componente

① Cavidades interiores (preenchidas)

② Cavidades interiores (contornadas em azul)

Como contornar cavidades interiores

Etapas

1.
Para contornar todas as cavidades interiores, de forma que elas sejam excluídas do cál-
culo de dose subsequente, desative a caixa de seleção Add fully enclosed cavities to
patient na janela de diálogo Set Parameters (consulte a página 82).

2. As cavidades internas são automaticamente contornadas pelo software.

Como ajustar contornos interiores

As funções Brush e Eraser também permitem o ajuste desses contornos. As funções Brush e
Eraser estão disponíveis na aba Slices.

①

②

Figura 43 
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Etapas

1. Ajuste o tamanho do pincel usando a barra deslizante Brush Size.

2. Para aumentar o tamanho do contorno de uma cavidade interna, ative a função Eraser e
mova o pincel ① apropriadamente pela borda do contorno, conforme mostrado acima.

3. Para reduzir o tamanho de um contorno interior, ative a função Brush e ajuste o contorno
conforme necessário.

4. Para remover espaços ② criados dentro do contorno interior durante seus ajustes, ative
a caixa de seleção Auto Fill.

Ajustando informações de contorno
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5.5.3 Exibição e correção de tecido

Atualização automática de modelo de tecido

O modelo de tecido é automaticamente atualizado quando:
• A janela de diálogo Set Parameters é fechada com a caixa de seleção Acknowledged

(consulte a página 89).
• As funções Remove 3D Region (consulte a página 110) ou Smooth Outer Contour (consulte

a página 102) são usadas.
• Para sair da etapa Surface Segmentation, utilize Next ou Go to ... (consulte a página 46).
• A função Update Tissue é usada após a realização de alterações manuais (veja a seguir).

O modelo de tecido e as distribuições da dose calculadas são automaticamente
modificadas quando objetos como um tampo de mesa ou bolus são adicionados, ou se
valores de HU definidos pelo usuário forem designados a determinados objetos. O usuário
deve verificar se cada modificação está correta, usando o controle deslizante Original /
Tissue (consulte a página 105) e a função de medição de unidades Hounsfield (consulte a
página 521). Uma verificação final também deve ser realizada usando as reconstruções de
profundidade e de campo fornecidas na etapa Physicist’s Verification s (consulte a página
364).

Como atualizar o tecido manualmente

Clique em Update Tissue para atualizar manualmente as alterações feitas nos contornos do
tecido (consulte a página 101) e no modelo do tecido (consulte a página 109 e a página 107).

②①

Figura 44 
Por exemplo, clique em Update Tissue para exibir claramente a alteração inicial ① dentro do
contorno ②.
Porém, mesmo que esta função não seja usada, os cálculos corretos serão realizados quando
você sair da etapa Surface Segmentation.

Como comparar a sequência de referência com o modelo de tecido

Você pode usar o controle deslizante Original / Tissue para alternar entre as visualizações e
comparar a sequência de tomografias de referência com sua reconstrução modificada (modelo de
tecido).

Etapas

1. Mova o controle deslizante para a esquerda para exibir a sequência de tomografias de
referência.

2. Mova o controle deslizante para a direita para exibir o modelo de tecido atualizado.

SEGMENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE
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① ②

Figura 45 

Nº Componente

① Corte original

② Corte modificado

Sempre verifique se o tecido está corretamente calculado e se o alinhamento e a
orientação do paciente estão de acordo com o pretendido para o tratamento. Isso é
especialmente importante se você alterar a sequência de referência.

Correção de heterogeneidade

Opções

Se você ativar a caixa de seleção Heterogeneity Correction, o cálculo da dose será ajustado
de acordo com as informações de densidade de elétrons fornecidas pelos dados de tomografi-
as.

Se você desativar a caixa de seleção Heterogeneity Correction, o cálculo da dose será basea-
do na suposição de que todas as informações localizadas dentro do contorno exterior possuem
densidade equivalente à da água. Somente cavidades interiores que tenham sido especifica-
mente contornadas são excluídas (consulte a página 101).

Se você não selecionar a caixa de seleção Heterogeneity Correction, pode ocorrer uma
equivalência incorreta de profundidade.

Se o agente de contraste tiver sido usado durante o aquisição da imagem do paciente,
avalie a possibilidade de desativar a correção de heterogeneidade, pois o agente de
contraste aumenta a intensidade do valor de HU em imagens adquiridas.

Ajustando informações de contorno
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5.6 Adicionando um Bolus e outros objetos 3D
5.6.1 Definição automática de bolus

Informações gerais

Ao tratar um PTV que está próximo da superfície da pele, o material equivalente ao tecido,
conhecido como bolus, pode ser colocado sobre a pele para que a dosagem necessária seja
corretamente aplicada na área desejada.
Para considerar o bolus no cálculo da dose, ele deve ser especificado no software.

Janela de diálogo Bolus Definition

Figura 46 

Como definir um objeto bolus

Etapas

1. Clique em Define Bolus ... na aba Artificial da área de funções.

2.

Clique na janela de diálogo Bolus Definition e clique no botão Bolus Range à direita da
janela de diálogo.
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Etapas

3.

Na visualização Axial, Coronal ou Sagittal, posicione o mouse sobre a moldura azul e
ajuste a moldura para definir a área a ser coberta pelo bolus (Bolus Range).

4. No campo Object Name, insira um nome para o objeto de bolus.

5. Na lista suspensa Bolus Direction, selecione a direção desejada para o objeto de bolus.

6.
• No campo HU Value, digite o valor correspondente para o objeto de bolus.
• Valores entre -1000 e 3071 HU podem ser especificados.

7.
• No campo Thickness (mm), insira o valor correspondente para o objeto de bolus.
• Um objeto de bolus somente poderá ser gerado se o valor de Bolus Range for maior

ou igual ao dobro do valor de espessura especificado.

8. Clique em Create Bolus para gerar o objeto de bolus.

9. Clique em OK para retornar à tela principal.

OBSERVAÇÃO: os objetos de bolus também podem ser definidos manualmente na etapa Object
Creation (página 113).
 

Adicionando um Bolus e outros objetos 3D
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5.6.2 Designando um nível de HU específico

Informações gerais

É possível definir um valor de HU específico a ser aplicado a um determinado objeto, como um
implante médico.

Função HU (HU)

Figura 47 

Como modificar o valor de HU

Etapas

1. Selecione o objeto desejado na lista de objetos da aba Artificial.

2.
Selecione o valor adequado usando a caixa numérica HU Value.
Um intervalo de HU de -1000 a +3071 é suportado.

3. Ative a caixa de seleção Overwrite HU.

OBSERVAÇÃO: onde os objetos se sobrepõem, o objeto que possui o valor mais alto de HU
determina o valor de HU do volume de interseção.
 

Observações sobre segurança

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

Se um agente de contraste for usado durante a tomografia, as informações de densidade
de elétrons fornecidas nos dados da imagem e usadas pelo algoritmo de dose não
corresponderão à densidade real do tecido do paciente. Ao executar o planejamento de
tratamento usando imagens contrastados, deve ser cuidadosamente considerado se a
desativação da correção de heterogeneidade poderá melhorar os resultados do cálculo de
dose ou se seria mais adequado usar uma tomografia alternativa sem agente de contraste.
Pode ser necessário aplicar correções manuais aos valores de HU ou nas unidades
monitoras.
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5.6.3 Removendo objetos 3D

Informações gerais

O botão Remove 3D Region permite apagar quaisquer objetos tridimensionais selecionados da
sequência de dados (p. ex., mesa, posição do localizador).

Remoção de objeto 3D

Figura 48 

Como remover objetos 3D

Etapas

1. Clique no botão Remove 3D Region para ativar a função.

2. Mova o mouse sobre a forma tridimensional a ser removida e clique na região destacada.

3. Clique em Remove 3D Region novamente para remover a forma detectada e automati-
camente atualizar o modelo de tecido.

Adicionando um Bolus e outros objetos 3D
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5.7 Concluindo a segmentação de superfície

Informações gerais

Depois de concluir suas modificações na etapa Surface Segmentation, você poderá avançar
para a próxima etapa.

Como prosseguir

Etapas

1. Clique em Next na área Navigator.

2.

Na mensagem exibida, clique em Yes para confirmar suas modificações na etapa atual.

OBSERVAÇÃO: se os valores de HU definidos para o modelo de tecido (consulte página 83)
excederem os valores definidos na tabela de conversão (consulte página 79), uma mensagem
correspondente será exibida. Neste caso, você deverá verificar suas configurações na janela de
diálogo Set Parameter.
 

Para evitar o cálculo incorreto de dose, você deve assegurar, por meio de inspeção visual
da visualização de profundidade e da visualização de campo, ou do tecido na tarefa de
Surface Segmentation, que o modelo de tecido usado para cálculos de dose esteja correto.
Isso deve incluir a verificação do recorte correto, das configurações do tampo da mesa e
das configurações de Overwrite HU.
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6 CRIAÇÃO DE OBJETO
6.1 O que é criação de objeto?

Informações gerais

A criação de objeto permite destacar e segmentar estruturas anatômicas e salvá-las como
objetos de planejamento.
Se o plano for importado do iPlan RT Image ou de versões anteriores do iPlan RT Dose, é
possível que os objetos já tenham sido criados e segmentados.

Como criar objetos de planejamento

Etapas

1. Construa uma lista de objetos de planejamento.

2. Segmente os objetos, destacando estruturas anatômicas dentro dos dados do paciente.

Construindo uma lista de objetos

Um objeto é uma estrutura anatômica, como um órgão em risco, um tumor, um PTV, ou qualquer
outra área de interesse dentro dos dados da imagem.
Você pode construir uma lista de objetos usando estas informações:
• Listas predefinidas de objetos padrão para regiões definidas do corpo, como cabeça e

pescoço, pélvis, etc.
• Objetos simples criados para um caso específico, como PTVs.

Depois de definidos e contornados, os objetos podem ser usados no processo de planejamento.

Métodos de segmentação de objeto

Depois de escolher os objetos de destino, você poderá destacá-los em seus dados de imagem
das seguintes formas:

Método

Segmentação manual

É possível marcar a posição de um objeto nos próprios dados da
imagem. Diversas ferramentas são fornecidas para ajudá-lo, in-
cluindo:
• Brush
• Smartbrush
• Auto Fill e Interpolation

Segmentação automática

O iPlan RT Dose pode localizar e destacar estruturas anatômicas
padrão usando limitação de banda.
OBSERVAÇÃO: para executar a segmentação automática usando
um atlas anatômico, utilize o iPlan RT Image.
 

CRIAÇÃO DE OBJETO

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 113



6.1.1 Visão geral da tela principal

Informações gerais

Esta etapa contém diversas funções manuais e automáticas que permitem segmentar estruturas
anatômicas críticas ou PTVs e salvá-las como objetos de planejamento.
Se estiver usando o iPlan RT Phantom QA (consulte a página 469), você poderá usar a criação
de objeto, por exemplo, para contornar a abertura de inserção para o equipamento de dosimetria.

Tela principal

Figura 49 

Funções disponíveis

Componente Função

New...
Adiciona um novo objeto à lista. O objeto não conterá nenhuma infor-
mação de voxel enquanto elas não forem adicionadas usando a fun-
ção Brush ou Sphere (veja abaixo).

Remove Exclui um objeto selecionado da lista.

Auto Segmentation...

A segmentação automática (criação) é executada com base em uma
região de valor de cinza definida pelo usuário (limitação de banda). No
caso de imagens de raios X, esta função é conhecida como X-ray
Segmentation ...

Brush Size Pode ser usada para ajustar o tamanho do pincel para as funções
Brush e Eraser.

Contours Quando esta caixa de seleção está desativada os objetos são mostra-
dos apenas como contornos.

Brush Permite adicionar informações de voxel manualmente a um objeto.

Eraser Permite remover informações de voxel e ajustar o formato de um obje-
to.

SmartBrush Permite a criação acelerada de objetos com base em valores de cinza.

O que é criação de objeto?
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Componente Função

Draw Sphere Permite a criação imediata de um objeto 3D (esfera), que poderá en-
tão ser ajustado conforme necessário.

SmartShaper... Permite transformar manualmente um objeto selecionado, conforme
necessário.

Auto Fill Se esta caixa de seleção for ativada, as áreas contornadas usando a
função Brush serão automaticamente preenchidas.

Interpolation
Se esta caixa de seleção estiver ativada, as informações de voxel adi-
cionadas a dois cortes não adjacentes e visíveis usando as funções
Brush ou SmartBrush serão interpoladas entre os dois cortes.

Advanced Manipulation Permite criar novos objetos, com base em objetos existentes.

Role Reassignment
Permite que um objeto, ao qual foi designada uma determinada função
na prescrição (consulte página 170), seja substituído por outro objeto
(consulte página 150).

Create Dose Object Cria um objeto a partir das linhas de isodose. Esta função somente fi-
ca disponível após a definição da dose. Consulte a página 279.

Undo Desfaz a última alteração efetuada.

Redo Restaura a última alteração que foi desfeita.

Observações sobre segurança

Se estiver usando uma sequência fusionada para contorno, sempre realize uma verificação dupla
na exatidão dos objetos da sequência de referência.

Na segmentação de regiões de interesse em visualizações reconstruídas, lembre-se de que
as visualizações reconstruídas exibem imagens interpoladas e, portanto, podem não
mostrar os dados de voxel necessários ou esperados, conforme contidos nos cortes de
imagem originais. Portanto, objetos de planejamento devem ser verificados no conjunto de
cortes original.

Os objetos segmentados resultantes são baseados na entrada de informações para o
software. O nível de correspondência com a estrutura anatômica real depende do tamanho
do pixel, da quantidade de cortes, da densidade do corte e da precisão da segmentação.

Você deve verificar cuidadosamente a exatidão do conteúdo do plano (como a posição das
lâminas) depois de alterar ou excluir objetos (PTVs, OARs, etc.) que já estejam sendo
usados em um plano existente. Realize todos os ajustes nos objetos antes de usá-los no
planejamento de dose.

Área de planejamento

As funções oferecidas nas visualizações de planejamento e na barra de ferramentas são
descritas detalhadamente na página 481.

Série de dados 4D

Se uma série de dados 4D estiver disponível, um painel de controle que permite visualizar uma
simulação de movimentação de órgão interno (consulte página 151) será mostrado no canto
inferior direito das visualizações de corte e reconstrução.

CRIAÇÃO DE OBJETO

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 115



6.2 Construindo uma lista de objetos
6.2.1 Criando um objeto vazio

Informações gerais

Para definir listas de objetos que podem ser usados no planejamento, é possível utilizar:
• Estruturas padrão fornecidas pelo iPlan RT Dose.
• Objetos personalizados definidos pelo próprio usuário.

Esses objetos estão inicialmente vazios. É necessário adicionar conteúdo ao objeto usando
segmentação manual ou automática.

Objetos

Cada objeto tem:
• Um nome
• Um tipo de estrutura

Se o tipo de estrutura não for corretamente selecionado (como PTV, tumor ou desconhecido), os
objetos podem não ser reconhecidos para os modelos de plano de tratamento, e o planejamento
do tratamento baseado em modelo pode não ser permitido.

Como ativar a criação de objeto

Clique em New ... na área de funções.

Construindo uma lista de objetos
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Abas de criação de objeto

Figura 50 

Como adicionar objetos individuais

Objetos individuais podem ser adicionados manualmente, conforme descrito a seguir.

Etapas

1. Clique na aba Single Object.

2.
• Digite o nome do objeto no campo Name ou
• Selecione um objeto apropriado na lista Structure.

3. Para alterar a cor da nova estrutura, clique na cor desejada.

4. Na lista Image Set, selecione a sequência de imagens à qual o objeto deve pertencer.

5. Clique em OK para confirmar as configurações e adicionar o novo objeto à lista na área
de funções.

Preste atenção especial ao atribuir nomes a objetos. Evite definir múltiplos objetos usando
o mesmo nome ou a mesma estrutura. As informações de estrutura são levadas em
consideração durante o planejamento posterior usando modelos do iPlan RT Dose.
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Como adicionar vários objetos

É possível seleciona modelos predefinidos, contendo uma lista de objetos comumente usados,
conforme descrito a seguir.

Etapas

1. Clique na aba Multiple Objects.

2.
Selecione o modelo de tratamento desejado na lista Treatment Templates.
Para adicionar uma lista não filtrada de vários objetos manualmente, selecione All Ob-
jects na lista de modelos.

3.
• Selecione os objetos desejados na lista Objects (é possível usar seleção múltipla) ou
• Clique em Select All para incluir todos os objetos (pré-selecionados para modelos).

4. Clique em OK para confirmar as configurações e adicionar os objetos selecionados à lis-
ta na área de funções.

Como criar modelos de objetos

É possível criar modelos adicionais com vários objetos manualmente, da seguinte forma:

Etapas

1. Clique na aba Multiple Objects.

2. Selecione All Objects na lista de modelos.

3. Selecione as estruturas desejadas na lista Objects.

4. Clique em New Template e insira um nome para o novo modelo na janela de diálogo
Template que é exibida.

5. Clique em OK na janela de diálogo Template para confirmar as configurações e adicio-
nar o novo modelo à lista na aba Multiple Objects.

Como remover modelos de objetos

Para remover um modelo de objeto da aba Multiple Objects:

Etapas

1. 1 Selecione o objeto na lista Treatment Templates.

2. 2 Clique em Remove.

Como remover objetos

Para remover um objeto da área de funções:

Etapas

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

2. 2 Clique em Remove.

Construindo uma lista de objetos
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6.2.2 Entendendo a lista de objetos

Informações gerais

Estruturas anatômicas que foram segmentadas como objetos são listadas no topo da área de
funções. As funções de segmentação correspondentes são fornecidas abaixo da lista.

Listar o status de objetos

Símbolo Explicação

Quando um objeto está ativado, o ícone de olho aberto é mostrado próximo a ele
na lista. Clique neste ícone para ocultar o objeto.

Quando um objeto está desativado, o ícone de olho fechado é mostrado próximo
a ele na lista. Clique neste ícone para exibir o objeto.

Listar propriedades de objetos

É possível visualizar e modificar as propriedades do objeto a qualquer momento usando a lista na
área de funções.

Opções

Clique neste quadrado colorido para modificar a cor e a opacidade do objeto.

Clique neste botão para:
• Modificar a cor e opacidade do objeto.
• Modificar o nome do objeto, a estrutura de objeto designada ou o conjunto de cortes

designado.

Como modificar propriedades de objetos

Opções

Para exibir as propriedades do objeto segmentado selecionado, clique no ícone corres-
pondente.

CRIAÇÃO DE OBJETO

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 119



Figura 51 

Componente Função

Properties
Você pode editar o objeto Name, se necessário.
Também é possível selecionar um rótulo para a estrutura na lista fornecida.

Select color

É possível modificar a cor designada ao objeto:
• O nível de opacidade da cor atual pode ser modificado para visualizações

3D usando o controle deslizante Opacity.
• Para selecionar uma nova cor, clique na cor desejada na paleta fornecida.

Dose Planning

O tipo de objeto definido para o planejamento de doses é mostrado nesta
aba.
Para objetos PTV, os grupos de tratamento designados também são exibi-
dos. Para modificar essas designações, clique em Change ... (consulte a
página 182).

Observações sobre segurança

A definição de PTVs sobrepostos gera cálculos incorretos do volume de tecido normal.

Para evitar erros de cálculo, os PTVs devem estar totalmente dentro do volume definido
pelo contorno exterior. Volumes de sobredose devem estar totalmente cobertos pelo PTV.

Construindo uma lista de objetos
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6.3 Segmentação manual de objetos

Informações gerais

Quando é adicionado pela primeira vez a uma lista, o objeto não possui conteúdo. Isso significa
que nenhuma área nos dados de imagem corresponde a esse objeto.
É possível adicionar conteúdo ao objeto manualmente, segmentando a parte dos dados da
imagem que o objeto deve representar.

Métodos de segmentação manual disponíveis

É possível segmentar a imagem usando essas funções:

Função

Brush Permite pintar as partes da imagem que correspondem ao objeto.

Smart Brush Preenche partes da imagem automaticamente, dependendo do valor de Cinza.

Sphere Desenha um volume esférico.

Auto Fill Preenche áreas da imagem automaticamente.

Interpolation Interpola automaticamente os objetos nos cortes.

Também é possível segmentar o conteúdo em imagens de raios X. Detalhes adicionais são
fornecidos no Manual do Usuário Clínico, iPlan RT Image.
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6.3.1 Adicionando conteúdo a um objeto usando a função Brush

Como incluir conteúdo

Etapas

1. Selecione o objeto desejado na lista da área de funções.

2. Clique em Brush.

3.
• Use o controle deslizante Brush Size para definir o tamanho do pincel.
• Para ver o tamanho aproximado do pincel, mova o mouse pela área de planejamento.

4.

• Use o botão direito do mouse para segmentar o objeto no corte de imagem (consulte a
página 136).

• Para apagar bordas do objeto conforme necessário, use o botão esquerdo do mouse
(consulte a página 136).

5.

Copie o objeto segmentado atualmente selecionado para cortes de imagem adicionais,
conforme necessário, desativando a função Brush e usando o menu acionado pelo bo-
tão direito do mouse.

Objeto nas visualizações de imagens

Figura 52 
A imagem abaixo mostra um objeto criado com a função Brush. O nome designado ao objeto é
mostrado nas visualizações de imagens quando o ponteiro do mouse é posicionado sobre o
objeto.
OBSERVAÇÃO: ao segmentar objetos pequenos em visualizações de reconstrução, a
interpolação automática (consulte a página 125) pode produzir resultados insatisfatórios se a
distância do corte exceder o tamanho do pixel do objeto.
 

OBSERVAÇÃO: desenhos em reconstruções podem produzir resultados não satisfatórios para
pequenos objetos (ou seja, objetos cujo tamanho é aproximadamente a distância do corte do
conjunto de cortes subjacentes).
 

Segmentação manual de objetos
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6.3.2 Adicionando conteúdo a um objeto usando a função SmartBrush

Visão geral

A função SmartBrush é uma ferramenta de segmentação de imagens que oferece funções
avançadas de segmentação para ajudar a distinguir, por exemplo, tecidos sadios de tumores. 
Ela é usada para o preenchimento automático de regiões com valores de cinza similares que são
conectadas entre si.

Criação de objetos com SmartBrush

Figura 53 

Como criar um objeto

Etapas

1. Crie um objeto vazio, conforme descrito na página 116.

2. Selecione o objeto desejado na lista da área de funções.

3. Clique em SmartBrush.

4.
• Use o controle deslizante Brush Size para definir o tamanho do pincel.
• Para ver o tamanho aproximado do pincel, mova o mouse pela área de planejamento.

5.

• Mova o ponteiro do mouse sobre a área a ser segmentada, mantenha o botão esquer-
do do mouse pressionado e arraste o ponteiro do mouse sobre a área desejada.

• A função SmartBrush segmenta todos os pixels conectados com valores de cinza/
unidades Hounsfield idênticos que estão contidos na área adjacente ao ponteiro do
mouse.

6.
Se as bordas da área segmentada não estiverem corretamente separadas das área adja-
cente, você poderá usar as funções Brush e Eraser (consulte a página 136) para definir
essas bordas com maior precisão.
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6.3.3 Adicionando conteúdo a um objeto usando a função Draw Sphere

Visão geral

A função Draw Sphere é uma ferramenta de segmentação de imagens que permite adicionar um
objeto esférico 3D ao plano de tratamento. O tamanho da esfera pode ser definido livremente.

Criação de objeto com Draw Sphere

① ② ③

Figura 54 

Nº Componente

① Criação de esfera

② Esfera concluída (visualização 2D)

③ Esfera concluída (visualização 3D)

Como criar um objeto

Etapas

1. Crie um objeto vazio, conforme descrito na página 116.

2. Selecione o objeto desejado na lista da área de funções.

3. Clique em Draw Sphere.

4.
Mova o ponteiro do mouse para o centro da área a ser segmentada, mantenha o botão
esquerdo do mouse pressionado e arraste o ponteiro do mouse até que a esfera cubra a
área desejada.

Modificando objetos esféricos

O objeto esférico pode ser modificado adicionalmente, por exemplo, para correspondência com
os contornos de um tumor ou OAR usando as funções de edição fornecidas (consulte a página
135).

Segmentação manual de objetos

124 Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



6.3.4 Autopreenchimento e interpolação

Funções Auto Fill e Interpolation

Figura 55 

Auto Fill

Se você circundar uma seção de um corte de imagem, por exemplo, desenhando um círculo com
a função Brush, o espaço circundado será preenchido quando a caixa de seleção Autofill for
ativada.

① ②
Figura 56 

Nº Componente

① Preenchimento automático desativado

② Preenchimento automático ativado

Interpolação

Se a caixa de seleção Interpolation estiver ativada, as informações de voxel adicionadas a dois
cortes não adjacentes e visíveis usando as funções Brush (ou SmartBrush) serão interpoladas
entre os dois cortes.
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①

②

③

Figura 57 

Nº Componente

① Informações interpoladas

② Corte inicial

③ Corte final
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6.3.5 Criação de objeto para imagens de raios X

Antes de iniciar

Para a criação de objetos em imagens de raios X, os seguintes itens são necessários:
• Uma sequência de dados de tomografias localizadas.
• Imagens de raios X frontais e laterais (quando apropriado, com as imagens DSA

correspondentes), localizadas com o mesmo referencial que a sequência de dados de
tomografias localizadas.

Janela de diálogo Criação de objeto

Figura 58 

Como realizar a segmentação

Etapas

1. Acesse a aba X-ray Images na tela principal.

2. Crie um objeto vazio (consulte a página 116).

3. Clique em X-ray Segmentation ... para abrir a janela de diálogo de criação de objetos.

4. Use as funções Brush e Eraser (consulte a página 136) para segmentar a estrutura de-
sejada nas visualizações de raios X fornecidas nas abas Frontal e Lateral.

5.

Para visualizar o objeto resultante:
Clique na pré-visualização fornecida, no canto superior direito da aba.
Ative a caixa de seleção Overlay Object Preview para exibir a sobreposição dos objetos
frontal e lateral na visualização de raios X.

6. Para confirmar as configurações e fechar essa janela de diálogo, clique em OK.
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Verificando a segmentação

① ②
Figura 59 

Nº Componente

① Imagem de raios X

② Imagem de TC

Após a conclusão do procedimento, o objeto segmentado será exibido nas visualizações de
imagens, na área de planejamento.

Observações sobre segurança

A segmentação usando imagens de raios X cria um objeto de borda que inclui a estrutura
relevante em vez de um contorno exato. Por essa razão, este procedimento nem sempre é
totalmente preciso e deve ser usado apenas quando apropriado (por exemplo, para AVMs).
Todos os objetos que foram segmentados usando imagens de raios X devem ser
verificados em uma sequência de dados de TC ou RM por um profissional da área médica,
usando o software. Se tiverem sido segmentados de forma incorreta, os objetos deverão
ser corrigidos manualmente ou então removidos.

As opções de visualização 3D fornecidas nas abas Frontal e Lateral proporcionam ao
médico que estiver usando o software uma ideia aproximada da aparência posterior do
objeto segmentado. Porém, dependendo do resultado da localização de raios x e de como
a transformação do objeto foi realizada, essa pré-visualização pode, em casos isolados,
aparecer deslocada em relação aos contornos em 2D. Neste caso, verifique a precisão da
localização e verifique cuidadosamente o resultado da segmentação de raios X no
conjunto de cortes de TC correspondente.

Objetos de raios X transformados em sequências de dados de TC/RM

Quando objetos são criados em sequências de imagens de raios X e depois modificadas com
base em uma sequência de dados de TC/RM 3D, as alterações não são visíveis na sequência de
dados de raios X.
Os contornos delineados nas duas imagens de raios X 2D são transferidos para um objeto 3D por
meio de um mecanismo de projeção (transformação de 2D em 3D). Para cada corte de TC
correspondente (registro via localizador), os contornos das imagens de raios X são projetados e
uma forma elíptica é encaixada dentro do quadrado resultante. A combinação dessas elipses
individuais gera o objeto 3D.
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Para exibir as modificações baseadas em uma sequência de dados 3D nos raios X, seria
necessário transformar o objeto 3D de volta em 2D. Esta transformação de volta pode envolver
perda de informações, e a subsequente retransformação de contornos 2D em um objeto 3D
poderia deformar o objeto e torná-lo irreconhecível.
Por esse motivo, o iPlan RT Dose apenas exibe os contornos originalmente criados na aba X-ray
Segmentation e o objeto 3D é recalculado com base nos contornos exibidos nas visualizações.
Você deve verificar todas as estruturas em uma sequência de dados de TC ou RM.
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6.4 Segmentação automática de objetos

Informações gerais

Quando é adicionado pela primeira vez a uma lista, o objeto não possui conteúdo. Isso significa
que nenhuma área nos dados de imagem corresponde a esse objeto.
O iPlan RT Dose pode segmentar objetos automaticamente usando limitação de banda com:
• Uma caixa delimitadora
• Um objeto de máscara
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6.4.1 Band Thresholding usando a caixa delimitadora

Informações gerais

Band Thresholding é um procedimento de segmentação automática baseado em informações
de nível de cinza.

Janela de diálogo Band Thresholding

Figura 60 

Como realizar a segmentação

Etapas

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

2. Clique em Auto Segmentation ... para abrir a janela de diálogo Band Thresholding.

3.

Clique no botão Resize Bounding Box na barra de ferramentas da janela de diálogo
Band Thresholding (se ainda não estiver ativo).

4. Selecione Bounding Box na lista suspensa Mask.

5. Use o ponteiro do mouse para posicionar a caixa delimitadora na visualização axial, coro-
nal ou sagital, de forma a envolver a área a ser segmentada.

6.

• Na lista suspensa Maximal Fragment Number, selecione o número de fragmentos
que devem ser detectados e segmentados.

• Por exemplo, se você selecionar um fragmento, a maior área conectada será segmen-
tada.

7.

Defina os valores de cinza na visualização do histograma (canto inferior direito):
• Inserindo os valores desejados diretamente nos campos Right e Left ou
• Usando o ponteiro 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.
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Etapas

8. Para definir o limiar com maior precisão, ative a caixa de seleção Zoom para ampliar a
área entre os limiares direito e esquerdo.

9. Clique em OK para confirmar as configurações e ativar a segmentação.

OBSERVAÇÃO: a área segmentada em vermelho indica as informações da imagem que estão
dentro do limite do limiar definido. Essa área não é uma pré-visualização do objeto segmentado.
 

Verificando a segmentação

Figura 61 
Após a conclusão do procedimento, o objeto segmentado será exibido nas visualizações de
imagens, na área de planejamento.

Observações sobre segurança

A segmentação usando limiar de banda pode não encontrar a forma ou posição correta de
uma determinada estrutura. Por esta razão, todos os objetos que foram automaticamente
segmentados devem ser verificados nos cortes originais pelo profissional da área médica,
usando o software. Se tiverem sido segmentados de forma incorreta, os objetos deverão
ser corrigidos manualmente ou então removidos.

O resultado da segmentação de vasos deve ser cuidadosamente inspecionado e
verificado.
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6.4.2 Band Thresholding usando um objeto de máscara

Informações gerais

A janela de diálogo Band Thresholding também permite realizar a segmentação de objetos
dentro de uma área definida por um objeto de máscara.

Objeto de máscara

Figura 62 

Como criar um objeto de máscara

Etapas

1. Crie um objeto vazio (consulte a página 116).

2. Para definir a área a ser segmentada de forma mais abrangente, use a função Draw
Sphere (consulte a página 124) ou SmartShaper (consulte a página 138), por exemplo.

Band Thresholding usando um objeto de máscara

Figura 63 
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Como executar limiarização de banda

Etapas

1. Crie manualmente um segundo objeto vazio (consulte a página 116), nomeando-o de
acordo com o objeto a ser segmentado.

2. Selecione este objeto na área de funções e clique em Auto Segmentation ...

3. Na janela de diálogo Band Thresholding, selecione o objeto de máscara desejado na
lista suspensa Mask, na parte inferior da janela de diálogo.

4. Para definir o janelamento com maior precisão, ative a caixa de seleção Zoom para am-
pliar a área entre os limiares direito e esquerdo.

5.

• Na lista suspensa Maximal Fragment Number, selecione o número de fragmentos
que devem ser detectados e segmentados.

• Por exemplo, se você selecionar um fragmento, então o maior fragmento conectado
será segmentado.

6.

Defina os valores de cinza na visualização do histograma (canto inferior direito):
• Inserindo os valores desejados diretamente nos campos Right e Left ou
• Usando o ponteiro 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. Clique em OK para confirmar as configurações e ativar a segmentação.

Verificando a segmentação

Figura 64 
Após a conclusão do procedimento, o objeto segmentado será exibido nas visualizações de
imagens, na área de planejamento.

Observações sobre segurança

A segmentação usando limiar de banda pode não encontrar a forma ou posição correta de
uma determinada estrutura. Por esta razão, todos os objetos que foram automaticamente
segmentados devem ser verificados nos cortes originais pelo profissional da área médica,
usando o software. Se tiverem sido segmentados de forma incorreta, os objetos deverão
ser corrigidos manualmente ou então removidos.

O resultado da segmentação de vasos deve ser cuidadosamente inspecionado e
verificado.
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6.5 Modificando objetos existentes

Informações gerais

O iPlan RT Dose fornece diversas ferramentas para modificar objetos existentes.

Ferramentas disponíveis

Você pode modificar um objeto com:
• Brush e Eraser
• SmartShaper
• Transferindo objetos entre cortes
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6.5.1 Brush e Eraser

Funções Brush e Eraser

Figura 65 

Opções

O diâmetro das ferramentas Brush/Eraser pode ser ajustado com o controle deslizante Brush
Size.

Para exibir a ferramenta Brush/Eraser e quaisquer objetos segmentados como contornos, ative
a caixa de seleção Contours.

Usando a função Brush

A função Brush permite a adição manual de conteúdo a objetos segmentados ou a objetos
vazios (consulte a página 122).

① ②
Figura 66 

Nº Componente

① Função de pincel padrão

② Função de pincel apenas para contornos

Usando a função Eraser

A função Eraser permite remover manualmente informações de objetos segmentados (consulte a
página 122).

① ②
Figura 67 
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Nº Componente

① Eraser padrão

② Eraser apenas para contornos

Alternando entre Brush e Eraser

Para alternar entre as funções Brush e Eraser durante a segmentação de objetos, use o botão
direito do mouse (Brush) e o botão esquerdo do mouse (Eraser), conforme desejado.

CRIAÇÃO DE OBJETO

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 137



6.5.2 SmartShaper

Informações gerais

Esta função permite transformar ou reposicionar manualmente um objeto selecionado, conforme
necessário.

Janela de diálogo SmartShaper

Figura 68 

Como ativar o SmartShaper

Etapas

1. Selecione o objeto desejado na área de funções e clique em SmartShaper ... para abrir
a janela de diálogo SmartShaper.

2. Para exibir os objetos apresentados na forma de contorno, ative a caixa de seleção Con-
tours.

3. O diâmetro da ferramenta de modelagem pode ser ajustado com o controle deslizante
Tool Size.
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Como usar a ferramenta SmartShaper

Etapas

1.

Para ajustar a posição do objeto selecionado, clique em Move e arraste o objeto para a
posição desejada.

2.

Para ajustar a forma do objeto selecionado, clique em Deform e mova o ponteiro do
mouse pelo objeto para ajustar seu contorno exterior.

3. Clique em OK para confirmar suas alterações.

Observações sobre segurança

Por questões de desempenho, a janela de diálogo SmartShaper fornece apenas uma
visualização do objeto resultante. O cálculo do objeto somente é realizado depois que o
usuário pressiona OK para fechar a janela de diálogo. Por esta razão, o resultado final
pode ser diferente da pré-visualização, particularmente para objetos pequenos ou finos.
Desse modo, o profissional médico deve usar o software para verificar todos os objetos
que forem modificados com o SmartShaper nos cortes originais. Se tiverem sido
modificados de forma incorreta, os objetos deverão ser corrigidos manualmente ou
removidos.
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6.5.3 Transferindo objetos entre conjuntos de cortes

Informações gerais

Depois de criados, os objetos são automaticamente designados à sequência de dados na qual
eles foram segmentados.
Se necessário, um objeto pode ser designado a outras sequências de dados fusionadas incluídas
no plano de tratamento.

Disponibilidade

Objetos não podem ser transferidos entre conjuntos de cortes após a criação de um plano de
tratamento de dose.

Como executar a transferência de objetos

Etapas

1.
Clique no botão “...” próximo ao objeto.

2.

Na janela de diálogo exibida, abra a aba Set/Statistics.

OBSERVAÇÃO: esta aba somente fica disponível antes da criação de um plano de trata-
mento.
 

3. Selecione a sequência de dados para a qual o objeto deve ser transferido.

4. Para transferir todos os objetos e não apenas o objeto atualmente selecionado, ative a
caixa de seleção Move all Objects.

5. Clique em OK para confirmar sua seleção.

6.

Clique em OK na mensagem de reamostragem para ativar a transferência dos objetos.
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Observações sobre segurança

Durante a transferência de um objeto de um conjunto de cortes para outro conjunto de
cortes fusionado, podem ocorrer grande erros de interpolação se os conjuntos de cortes
forem significativamente diferentes em termos de propriedades geométricas, como
tamanho do pixel, distância do corte e orientação do corte. Além disso, se o conjunto de
cortes de destino sobrepuser somente uma parte do objeto, somente esta parte do objeto
poderá ser transferida. O restante do objeto não será transferido. Como resultado destes
fatores, a forma do objeto no conjunto de cortes de destino poderá estar incorreta.

O valor de volume indicado na aba Set/Statistics é calculado pelo iPlan com base na
qualidade da imagem, resolução da imagem, espessura do corte, etc., e pode diferir do
volume real do objeto segmentado.

A forma de um objeto deslocado pode ser diferente quando se refaz seu fatiamento para
um conjunto de cortes, pois as partes do objeto deslocado que não estão localizadas
dentro do conjunto de cortes são removidas. Além disso, erros de interpolação podem
alterar suavemente a forma.
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6.6 Manipulação avançada de objetos

Informações gerais

O iPlan RT Dose fornece vários métodos avançados para trabalho com objetos.

Funções disponíveis

• Escalamento de objetos
• Criando um objeto parede
• Combinando objetos
• Dividindo objetos
• Redesignação de funções
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6.6.1 Escalamento de objetos

Informações gerais

A função Scaling permite:
• Ampliar ou reduzir proporcionalmente objetos que foram criados e gerar um novo objeto a

partir do objeto cuja forma foi transformada.
• Criar um objeto parede que é gerado em relação a um objeto de origem que já foi criado.

Como ativar o escalamento de objetos

Etapas

1. Clique em Advanced Manipulation ... na área de funções.

2. Selecione a aba Scaling.

Aba Scaling

①

②

Figura 69 

Nº Componente

① O objeto de origem selecionado a partir da qual o objeto escalado será criado.

② Uma visualização do objeto escalado com base na manipulação de objeto executada.

Como ampliar e reduzir objetos

As opções disponíveis na janela de diálogo Scaling variam dependendo da operação efetuada,
ou seja, ampliar ou reduzir objetos ou criar um objeto parede.
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Etapas

1. Em Choose Operation and Source Object, selecione Enlarge Object ou Shrink Ob-
ject.

2. Ainda em Choose Operation and Source Object, selecione o objeto que deseja escalar
na lista fornecida.

3.

• Na seção Adjust Parameters, defina as dimensões em milímetros que serão usadas
para aumentar ou diminuir o tamanho do objeto.

• Por padrão, o tamanho do objeto será ajustado proporcionalmente nas direções es-
querda-direita, anterior-posterior e cabeça-pés. Para desativar essa configuração, cli-
que na caixa de seleção proportional referente à orientação correspondente.

4.

• No campo Name, defina um nome para o objeto escalado. Uma estrutura predefinida
também pode ser selecionada na lista fornecida.

• Por padrão, o novo objeto será 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 escalamento, clique nas visualizações prévias
à direita da aba.

7. Clique em Generate para criar o objeto escalado.

8.
• Para confirmar as configurações e fechar essa janela de diálogo, clique em Close.
• O objeto escalado é mostrado na visualização de lista na área de funções.

Observações sobre segurança

Os objetos somente serão ampliados ou reduzidos se a margem inserida for maior que ou
igual à metade da distância do corte da sequência de dados e da espessura do corte. Em
outras palavras, se a aquisição tiver uma distância entre cortes e uma espessura de corte
de 5 mm e a margem do objeto for configurada como 2 mm, o objeto não será ampliado na
direção da aquisição da imagem. Se a margem for de 2,5 mm, o objeto será ampliado.

Limitações de redução

A redução de objetos/estruturas com distâncias significativamente variáveis em direções
perpendiculares pode levar a uma erosão maior que a esperada. Considere o exemplo
bidimensional a seguir, em que o objeto elíptico na Figura 70 mostra as dimensões do elemento
usado para redução/erosão, doravante denominado elemento de erosão.

Figura 70 
Esse elemento de erosão tem altura aproximadamente 16 vezes maior que a largura. O ponto em
seu centro denota o ponto que é movimentado sobre o limite do objeto para provocar a erosão. A
aplicação desse elemento de erosão em um disco circular (indicado por uma linha circular na
Figura 71) produz um objeto que sofreu erosão (indicado pelo objeto sólido no centro da Figura
71), em que a redução da largura é quase 5 vezes maior que o definido pelo raio horizontal do
elemento de erosão. Tenha esse efeito em mente ao selecionar parâmetros para redução de
objetos.
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Figura 71 

Como criar um objeto parede

Etapas

1. Em Choose Operation and Source Object, selecione Create Wall.

2.

• Clique em Exterior para criar o objeto de parede externamente ao objeto de origem.
• Clique em Centered para criar os limites do objeto de origem no centro do novo objeto

parede.
• Clique em Interior para criar o objeto de parede internamente ao objeto de origem.

3. Ainda em Choose Operation and Source Object, selecione o objeto de origem deseja-
do.

4. Na seção Adjust Parameters, defina as dimensões do objeto parede, em milímetros.

5.
• No campo Name, defina um nome para o objeto parede. Uma estrutura predefinida

também pode ser selecionada na lista fornecida.
• O nome padrão do novo objeto é o nome do objeto de origem.

6. Clique na cor desejada para o objeto.

7. Para visualizar o resultado da operação de escalamento, clique nas visualizações prévias
à direita da aba.

8. Clique em Generate para criar o objeto parede.

9.
• Para confirmar as configurações e fechar essa janela de diálogo, clique em Close.
• O objeto parede é mostrado na visualização de lista da área de funções.
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6.6.2 Combinando objetos

Informações gerais

A aba Logical Operations permite combinar dois objetos e criar um novo objeto a partir dessa
combinação de objetos.

Como ativar operações lógicas

Etapas

1. Clique em Advanced Manipulation ... na área de funções.

2. Selecione a aba Logical Operations.

Aba Logical Operations

①

②

Figura 72 

Nº Componente

① Os objetos de origem selecionados a partir dos quais o novo objeto será criado.

② Uma pré-visualização do novo objeto com base em como os dois objetos de origem fo-
ram mesclados.

Como combinar objetos

Etapas

1. Nos campos First Operand e Second Operand, selecione os dois objetos que servirão
de base para o novo objeto.
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Etapas

2.

Selecione a operação desejada entre as seguintes opções:
• Clique em Union para criar um novo objeto a partir de dois objetos combinados.
• 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 resulta da subtração do segundo

objeto (Second Operand) do primeiro objeto (First Operand).

3.
• No campo Name, defina um nome para o novo objeto. Uma estrutura predefinida tam-

bém pode ser selecionada na lista fornecida.
• Como padrão, o novo objeto será nomeado de acordo com a operação selecionada.

4. Clique na cor desejada para o objeto.

5. Para pré-visualizar o resultado da operação de combinação, clique nas visualizações
prévias à direita da aba.

6. Clique em Generate para criar o novo objeto.

7.
• Para confirmar as configurações e fechar essa janela de diálogo, clique em Close.
• O novo objeto será então mostrado na lista da área de funções.
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6.6.3 Dividindo objetos

Informações gerais

A aba Splitting permite dividir objetos planejados em objetos menores. Isso pode ser útil, por
exemplo, no tratamento de tumores espinhais, para separar áreas de OAR que não devem ser
expostas à irradiação das áreas tumorais que devem receber a dosagem máxima.

Como ativar operações de divisão

Etapas

1. Clique em Advanced Manipulation ... na área de funções.

2. Selecione a aba Splitting.

Aba Splitting

Figura 73 

Etapas iniciais

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 a minimi-

zar a seção transversal.
• Clique em Axial, Coronal ou Sagittal para dividir o objeto de acordo com a orientação

definida.

Manipulação avançada de objetos
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Etapas

3.

Clique no botão Object Splitter na barra de ferramentas da aba Splitting.

4. Clique na visualização preferida da aba.

5.

• Usando o ponteiro 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 ponteiro do mouse acima ou abaixo do
quadrado verde.

6.

Verifique se o objeto está corretamente dividido, usando as visualizações da imagem e a
visualização 3D fornecidas.

Como gerar objetos divididos

Quando estiver certo de que o objeto está dividido corretamente, você poderá gerar os dois
novos objetos indicados pelas caixas azul e âmbar.

Etapas

1. No campo 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 tipo de objeto que dese-
ja gerar. Esse objeto será mostrado na lista Source Object.

4. Repita as etapas de 1-3 para o segundo objeto.

5.
• Para confirmar as configurações e fechar essa janela de diálogo, clique em Close.
• Os novos objetos agora são mostrados na visualização de lista da área de funções.
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6.6.4 Redesignação de função

Informações gerais

Esta função permite que um objeto ao qual foi designada uma determinada função na prescrição
(consulte a página 170) seja substituído por outro objeto.
• Por exemplo, se um volume-alvo tiver diminuído de tamanho entre tratamentos, um volume

ajustado poderá ser criado usando as funções de escalamento (página 143).
• O volume original (designado como o PTV na prescrição do plano) poderá então ser

substituído pelo volume reduzido.

Como ativar a redesignação de funções

Clique em Role Reassignment ... para abrir a janela de diálogo Reassignment.

Janela de diálogo Reassignment

Figura 74 
Os objetos definidos como PTV, Boost ou OAR na prescrição (consulte a página 170) são
mostrados em Assigned Objects.
Os objetos restantes disponíveis para seleção são mostrados em Available Objects.

Etapas

1. Em Assigned Objects, selecione o objeto original a ser substituído.

2. Em Available Objects, selecione o objeto substituto.

3. Clique em Swap para substituir o objeto original pelo objeto substituto.

4. Para confirmar as configurações e fechar essa janela de diálogo, clique em Close.

Verifique se o cenário de tratamento ajustado é apropriado para o tratamento planejado.

Manipulação avançada de objetos

150 Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



6.7 Simulação de dados 4D
6.7.1 Visão geral

Informações gerais

Se uma sequência de dados 4D (consulte a página 490) estiver disponível, um painel de controle
que permite visualizar uma simulação de movimentação de órgãos internos será mostrado no
canto inferior direito das visualizações de corte e reconstrução.
Esta função é particularmente importante quando os contornos de objetos de planejamento para
tratamentos extracranianos, pois a movimentação de órgãos internos pode ser um fator
significativo nestes casos.

Painel de controle

Figura 75 

Simulação em andamento

① ②

③ ④

Figura 76 
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Funções do painel de controle

Componente Função

Inicia a simulação 4D, navegando automaticamente pelos dados disponíveis,
em sequência.

Pausa a simulação 4D.

Permite avançar a navegação manualmente pelas sequências de dados dispo-
níveis.

Avança rápido diretamente para o final da simulação 4D.

Permite retroceder a navegação manualmente pelas sequências de dados dis-
poníveis.

Retorna diretamente ao início da simulação 4D.

Você pode navegar até um ponto específico na simulação usando o controle
deslizante de progresso.

Simulação de dados 4D
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6.8 Saindo da criação de objetos
6.8.1 Visão geral

Prompt de saída

Figura 77 
Antes de sair da etapa Object Creation, certifique-se de que todos os objetos estejam
corretamente segmentados.
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7 CRIANDO UM PLANO DE
TRATAMENTO

7.1 Sobre o planejamento de tratamento

Procedimento de planejamento de tratamento

Esta etapa permite criar um plano de tratamento completo.

Etapas

1. Escolher um modelo ou executar o planejamento manual.

2. Definir uma prescrição para cada objeto de planejamento.

3. Adicionar grupos de tratamento.

4. Visualizar os resultados de algoritmos alternativos de cálculo de dose.

5. Visualizar a dose usando as visualizações de imagens ou o DVH.

6. Comparar planos.
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7.1.1 Comparação de opções de tratamento

Informações gerais

O iPlan RT Dose permite criar um plano de tratamento usando as modalidades de terapia:
• Feixe conformado
• Arco conformado (estático e dinâmico)
• IMRT
• Arco Circular
• HybridArc

O software não limita a quantidade de campos, feixes ou arcos de tratamento que podem ser
usados. Porém, o desempenho do sistema será afetado se uma grande quantidade de feixes
(mais que 50), arcos (mais que 10) ou campos IMRT (mais que 20) for usada.

Feixes conformados

A técnica de Feixe conformado usa formas específicas de colimadoras para diferentes direções
de gantry e mesa, otimizando assim cada campo de radiação para a forma do PTV. Devido ao
grande tamanho de campo que é possível com um colimador multilâmina, é normalmente
suficiente planejar um isocentro para cada lesão.
A desvantagem desta técnica é que a dose para o tecido adjacente no lado de entrada do feixe
pode ser maior que na radiocirurgia padrão com um gantry giratório.

Arcos Conformados

Durante tratamentos com Arco conformado, a rotação do gantry durante a irradiação é
semelhante à obtida na radiocirurgia padrão. O ajuste do campo de radiação à forma do tumor
em cada ângulo do plano em arco e do gantry é semelhante ao obtido na abordagem de Feixe
conformado. Tratamentos com Arcos Conformados estáticos e dinâmicos podem ser realizados.

Tratamento Forma do campo de radiação

Arco conformado Dinâmico Adaptado para a projeção do PTV durante o arco.

Arco Conformado Estático Uma forma de campo média é calculada para o arco completo.

Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT)

Na radioterapia de intensidade modulada, a intensidade do feixe varia dentro do campo aplicado.
Desta forma, esta aplicação de dose nos órgãos de risco adjacentes ao PTV pode ser
minimizada.

Arcos circulares

Os tratamentos de Arco Circular usam colimadores cônicos que resultam em campos de radiação
de forma cônica. Uma alta dose de radiação é aplicada no ponto de interseção, enquanto as
doses fora desse volume são consideravelmente menores. Uma quantidade de arcos é
geralmente empregada para um único tratamento, distribuídos espacialmente ao redor do
paciente, usando ângulos de mesa de tratamento exclusivos para cada arco. Quando se usa uma
quantidade adequada de feixes, a distribuição de dose é melhorada, minimizando assim a dose
no tecido adjacente.
Os arcos circulares são particularmente importantes no tratamento de pequenas lesões esféricas
e na execução de radiocirurgia funcional. A desvantagem do uso de campos cônicos é que pode
ser necessário planejar diversos isocentros para um único PTV. Como resultado, a dose dentro
da lesão pode não ser suficientemente homogênea.
O cálculo de dose para tratamentos de Arco Circular é executado com o algoritmo de dose de
cone circular. O algoritmo Monte Carlo não está disponível para este caso.

Sobre o planejamento de tratamento
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A precisão de um cone circular acoplado ao suporte do colimador não pode ser garantida
para todos os ângulos do colimador. Durante o tratamento, certifique-se de usar o ângulo
idêntico de colimador usado durante as medições de feixe.

Para cones circulares, os colimadores primários devem blindar a radiação fora do material
do cone. As posições de colimadores primários usadas durante o tratamento devem ser
idênticas às posições usadas durante as medições de feixe.

HybridArc

HybridArc é uma combinação de tratamentos de Arco Conformado Dinâmico e IMRT. Um ou mais
feixes de IMRT são incluídos em cada arco conformado dinâmico, na mesma posição da mesa,
para otimizar a distribuição de dose, minimizando o esforço de configuração adicional.
O usuário pode ajustar o comprimento do Arco e o número de feixes de IMRT por Arco. Os
ângulos de gantry dos feixes de IMRT são automaticamente distribuídos pelo software usando a
distância do ângulo do gantry entre dois feixes de IMRT adjacentes e o ângulo do gantry do
primeiro feixe de IMRT calculado por:

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

Além disso, o usuário pode ajustar a ponderação entre a dose fornecida pelo Arco Conformado e
pelos feixes de IMRT. Antes da otimização dos feixes de IMRT, a abertura do Arco Conformado
Dinâmico é otimizada de acordo com as restrições de IMRT definidas, para melhorar a
distribuição de dose. Dessa forma, o HybridArc fornece as vantagens dos tratamentos de Arco
conformado Dinâmico e dos tratamentos de IMRT.
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7.1.2 Visão geral da tela principal

Propósito

A tela Treatment Planning permite definir, visualizar e editar um planejamento de tratamento.

Abrindo o planejamento de tratamento

Você pode acessar esta etapa por meio das funções Navigator (consulte a página 46).
Se um plano de tratamento ainda não tiver sido definido, o iPlan RT Dose abrirá
automaticamente a janela de diálogo Create Plan (consulte a página 162).

Tela principal

Figura 78 

Atualizar MU

Este botão atualiza o cálculo da unidade monitora para todo o plano de tratamento. Os valores de
MU são automaticamente atualizados somente no caso de alterações importantes, como na
ponderação de grupos de tratamento e elementos de tratamento individuais (consulte as páginas
196 e 202), ou em ajustes na prescrição (consulte página 181).
• Para elementos de HybridArc, a função Refresh MU restaura a ponderação de feixe de Arco-

IMRT após a otimização da abertura.
• Para elementos de IMRT e HybridArc, a função Refresh MU satisfaz a normalização de dose

de PTV prescrita após a otimização de IMRT.
• Procure evitar o uso da função Refresh MU após otimizações de IMRT, pois ela não leva em

consideração os objetivos de OAR. Dessa forma, Refresh MU pode resultar em restrições na
OAR.

• O uso da função Refresh MU após a otimização de IMRT, em combinação com um algoritmo
de Monte Carlo ativado, sempre dispara um novo cálculo de Monte Carlo, independentemente
dos resultados de cálculos anteriores. Devido à natureza estatística do algoritmo de Monte
Carlo, cada Refresh MU pode resultar em unidades monitoras de feixe ligeiramente diferentes.
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Área de funções

Se um planejamento de tratamento ainda não tiver sido definido, as seguintes funções estarão
disponíveis:

Componente Função

Create Treatment Plan Permite criar um plano de tratamento (consulte a página 162).

Object Manipulation
Permite editar a forma de objetos, seja com base em sua morfologia,
seja por meio da execução de operações lógicas (consulte a página
142).
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7.1.3 Funções de Barra de ferramentas e de Visualização específicas para doses

Funções da barra de ferramentas

Componente Função Consulte

Plan Comparison permite carregar um segundo plano de trata-
mento, que pode então ser comparado com o plano de tratamen-
to atual, ou comparar os cálculos de Monte Carlo e Pencil Beam.

Página 246

Open DVH Dialog abre uma janela de diálogo em que a dosa-
gem do tratamento pode ser calculada para volumes-alvo plane-
jados. 

Página 226

Dose Display abre uma janela de diálogo que permite configurar
várias opções de exibição de dose; p. ex., valores relativos ou ab-
solutos, unidades cGy ou Gy, etc. 

Página 224

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam permite alternar entre os al-
goritmos de Monte Carlo e Pencil Beam para cálculo de dose. Página 215

Show Dose permite exibir os contornos de dose planejados para
cada volume-alvo, junto com uma escala de dose corresponden-
te. 

Página 220

Threshold permite exibir apenas um limiar de dose, possibilitan-
do que você se concentre em um determinado valor de dose. Página 222

Funções de visualização de imagem

Componente Função Consulte

Toggle view mode permite exibir a visualização frontal ou crania-
na da visualização, apenas dos OARs ou de todas as estruturas. Página 252

Show/draw planning shape permite adaptar o campo de radia-
ção, por meio do ajuste das lâminas do colimador multilâmina. Página 271

Show/change leaves and jaw positions permite ajustar manual-
mente as posições das lâminas e dos colimadores primários. Página 272

Enter leaf positions numerically permite inserir valores específi-
cos para cada lâmina. Página 274

Reset manual changes to shape permite desfazer ajustes em
posições de lâminas. Página 275

Sobre o planejamento de tratamento
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Componente Função Consulte

Toggle fluence display permite alternar a tela para um mapa de
fluência. Página 223

Arc/Beam display permite selecionar os feixes ou arcos planeja-
dos a serem exibidos. Página 258

Estas funções permitem navegar pelos arcos ou feixes de IMRT
selecionados.

Página 276

Alterna entre diferentes feixes de IMRT de um HybridArc.
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7.2 Criando um novo plano de tratamento
7.2.1 Visão geral

Informações gerais

Após a conclusão da etapa Object Creation (consulte a página 73), o sistema solicita
automaticamente a criação de um novo plano de tratamento.
Se um plano de tratamento ainda não tiver sido definido, também é possível criar um novo plano
clicando em Create Treatment Plan.

Janela de diálogo Create Plan

Figura 79 

Opções de criação de plano

Há três variações possíveis para a criação de um novo plano de tratamento:

Seção Consulte

Como criar um plano completamente novo Página 164

Como criar um novo plano (prescrição existente) Página 164

Como criar um novo plano (prescrição e configuração existentes) Página 164

Gerenciamento de modelos de planos

Para reorganizar os modelos de tratamento existentes, clique em Manage ... (consulte a página
303).

Criando um novo plano de tratamento
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Modificações subsequentes

Modificações em planos de tratamento concluídos podem ser executadas na janela de diálogo
Prescription (consulte a página 181). Porém, o tipo de prescrição (consulte a página 169)
somente pode ser configurado na janela de diálogo Create Plan.
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7.2.2 Opções de criação de plano

Como criar um plano completamente novo

Etapas

1. Selecione o botão Manually, na parte inferior da janela de diálogo Create Plan.

2. Clique em Next para definir a prescrição (consulte a página 167).

A configuração do tratamento deve ser definida separadamente na janela de diálogo Group
(consulte a página 185).

Como criar um novo plano (prescrição existente)

Etapas

1. Selecione o botão de opção Plan Template na parte superior da janela de diálogo.

2. Selecione o modelo preferido na lista.

3. Selecione a caixa de seleção Load prescription only e clique em Next.

As informações de prescrição selecionadas são aplicadas ao plano de tratamento e podem ser
modificadas:
• Na janela de diálogo Create Plan (consulte a página 167)
• Na janela de diálogo Prescription (consulte a página 181)

A configuração do tratamento deve ser definida separadamente na janela de diálogo Group
(consulte a página 185).

Como criar um novo plano (prescrição e configuração existentes)

Etapas

1. Selecione o botão de opção Plan Template na parte superior da janela de diálogo.

2. Selecione o modelo preferido na lista e clique em Next.

As informações de prescrição selecionadas são aplicadas ao plano de tratamento e podem ser
modificadas:
• Na janela de diálogo Create Plan (consulte a página 167)
• Na janela de diálogo Prescription (consulte a página 181)

As informações de configuração do tratamento são aplicadas no plano de tratamento e podem
ser modificadas na janela de diálogo Group (consulte a página 185).

A distribuição de arco ou feixe criada quando se seleciona um modelo não é otimizada
clinicamente. A efetividade do plano resultante deve ser avaliada antes da realização do
tratamento.

Criando um novo plano de tratamento
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7.2.3 Alterando propriedades do plano

Informações gerais

Use a janela de diálogo Properties do RTPlan para alterar as propriedades do plano de
tratamento.

Como configurar parâmetros de cálculo de dose

Etapas

1.

Selecione o objeto RTPlan na área de funções.

2. Clique em Properties na aba Functions da área de funções para abrir a janela de diálo-
go Properties.

Janela de diálogo RTPlan Properties

Figura 80 

Componente Função

Name O nome do plano de tratamento. Essa informação aparece na aba de fun-
ções. O padrão é “The RTPlan”.

Treatment Type Cranial ou Extracranial.

Plan Intent Permite anotar a intenção do plano; por exemplo, paliativo ou curativo.

Também é possível visualizar:
• As sequências de referência e de alinhamento atuais.
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• A orientação do paciente.

Outras propriedades

Esta janela de diálogo permite configurar as seguintes funções:
• Dose Calculation: consulte a página 212.
• Monte Carlo: consulte a página 216.
• Prescription: consulte página 212.

Criando um novo plano de tratamento
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7.3 Definindo uma prescrição
7.3.1 Visão geral

Informações gerais

A prescrição é a base para o plano de tratamento. Na prescrição você pode definir:
• Qual estrutura é o PTV ou Boost, e quais são os objetos de risco (OARs).
• Como a dose deve ser calculada em relação a uma estrutura.
• A quantidade de dose que uma estrutura de PTV ou Boost deve receber.
• A ponderação que deve ser atribuída para cada OAR.
• Restrições de dose e volume para cada objeto.
• Objetivos para otimização do planejamento.

Janela de diálogo Create Plan

Figura 81 

Como definir uma prescrição

Etapas Consulte

1. Escolha um tipo de prescrição. Página 169

2. Designe tipos aos objetos de planejamento, como OAR ou PTV. Página 170

3. Realize a configuração de dose e fracionamento para objetos PTV e Boost. Página 171

4. Defina o Histograma Dose-Volume (DVH) para cada objeto. Página 175

5.
Defina restrições para PTV(s) e para os diferentes OARs. O plano de trata-
mento resultante deve atender a essas restrições.
OBSERVAÇÃO: restrições podem ser alteradas para objetivos.
 

Página 177

6. Defina os objetivos de planejamento. Isso influenciará os cálculos de otimi-
zação de dose durante o planejamento inverso. Página 177
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OBSERVAÇÃO: também é possível modificar uma prescrição existente (consulte a página 181).
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7.3.2 Escolhendo um tipo de prescrição

Informações gerais

O tipo de prescrição determina como calcular a dose relativa à estrutura de destino.
Os tipos de prescrição são definidos globalmente para o plano de tratamento. Não é possível
alterar tipos de prescrição posteriormente.

Tipos de prescrição

Figura 82 

Qual tipo de prescrição?

Tipo de prescrição

Dose Volume Pres-
cription

Este tipo de prescrição é usado para assegurar que uma porcentagem
específica da estrutura de destino receba uma porcentagem especifica-
da da dose prescrita.
A opção Dose Volume Prescription permite que o sistema calcule au-
tomaticamente a melhor relação de cobertura de dose-volume, levando
em consideração as restrições definidas (consulte a página 177).
OBSERVAÇÃO: um ponto de normalização ainda poderá ser criado pos-
teriormente (consulte a página 242).
 

Point Prescription to
Isocenter

Este tipo de prescrição define uma dose específica para um ponto de
isocentro (ponto de normalização) sem considerar o volume da estrutu-
ra.
Se você selecionar Point Prescription to Isocenter, o software indicará
que uma restrição foi violada no histograma de dose-volume (consulte a
página 175). O plano deverá então ser manualmente adaptado, confor-
me necessário.

OBSERVAÇÃO: se a opção Dose Volume Prescription for selecionada, deixe uma margem
razoável em torno do PTV, para considerar a penumbra do MLC.
 

Dose Relativa

Esta configuração define a proporção da dose sob consideração pelo médico. Uma dose relativa
de 100% indica uma dose absoluta de 1.

Cálculo da dose

Você pode ajustar os parâmetros de cálculo de dose. Consulte a página 212.
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7.3.3 Designando tipos para objetos

Informações gerais

Um tipo de objeto específico pode ser designado para cada objeto, usando os botões de opção
ao lado da lista (p. ex., PTV ou Boost).

Designação de objeto

Figura 83 

Configurações disponíveis

Tipo de objeto Descrição

PTV O objeto correspondente é configurado como o volume-alvo planejado.

Boost
Uma área selecionada do volume-alvo planejado pode ser definida para rece-
ber uma dose mais alta.
Objetos de sobredose sempre devem fazer parte do PTV.

OAR
As configurações definidas para objetos OAR (consulte página 171) afetam
diretamente a otimização automática de lâminas para tratamentos conforma-
dos.

Other
Se necessário, esta opção pode ser usada para definir estruturas de interesse
geral que não são diretamente relevantes para a área de tratamento. Não há
configurações específicas disponíveis para este tipo de objeto.

Como designar tipos de objeto

Etapas

1. Selecione o objeto na lista.

2.

Designe um tipo, ativando um botão de seleção, como PTV, OAR, etc. O objeto mudará
de cor na lista.
Você também pode usar os botões de opção para selecionar um grupo de objetos (usan-
do o mouse com a tecla Shift ou Ctrl) e designar um determinado tipo de objeto para es-
se grupo.

3. Defina as prescrições de dose para cada objeto PTV e Boost.

4. Defina as restrições para cada objeto OAR.

5. Defina os objetivos para cada objeto PTV, Boost e OAR.
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7.3.4 Definindo a prescrição de dose para objetos PTV e Boost

Informações gerais

Você pode definir informações de prescrição e fração para cada PTV mostrado na lista Objects.

Área de configurações

Figura 84 

Como definir as configurações de objetos PTV

Etapas

1. Selecione o objeto-alvo na lista Objects.

2. Assegure que o botão de seleção PTV esteja selecionado. O objeto deve aparecer colori-
do em verde e rotulado como PTV.

3. Defina o número total de frações usando a caixa numérica Number of Fractions.

4.

Defina a dose. Isso pode ser:
• Uma dose específica para cada Single Fraction ou
• Uma dose geral para todas as frações (All Fractions).

Utilize a janela de diálogo Dose Display (consulte a página 224) para definir:
• A unidade da dose (cGy ou Gy).
• Se a dose é relativa ou absoluta.

5.

Defina um destino de normalização:
• Use a lista para definir destinos de normalização preferenciais como objetivos de dose

absolutos ou relativos, ou
• Defina a normalização (Normalization) diretamente por porcentagem de Volume (V%).
• Defina um ponto de normalização no DVH, selecionando um ponto de restrição, clican-

do com o botão direito do mouse no menu de contexto e escolhendo Normalization.
Consulte a página 177.

O objetivo definido será mantido pela função Refresh MU.
Para efetuar a normalização imediatamente durante o cálculo direto de IMRT, selecione
um ponto de normalização, clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de
contexto e escolha Renormalize Post-Optimization.
OBSERVAÇÃO: a otimização de abertura para HybridArcs também é normalizada para
os pontos selecionados para Renormalize Post-Optimization; entretanto, isso ocorrerá
apenas se não houver nenhuma otimização de IMRT pendente.
 

6. A área Assigned groups é importante para a designação de grupos de tratamento sub-
sequentes (consulte a página 181).
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Como definir as configurações do objeto Boost

Você pode definir configurações para objetos Boost da mesma maneira definida para objetos
PTV. No caso de objetos Boost, a dose do PTV é suplementada. O resultado geral é exibido
corretamente no histograma de dose-volume (consulte página 175).
OBSERVAÇÃO: se seu alvo consistir em dois PTVs, um dentro do outro, recomendamos
designar o tipo de objeto boost (sobredose) para o PTV encapsulado.
 

PTV e Planejamento direto

No caso de planejamento direto, cada PTV ou objeto de boost (sobredose) deve ter um isocentro
associado a ele (consulte a página 185).

PTV e Planejamento de IMRT

Durante o planejamento de IMRT você pode tratar múltiplos PTVs com um Grupo de Tratamento
e também pode utilizar um objeto de sobredose para realizar o tratamento. Neste caso, não é
necessário selecionar um Grupo de Tratamento para o(s) objeto(s) de sobredose e a quantidade
de frações podem ser desconsideradas, pois somente o valor da dose é decisivo. 
OBSERVAÇÃO: considere que, ao tratar múltiplas lesões com um único Grupo de Tratamento,
devido a razões físicas e técnicas, existem limitações relacionadas à distância entre as lesões e
suas posições dentro do campo que pode ser acessado pela radiação.
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7.3.5 Definindo restrições de dose para Objetos OAR

Informações gerais

Você pode definir o nível de proteção que cada OAR deve receber durante o planejamento.

Sempre contorne e defina OARs corretamente, para evitar doses não intencionais nas
OARs.

Configurações de OAR

Figura 85 

Como definir as configurações de objetos OAR

Etapas

1. Selecione o objeto-alvo na lista Objects.

2. Assegure que o botão de seleção OAR esteja selecionado. O objeto deve aparecer colo-
rido em azul e rotulado como OAR.

3. Para executar Forward Planning, defina uma prioridade em OAR Type (veja abaixo).

4. Para executar Inverse Planning, designe um valor de Guardian para cada OAR (veja
abaixo).

Forward Planning

Para realizar Forward Planning, designe a cada OAR um dos três níveis de prioridade que serão
considerados durante o planejamento subsequente:

Prioridade de
OAR

Descrição

OAR Type 1

O sistema considera estes objetos durante a otimização das lâminas.
Objetos OAR de prioridade 1 devem ser completamente bloqueados, para
proteger a área correspondente. Porém, dependendo da posição do PTV,
nem sempre será possível conseguir um bloqueio completo de 100%.

OAR Type 2

O sistema também considera estes objetos durante a otimização das lâmi-
nas.
Partes da margem do PTV que se sobrepõe a objetos OAR de prioridade 2
são bloqueadas, para proteger a área correspondente.

OAR Type 3 Estes objetos não são considerados durante a otimização das lâminas.

CRIANDO UM PLANO DE TRATAMENTO

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 173



Inverse Planning

Para realizar Inverse Planning, designe um valor de Guardian para cada OAR. 

OAR Type Valor de guardião padrão

OAR Type 1 A configuração padrão proporciona 100% de proteção para o objeto desig-
nado.

OAR Type 2 A configuração padrão proporciona 66% de proteção para o objeto designa-
do.

OAR Type 3 A configuração padrão proporciona 33% de proteção para o objeto designa-
do.

No caso de tratamentos com feixe conformado e arco conformado, as configurações de valor de
guardião não causam impacto no cálculo automático da unidade monitora (MU).

Configurações de guardião e IMRT

As configurações de guardião são particularmente importantes para otimização de dose durante
tratamentos com IMRT e HybridArc, pois as otimizações calculadas são o resultado de
multiplicações com a porcentagem do valor de guardião.
• Se o valor de guardião for definido como 100% para um OAR, esse OAR receberá a máxima

consideração durante a otimização de dose.
• Um OAR com uma configuração de valor de guardião de 0% não será considerado durante a

otimização de dose.
• Se, para tratamentos com HybridArc, o valor do guardião for configurado para menos de 10%

para um OAR, esse OAR não será considerado para otimização de abertura.
Para obter detalhes sobre otimização de dose, consulte página 315.

Relação de dose

A relação de dose para exibição é mostrada na parte inferior da área de configurações, em
General Dose Relation for Display. Se dois ou mais PTVs tiverem sido definidos para o plano
de tratamento com diferentes doses de prescrição, é possível ajustar este valor, para que uma
relação adequada seja aplicada. Esta é apenas uma configuração de exibição e não afeta a
prescrição de dose real.

O valor de All Fractions é sempre igual à porcentagem da dose esperada para um PTV.
Para todas as configurações comuns, este valor deve correlacionar-se à relação de dose.
Por exemplo, você pode prescrever 20,0 Gy para um PTV se a sua relação exibida
preferencial for 80% = 16,0 Gy. A complexidade aumenta para múltiplos PTVs com
diferentes prescrições.
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7.3.6 Revisando o histograma de dose-volume

Informações gerais

Um histograma de dose-volume (DVH) é exibido para cada objeto na área central da janela de
diálogo Create Plan.
Esse histograma mostra, para cada objeto, a quantidade de dose que cada proporção do objeto
deve receber.
As informações contidas no histograma de dose-volume dependem de suas configurações de
objeto e prescrição.

Como revisar o DVH para um objeto

Para visualizar o DVH de um objeto, selecione esse objeto na lista Objects. O DVH é exibido.

O DVH não deve ser o único critério de decisão sobre a precisão do plano de tratamento.
Outro critério possível é a exibição da distribuição de dose.

Histograma Dose-Volume (Exemplo de PTV)

①

②

③

④

⑤

⑤

Figura 86 

Nº Componente Função

① Volume Clique aqui para modificar a unidade de exibição de volume (ccm
ou porcentagem).

② Relação volume-dose Exibida para cada ponto de restrição definido no gráfico para o
objeto atual. Consulte a página 177.

③ Áreas sombreadas Áreas no DVH através das quais o gráfico de Dose/Volume não
deve passar.
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Nº Componente Função

④ Dose Clique aqui para modificar a unidade de exibição de dose (Gy,
cGy ou porcentagem).

⑤ Pontos de restrição Consulte a página 177.

Eixos X e Y

Eixo Descrição

Eixo Y Volume do objeto (% ou ccm).

Eixo X Dose recebida por esse volume (relativa [%] ou absoluta [Gy ou cGy]).

Guardian Value

A configuração do valor de guardião para a OAR atual é mostrada no gráfico, abaixo da relação
de dose.

Como alterar o intervalo de volume ou dose

Se desejar aumentar o volume ou a taxa de dose exibidos, clique e arraste as setas na
extremidade dos eixos y e x, até que o gráfico atinja a taxa desejada. Clique duas vezes em um
eixo para adaptá-lo automaticamente à melhor posição.
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7.3.7 Definindo restrições e objetivos

Restrições

Restrições são usadas para restringir a dose recebida por estruturas diferentes do volume-alvo.
Essas restrições são normalmente definidas pelo médico.

Restrições priorizadas

A configuração de uma restrição como priorizada designa a essa restrição uma prioridade mais
alta no caso de objetos PTV, e para todos os objetos no caso de planejamento inverso.
A ponderação para objetos OAR priorizados em IMRT é aumentada por fatores de 10 (OAR
baixo), 100 (OAR médio) ou 1.000 (OAR alto).
A renormalização da prescrição é calculada de forma que o DVH resultante sempre corresponda
corretamente à restrição priorizada.

Objetivos

Você pode definir tanto objetivos quanto restrições. Os objetivos são usados para planejamento
de tratamento com IMRT. Os objetivos permitem configurar destinos preferenciais para um plano
ótimo, mantendo-se dentro dos limites definidos pelas restrições.

Restrições disponíveis

Dependendo da prescrição e do tipo de tratamento selecionados, e do tipo de objeto definido, o
uso de restrições varia da seguinte maneira:

Prescrição/Trata-
mento

PTV/Boost OAR Other

Prescrição de dose-
-volume

3 restrições padrão
Valores definidos pe-
lo usuário
Usado no cálculo da
unidade monitora

Número de restri-
ções definido pelo
usuário
Valores definidos pe-
lo usuário
Somente para exibi-
ção

Sem restrições

Prescrição para pon-
to

2 restrições padrão
Valores definidos pe-
lo usuário
Somente para exibi-
ção

Planejamento inver-
so

A quantidade de restrições depende do tipo de objeto selecionado
Todas as restrições definidas para todos os objetos são consideradas du-
rante a otimização de dose

Como modificar restrições existentes no DVH

Etapas

1. Selecione o objeto relevante na lista Objects.

2. Desative a caixa de seleção Change Only Objectives.

3.
Usando o mouse, selecione um ponto de restrição no DVH. (Consulte a Figura 86.)
O ponto é destacado e você pode arrastá-lo para uma posição diferente.

4. Para excluir um ponto de restrição ou configurar uma restrição priorizada, clique nele
com o botão direito do mouse, para abrir um menu de contexto.
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Como adicionar objetivos ao DVH

Etapas

1. Selecione o objeto relevante na lista Objects.

2. Ative a caixa de seleção Change Only Objectives.

3.

Usando o mouse, selecione um ponto de restrição no DVH. (Consulte a Figura 86.)
O ponto é destacado e você pode arrastar um novo ponto da posição atual para uma po-
sição diferente.
As restrições inferior e superior de um PTV podem ser definidas como objetivos a serem
respeitados durante o IMRT.

4. Para excluir um objetivo ou configurá-lo como priorizado, clique nele com o botão direito
do mouse, para abrir um menu de contexto.

Restrições e objetivos no DVH

Gráfico

Restrição (definida pelo médico)

Ponto de normalização

Objetivo (para otimização)

Restrição e objetivo

Priorizado (indicado por uma borda extra)

Como modificar restrições e objetivos na janela de diálogo Edit

Etapas

1. Selecione o objeto relevante na lista Objects.

2. Clique em Numeric.

3. Defina manualmente os valores de volume (em %) e dose (em Gy) para cada ponto. O
ponto será posicionado de acordo no DVH.
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Etapas

4.

Para objetos PTV e de boost (sobredose)① é possível definir três restrições (uma dose
inferior, uma dose desejada ou de 50%, e uma dose superior).
Para objetos OAR ② é possível definir múltiplos pontos de restrição. Uma dose máxima
sempre deve ser definida.

①

②

5. Se necessário, você também pode definir uma restrição como Prioritize ou um Objecti-
ve.

6. Clique em OK para confirmar suas configurações.

Como incluir novas restrições

Somente é possível criar novas restrições para OARs. Para fazer isso:

Etapas

1. Selecione o objeto OAR desejado na lista Objects (consulte a página 170).

2.
Posicione o mouse no ponto mais alto do eixo de volume do DVH (indicado por uma in-
terseção de um ponto com uma linha), e arraste o mouse até que um novo ponto apare-
ça no gráfico.
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Como salvar restrições como modelos

Etapas

1.

Para salvar suas configurações atuais de restrição como um modelo para uso subse-
quente, clique em Save As ... próximo da lista Constraint Templates para abrir a janela
de diálogo Save.

2. Digite um nome apropriado para o modelo de restrições no campo Enter new name.

3. Clique em Save para salvar o novo modelo de restrições.

Como usar modelos de restrições

Modelos de restrições que foram salvos conforme descrito em página 180 podem ser
selecionados e aplicados ao DVH atual.

Figura 87 

Etapas

1. Na lista suspensa Constraint Templates, selecione o modelo a ser aplicado ao DVH
atual.

2. Os valores selecionados podem ser editados posteriormente, conforme descrito na pági-
na 177.

3. Para remover um modelo que não é mais necessário, selecione-o e clique em Delete.

Informações adicionais sobre modelos de restrições são fornecidas na página 307.
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7.3.8 Modificando uma prescrição existente

Informações gerais

Depois de criar seu plano de tratamento (consulte página 164), você poderá editar as
informações de prescrição a qualquer momento.

Como modificar uma prescrição

Clique em Prescription na aba Prescription da área de funções da tela principal. A janela de
diálogo Prescription é exibida.

É altamente recomendado rever as distribuições de doses calculadas e os histogramas de
dose-volume sempre que forem realizadas modificações na janela de diálogo Prescription
e quando se clica em Refresh MU na área de funções.

Janela de diálogo Prescription

Figura 88 

O que pode ser modificado?

Esta janela de diálogo contém opções de configuração semelhantes às da janela de diálogo
Create Plan (consulte a página 167) inicialmente usada para definir os parâmetros de prescrição
necessários.
Porém, não é mais possível alterar o tipo de prescrição (consulte página 169).
Também é possível definir se os grupos de tratamento listados em Assigned groups devem ser
excluídos do planejamento de doses (consulte a página 182).
OBSERVAÇÃO: a modificação de Assigned groups não está disponível durante a criação do
plano, porque a relação entre o PTV e o isocentro somente pode ser estabelecida na tela
principal de planejamento de tratamento (consulte a página 185).
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Como designar grupos para cálculo de MU

Você pode determinar se os grupos de tratamento listados em Assigned groups devem ser
considerados para cálculo de MU.

Etapas

1. Clique em Edit na janela de diálogo Prescription.

2.

Na janela de diálogo Edit exibida, você pode:
Definir se um grupo de tratamento e um PTV (p. ex., Tumor) devem ser incluídos no pla-
nejamento de dose.
Definir um fator de ponderação relativo apropriado se o plano de tratamento contiver múl-
tiplos isocentros.

Para editar estas informações posteriormente, use o ícone Open Weighting Dialog da área de
funções durante o planejamento do tratamento (consulte a página 196):
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7.3.9 Prescrição para um ponto de normalização

Informações gerais

Na prescrição para um ponto de normalização é importante considerar a natureza algorítmica e
numérica do resultado do cálculo.
A penumbra do campo de irradiação calculada, a região com um alto gradiente de dose, é
especialmente sensível a diferenças no algoritmo do cálculo de dose.

Características de penumbra

Diferenças na modelagem de feixes e, portanto, diferentes características de penumbra, são
causadas por:
• Aperfeiçoamentos algorítmicos e numéricos no algoritmo Pencil Beam entre diferentes versões

do iPlan RT Dose.
• Diferentes algoritmos de cálculo de dose (por exemplo, Pencil Beam ou Monte Carlo).
• A natureza estatística do algoritmo (Monte Carlo) resulta em variações estatísticas das doses

calculadas para pontos.
Especificamente na prescrição para a restrição de dose baixa de PTV, esteja ciente de que, em
alguns casos, pequenas diferenças na modelagem numérica podem causar um impacto
significativo nas unidades monitoras prescritas.

Figura 89 
A Figura 89 exibe dois perfis de dose calculados com diferentes algoritmos. Ela mostra o efeito
de diferentes penumbras de feixes de diferentes algoritmos em um volume PTV.

Exemplo: Prescrevendo uma Dose x a 100% pata um volume PTV

Conforme mostrado na Figura 89, a penumbra do feixe sobrepõe regiões do PTV. Como
consequência, qualquer diferença na penumbra do feixe, quando diferentes algoritmos são
usados (por exemplo, Pencil Beam ou Monte Carlo), influencia a distribuição de dose no PTV.
Portanto, todos os desvios das regiões de baixa dose do PTV (ou seja, as regiões de penumbra
de campo) afetam plenamente as unidades monitoras prescritas, pois as unidades monitoras são
escaladas de tal maneira que o ponto de dose que contém a menor dose recebe a dose prescrita
x após a reescala das unidades monitoras.
Especificamente para o algoritmo Monte Carlo, não é recomendado normalizar a dose a 100% do
volume do PTV. Devido à natureza estatística do algoritmo, a distribuição de dose no volume do
PTV também reflete esse ruído estatístico. A prescrição da dose x para 100% do volume resulta
efetivamente em uma prescrição de ponto para um ponto de dose que contém uma dose muito
baixa, devido ao ruído estatístico. Esse tipo de prescrição pode resultar em variações
significativas nas unidades monitoras.
O cenário de prescrição para 100% do volume do PTV é um exemplo extremo. Porém, esse caso
pode ser semelhante para pequenos PTVs na prescrição para frações do PTV. Neste caso, da
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mesma forma, você deve considerar se é sensato prescrever para, por exemplo, 90% do volume
do PTV, se o volume do PTV for tão pequeno que desvios mínimos da penumbra do feixe
possam afetar de forma significativa a dose de 90% do volume do PTV.
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7.4 Adicionando grupos de tratamento
7.4.1 Visão geral

Informações gerais

Depois de concluir a definição dos parâmetros de prescrição (consulte página 167), você poderá
definir os parâmetros de tratamento.

O que é um grupo de tratamento?

Um grupo de tratamento define um tratamento individual de um PTV, incluindo:
• Máquina a ser usada
• Isocentro
• Modalidade:

- IMRT
- Feixe conformado
- Arco conformado
- Arco circular
- HybridArc

• Informações do colimador
• Número de feixes, distribuição e ângulos onde aplicável

Como adicionar um grupo de tratamento

Etapas

1.

Selecione o objeto The RTPlan na área de funções.

2. Clique em Add Treatment Group na aba Functions da área de funções para abrir a ja-
nela de diálogo Group.
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Janela de diálogo Group

Figura 90 

Como definir um grupo de tratamento

Etapas

1.
Digite um nome para o grupo de tratamento no campo Group name.
OBSERVAÇÃO: cada nome de grupo recebe o prefixo padrão “Group”.
 

2. Usando a lista suspensa Select PTV, selecione o PTV ao qual o grupo de tratamento de-
ve ser designado.

3.

Na área Isocenter coordinate, selecione uma destas opções:
• Use existing coordinate para posicionar o novo grupo de tratamento usando coorde-

nadas de um grupo de tratamento existente do iPlan RT Dose, coordenadas externas
importadas via DICOM RT ou pontos rotulados gerados com o iPlan Cranial, por
exemplo.

• New coordinate in selected PTV para posicionar o novo grupo de tratamento no cen-
tro geométrico do PTV selecionado.

A lista suspensa para Use existing coordinate também inclui coordenadas externas im-
portadas via DICOM RT. Se uma coordenada externa for selecionada, ela não poderá ser
reposicionada posteriormente.

4.
Selecione o perfil de máquina que deseja usar na seção Select profile.
Selecione a caixa de seleção Hide older profiles para exibir apenas a versão mais re-
cente de cada nome de perfil.
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Etapas

5.

Na área Irradiation setup, defina a configuração do tratamento usando uma destas op-
ções:
• Create new elements: selecione um tipo de tratamento correspondente às opções de

tratamento suportadas pelo perfil de máquina selecionado. Parâmetros de tratamento
adicionais (consulte a página 189) também podem ser definidos, dependendo do tipo
de tratamento selecionado.

• Use template: permite selecionar um conjunto de elementos de tratamento com base
em um modelo predefinido por seu clínico para o tipo de tumor, tal como AVM (consulte
a página 309).

6. Após definir as configurações necessárias, clique em OK para confirmar.

Configuração de irradiação específica

Se tiver selecionado Create new elements, você precisará definir vários parâmetros na área
Irradiation setup da janela de diálogo Group. Esses parâmetros variam de acordo com a
modalidade de tratamento e são descritos da seguinte forma:
• página 187
• Página 187
• Página 188
• Página 188
• Página 189

Uma modalidade de tratamento somente pode ser escolhida se isso for permitido pelo perfil de
máquina selecionado.

Como criar um grupo de tratamento por feixe conformado

Etapas

1. Ative Conformal beam em Treatment Type.

2. Insira o ângulo do colimador em Coll. angle.

3. Você pode definir uma margem para PTV no campo Margin para calcular a forma do
PTV.

4. Você pode definir uma distribuição de feixe adequada para um tratamento Cranial ou Ex-
tracranial no campo Distribution.

5.

Defina:
• Elements: o número de elementos de tratamento (feixes)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: define a distância de rotação dos feixes em relação à distribuição centrali-

zada

Como criar um grupo de tratamento por IMRT

Etapas

1. Ative IMRT beam em Treatment Type.

2. Insira o ângulo do colimador em Coll. angle.

3. Você pode definir uma margem para PTV no campo Margin para calcular a forma do
PTV.

4. Você pode definir uma distribuição de feixe adequada para um tratamento Cranial ou Ex-
tracranial no campo Distribution.
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Etapas

5.

Defina:
• Elements: o número de elementos de tratamento (feixes)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: define a distância de rotação dos feixes em relação à distribuição centrali-

zada

OBSERVAÇÃO: você pode configurar parâmetros de cálculo de dose de IMRT na janela de
diálogo RTPlan Properties. Consulte a página 212.
 

Após a criação do grupo de tratamento de IMRT, você pode otimizá-lo conforme descrito na
página 191.

Como criar um Grupo de arco conformado (Estático ou Dinâmico)

Etapas

1. Ative Conformal Arc (Static) ou Conformal Arc (Dynamic) em Treatment Type.

2. Insira o ângulo do colimador em Coll. angle.

3. Você pode definir uma margem para PTV no campo Margin para calcular a forma do
PTV.

4. Você pode definir uma distribuição de feixe adequada para um tratamento Cranial ou Ex-
tracranial no campo Distribution.

5.

Defina:
• Elements: o número de elementos de tratamento (arcos)
• Table spread
• Arc length

Devido ao tamanho de passo de 10 graus para o cálculo de dose dos tratamentos de Arco
conformado, a dose calculada pode ser imprecisa. É altamente recomendada a execução
de uma verificação de fantoma para cada plano de tratamento de Arco Conformado.

Como criar um grupo de arco circular

Etapas

1. Ative Circular Arc em Treatment Type.

2.
Insira o diâmetro do colimador em Diameter.
Se você ativar Automatic, o diâmetro de cada cone circular do novo grupo de tratamento
será inicialmente adaptado à forma do PTV médio.

3. Você pode definir uma margem para PTV no campo Margin para calcular a forma do
PTV.

4.

Você pode configurar um valor de Overlap para Arcos Circulares:
• Em 100%, o formato do PTV médio resultante é a interseção de todas as formas de

PTV calculadas para todos os pontos de controle do gantry.
• Em 0%, o formato do PTV médio resultante é a união de todos os formatos de PTV

calculados para todos os pontos de controle do gantry.
A sobreposição e a margem do PTV não podem ser modificadas depois da criação do
arco. Para visualizar valores designados, selecione o grupo correspondente na aba Plan
Content.

5. Você pode definir uma distribuição de feixe adequada para um tratamento Cranial ou Ex-
tracranial no campo Distribution.
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Etapas

6.

Defina:
• Elements: o número de elementos de tratamento (arcos)
• Table spread
• Arc length

OBSERVAÇÃO: use a janela de diálogo RTPlan Properties para configurar intervalos de
espaçamento de feixes de Arco Circular. Consulte a página 212.
 

Como criar um grupo de HybridArc

Etapas

1. Ative HybridArc em Treatment Type.

2. Insira o ângulo do colimador em Coll. angle.

3. Você pode definir uma margem para PTV no campo Margin para calcular a forma do
PTV.

4. Insira o número de feixes em cada arco em Beams.

5. Você pode definir uma distribuição de feixe adequada para um tratamento Cranial ou Ex-
tracranial no campo Distribution.

6.

Defina:
• Elements: o número de elementos de tratamento (arcos)
• Table spread
• Arc length

OBSERVAÇÃO: você também pode adicionar um HybridArc clicando no botão Add HybridArc
da área de funções. Este botão apenas simplifica o fluxo de trabalho, mas o comportamento da
função permanece inalterado.
 

OBSERVAÇÃO: na exibição 3D, a posição dos feixes de IMRT pode ser verificada na
visualização posterior. Por exemplo, um HybridArc com ângulo de mesa de 0° enfatiza a
representação dos elementos do IMRT usando a “Opção de visualização” 3D Caudal.
 

Após a criação do grupo de tratamento de HybridArc:

Etapas

1. Ajuste o Arco para ponderação de IMRT (consulte página 198).

2. Execute a otimização de HybridArc, ou execute a otimização de abertura, seguida pela
otimização de IMRT (consulte página 191).

Se for necessário tratar mais de um isocentro com um arco (em um isocentro), os erros de
configuração rotacional terão influência nos isocentros “satélites”. Sempre corrija erros de
configuração antes do tratamento, especialmente erros rotacionais, se mais de uma lesão
tiver que ser tratada com um único isocentro.

A direção da rotação do gantry pode ficar confusa em diferentes fases do processo de
planejamento: Por exemplo, as formas do MLC são espelhadas devido à rotação invertida
do gantry, ou o relatório impresso não declara explicitamente a direção de rotação
selecionada. Verifique antes do tratamento se a direção correta de rotação do gantry foi
importada em seu sistema R&V e se é exibida no console do Linac.

Modelos de tratamento

Ao selecionar Use template, você também tem a opção de gerenciar os modelos disponíveis em
uma janela de diálogo dedicada (consulte a página 303).
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Observações sobre segurança

Dependendo da composição geométrica dos volumes-alvo e dos órgãos de risco, existem
limitações para realização de distribuições de dose complexas. Revise o plano final
cuidadosamente.

Devido a princípios físicos básicos, existem limitações para a viabilidade de distribuições
de dose complexas e prescrições rivais de PTV e objetos de sobredose.
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7.4.2 Otimizando um grupo de tratamento por IMRT ou HybridArc

Informações gerais

Você pode otimizar um grupo de IMRT ou um grupo de tratamento de HybridArc após sua criação
(consulte também a página 315).
Também é possível otimizar a abertura de HybridArc separadamente antes de otimizá-la para
IMRT (consulte a página 340).

Como otimizar um grupo de tratamento de IMRT

Você pode otimizar um grupo de IMRT:
• Executando a etapa Dose Optimization (consulte a página 315).
• Usando as funções da etapa Treatment Planning da seguinte maneira:

Etapas

1. Selecione o grupo de tratamento de IMRT na lista da área de funções.

2.

Pré-selecione o tipo de planejamento inverso, clicando com o botão direito do mouse
para exibir o menu de contexto. Selecione uma das opções disponíveis em Select In-
verse Planning Type para definir a ponderação para OAR (consulte a página 327).

3. Clique em Optimize IMRT.

OBSERVAÇÃO: o grupo de tratamento de IMRT é otimizado por meio do conjunto de parâmetros
definido em uma etapa Dose Optimization anterior. Se essa etapa não tiver sido executada
anteriormente, você deverá executá-la para otimizar o IMRT, ou então selecionar uma opção na
área Select Inverse Planning Type.
 

Como otimizar um HybridArc

Você pode otimizar a abertura (consulte a página 340) e o IMRT de um grupo de HybridArc:
• Executando a etapa Dose Optimization (consulte a página 315).
• Usando as funções da etapa Treatment Planning da seguinte maneira:

Etapas

1. Selecione o grupo de tratamento de HybridArc na lista da área de funções.
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Etapas

2.

Pré-selecione o tipo de planejamento inverso, clicando com o botão direito do mouse
para exibir o menu de contexto. Selecione uma das opções disponíveis em Select In-
verse Planning Type para definir a ponderação de OAR para o IMRT e para a otimi-
zação de abertura (consulte a página 327).

3.

Clique em uma destas opções:
- Opt. Aperture para otimizar apenas a abertura.
- Opt. HybridArc para otimizar a abertura e o IMRT.

Se optar por otimizar apenas a abertura, você poderá otimizar o IMRT posteriormente,
clicando em Optimize IMRT. Sempre otimize a abertura antes do IMRT.
OBSERVAÇÃO: se nenhum parâmetro de IMRT tiver sido definido, o HybridArc será
otimizado com os parâmetros padrão.
 

Como remover a otimização

Para remover a otimização:

Remover do

Plano inteiro Selecione o plano e clique em Reset Inverse Optimization

Grupo de tratamento de
IMRT

Selecione o grupo de tratamento e clique em Reset IMRT (Restaurar
IMRT)
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Remover do

Grupo de tratamento de
HybridArc

Selecione o grupo de tratamento e clique em:
• Reset All para remover a otimização de IMRT e de abertura. Use

essa opção se os parâmetros básicos do plano de tratamento esti-
verem ajustados (por exemplo, objetos, ângulos, posição do iso-
centro).

• Reset IMRT para remover a otimização de IMRT. Essa opção é útil
para ajuste fino do plano (o número de feixes de IMRT e a ponde-
ração entre Arco e IMRT podem ser ajustados).

• Reset Aperture para remover a otimização de abertura (disponível
apenas se não estiver otimizado para IMRT).

OBSERVAÇÃO: use o menu de contexto para evitar as janelas de di-
álogo que são exibidas quando se pressionam esses botões.
 

Como selecionar um grupo para otimização

Você pode otimizar grupos de IMRT ou HybridArc individualmente, a fim de avaliar
separadamente seu impacto no tratamento. Você pode bloquear resultados de otimização para
diferentes grupos de tratamento e executar a otimização sucessiva de grupos de tratamento.
Para selecionar um grupo para otimização:

Etapas

1. Selecione o grupo de tratamento.

2.

Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto.

3. Clique em Selected for IMRT Optimization. Quando se executa a otimização, apenas
os grupos selecionados serão otimizados.

Ícones de seleção de otimização

Ícone Significado

Este grupo de tratamento foi selecionado para otimização.
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Ícone Significado

Este grupo de tratamento foi otimizado.

Este grupo não foi selecionado para otimização.
OBSERVAÇÃO: se nenhum grupo de tratamento tiver sido selecionado para oti-
mização, todos os grupos de tratamento de IMRT serão otimizados ao mesmo
tempo na etapa Dose Optimization.
 

Usando a função Refresh MU

• Para elementos de HybridArc, a função Refresh MU restaura a ponderação de feixe de Arco-
IMRT após a otimização da abertura.

• Para elementos de IMRT e HybridArc, a função Refresh MU satisfaz a normalização de dose
de PTV prescrita após a otimização de IMRT.

• Em geral, procure evitar o uso da função Refresh MU após a otimização de IMRT, pois essa
função não leva em consideração os objetivos da OAR. Dessa forma, Refresh MU pode
resultar na violação de restrições na OAR.
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7.4.3 Editando grupos de tratamento

Informações gerais

Uma vez criado (consulte página 185), um grupo de tratamento pode ser modificado usando as
opções fornecidas na área de funções.

Como editar um grupo de tratamento

Para editar um grupo de tratamento, selecione-o na lista da área de funções. Os botões de
edição são exibidos na área a seguir.

Figura 91 

Como mover o isocentro

Para mover a coordenada do isocentro do grupo de tratamento selecionado para outro local,
prossiga da seguinte forma:

Etapas

1. Clique em Position.

2.

Em uma visualização de corte, posicione o mouse (mostrado como uma cruz branca) so-
bre o isocentro (mostrado como uma cruz verde).

3. Usando o mouse, arraste o isocentro para o local desejado.

4.

Ao posicionar a coordenada do isocentro de um grupo de tratamento por Arco Circular,
um círculo verde é mostrado na reconstrução.

5. Este círculo representa uma estimativa da linha de isodose de 50%.

CRIANDO UM PLANO DE TRATAMENTO

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 195



Etapas

6. O diâmetro correspondente de Superimp. field for isoc. é mostrado na perspectiva de
feixe (consulte a página 270).

7.
A distribuição final da dose pode não corresponder a uma esfera exata. Por isso, esta
aproximação da extensão do campo somente deve ser usada como um guia para ajudar
a orientação espacial.

Como localizar o centro de um grupo

Para centralizar o grupo de tratamento na exibição da imagem, clique em Find.

Como visualizar as propriedades de um grupo

Clique em Properties para acessar as propriedades de um grupo de tratamento selecionado.

Como excluir um grupo

Para remover o grupo de tratamento do plano de tratamento, clique em Delete.

Como ajustar coordenadas

Figura 92 
Você pode ajustar as coordenadas de posição do grupo de tratamento.

Como ajustar a ponderação de grupo

Figura 93 

Opções

Clique no ícone Open Weighting Dialog para abrir uma janela de diálogo contendo
informações sobre a ponderação relativa entre grupos de tratamento.

Veja detalhes na página 182.

Como incluir elementos adicionais

Clique em Add para adicionar outros elementos de tratamento (feixes ou arcos) ao grupo de
tratamento selecionado.

A adição ou remoção de um arco ou feixe altera o plano de tratamento, fazendo com que o
plano deixe de atender a prescrição. Nesse caso, você deve atualizar a distribuição de
dose de acordo com a prescrição, usando o botão Update MU.
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Definindo uma sobreposição para arcos estáticos

Para Arcos conformados estáticos, o sistema permite definir uma sobreposição para campos
individuais que, por sua vez, influencia a forma do campo de MLC médio.

Figura 94 
No planejamento de um arco estático, o software primeiro cria um arco dinâmico, com a
adaptação do MLC ao PTV em intervalos de 10 graus. Dependendo do valor de sobreposição, o
software então cria um campo individual de MLC para o arco estático.
Example: você deseja criar um arco em um intervalo de 40 graus. Isso corresponde a 5 campos
de MLC no planejamento de um arco dinâmico.
• Para arcos estáticos, você pode definir 0% de sobreposição, por exemplo. Isso significa que

nenhum campo de MLC pode sobrepor outro campo de MLC, de tal modo que o formato do
PTV médio resultante é a união de todos os formatos de PTV calculados para todos os pontos
de controle do gantry.

• Você também pode definir 25% de sobreposição, por exemplo. Isso significa que deve ocorrer
a sobreposição de 25% dos campos, no mínimo.

• Em 100%, o formato do PTV médio resultante é a interseção de todas as formas de PTV
calculadas para todos os pontos de controle do gantry.

Como ajustar o diâmetro de um arco circular

Para elementos de Arco Circular, o diâmetro de cone padrão é definido inicialmente conforme
descrito em página 188. Várias opções de ajuste de diâmetro são fornecidos na área de funções.

Figura 95 

Opções

O diâmetro pode ser digitado diretamente no campo fornecido. Se você especificar um diâmetro
que não esteja definido no perfil de máquina usado (consulte a página 186), o diâmetro mais
próximo será escolhido.

O diâmetro também pode ser ajustado arrastando o controle deslizante do diâmetro, da esquer-
da (menor diâmetro) para a direita (maior diâmetro).

Clique no ícone para determinar o melhor diâmetro de cone para todos os Arcos Circulares de-
signados a este grupo de tratamento, e então selecione o menor desses diâmetros otimizados
para todos os arcos:

Clique com o botão direito do mouse em um grupo de tratamento para abrir um menu de contexto
que fornece opções adicionais de diâmetro.
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Figura 96 

Opções

Optimize diameters individually define um diâmetro otimizado individualmente para cada Arco
Circular.

Optimize to common diameter define um diâmetro de arco comum, do mesmo modo que ao
clicar neste ícone:

Ponderando a relação Arco-Feixe

Para elementos de HybridArc, a relação padrão Arco-Feixe de IMRT é definida inicialmente nos
Modelos de Tratamento (consulte a página 303). Para ajustar a relação de feixe de arco/IMRT,
use o controle deslizante na área de funções.

Figura 97 
A relação arco-feixe define a ponderação relativa dos feixes de IMRT do HybridArc para seu arco,
separadamente para cada HybridArc do grupo de tratamento.
A ponderação é considerada antes e depois da otimização da abertura e é baseada na dose
prescrita. Portanto, a função Refresh-MU escala a distribuição disponível de dose de arco para a
dose desejada, de acordo com a ponderação ajustada. Quando os feixes de IMRT do HybridArc
são otimizados, a dose remanescente é adicionada pela otimização da função de objetivo plena,
e não apenas para a dose prescrita. Portanto, a ponderação de arco/feixe final pode ser um
pouco diferente dos valores especificados.
OBSERVAÇÃO: se um HybridArc não utilizar nenhum feixe de IMRT, então uma relação interna
de feixe Arco-IMRT de 100% será utilizada, independentemente de quaisquer valores ajustados
no controle deslizante.
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7.4.4 Modificando as propriedades do grupo de tratamento

Como editar as propriedades do grupo de tratamento

Para editar as propriedades básicas de um grupo de tratamento, selecione o grupo na área
Functions e clique em Properties.
OBSERVAÇÃO: quando se cria um grupo de tratamento, uma nova coordenada de isocentro é
automaticamente criada para esse grupo. Se posteriormente você designar uma coordenada de
isocentro diferente ao grupo, a coordenada do isocentro anterior será excluída se não tiver sido
designada a um grupo de tratamento diferente.
 

Aba Properties

Figura 98 

Componente Função

Name O nome do grupo de tratamento.

Coordinate O nome da coordenada do isocentro designado.

Assigned targets O PTV associado ao grupo de tratamento selecionado (consulte Página
182).

Machine O perfil de máquina (Linac) a ser usado no tratamento (consulte a página
200).

Dose Rate A taxa de dose (particularmente importante para sequenciamento de lâmi-
nas).

Leaf adaption
O tipo de adaptação de lâmina a ser usado durante os tratamentos com
MLC para que as lâminas se adaptem ao formato do PTV (consulte o Manu-
al do Usuário do Software - Physics Administration 4.5).

Conversion

Dependendo do tipo de grupo de tratamento selecionado, é possível realizar
a conversão para um tipo de tratamento diferente, da seguinte forma:
• Feixe conformado -> Feixe de IMRT
• Feixe de IMRT -> Feixe conformado
• Arco estático -> Arco dinâmico
• Arco dinâmico -> Arco estático

Não há opções de conversão disponíveis para tratamentos de Arco Circular
ou HybridArc.
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Janela de diálogo Machine

Para usar um perfil de máquina diferente daquele que foi estabelecido durante a configuração do
tratamento (consulte a página 185), clique em Change ... na aba Properties referente ao grupo
de tratamento correspondente (consulte a página 199). A janela de diálogo Machine é exibida:

① ② ③

Figura 99 

Nº Componente

① Linacs disponíveis

② MLCs disponíveis

③ Configurações de energia disponíveis para o Linac selecionado

Selecione a caixa de seleção Hide older profiles para exibir apenas a versão mais recente de
cada nome de perfil.

Aba Jaws

A aba Jaws permite definir a posição dos colimadores primários do Linac quando um MLC é
usado. As configurações disponíveis dependem do perfil de máquina selecionado (consulte a
página 199). Para obter informações sobre as posições de colimadores primários ao usar
colimadores cônicos, consulte o Manual do Usuário do Software - Physics Administration 4.5.

Figura 100 
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Componente Função

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: os colimadores primários são automaticamente movidos e
otimizados individualmente para cada elemento de tratamento.

• Manual: você pode definir manualmente as posições dos colimadores
primários, sem levar em consideração o tamanho e a forma do campo.
Estas posições de colimadores primários também podem ser manual-
mente ajustadas, se necessário, durante o planejamento (consulte a Pá-
gina 272).

OBSERVAÇÃO: se todos os elementos do grupo forem excluídos, as confi-
gurações serão perdidas. Os novos elementos adicionados a um grupo va-
zio usam parâmetros padrão.
 

Jaw Setting for
group

Exibe um destes valores, que somente podem ser alterados usando o Phy-
sics Administration:
• Symmetric: os pares de colimadores primários X e Y são movidos sime-

tricamente.
• Independent: colimadores primários do mesmo par podem ser movidos

independentemente uns dos outros.
Same jaw value for all elements: quando ativado, os mesmos valores de
colimadores primários são aplicados a todos os elementos de tratamento
no grupo.
OBSERVAÇÃO: essas configurações persistem, mesmo que todos os ele-
mentos do grupo sejam excluídos.
 

Observações sobre segurança

É recomendado configurar o modo de colimadores primários como Automatic, com
margem razoável para levar em consideração a precisão de posicionamento dos
colimadores. Durante os procedimentos de comissionamento do sistema, a Brainlab
recomenda verificar se não há vazamentos de radiação entre o campo de colimador
máximo e a área máxima bloqueada pelo MLC.

Se a opção Manual for selecionada no caso de tratamentos de Arco Conformado,
certifique-se de que todos os campos de arcos estejam dentro do limite definido pela
abertura do colimador. Se os campos se estenderem além deste limite, um aviso será
exibido, indicando que a abertura não é suficientemente grande.

Para cones circulares, os colimadores primários devem blindar a radiação fora do material
do cone. As posições de colimadores primários usadas durante o tratamento devem ser
idênticas às posições usadas durante as medições de feixe.

Verifique as posições dos colimadores primários e o tamanho do campo definido pelo
colimador diretamente no console do Linac para cada campo de tratamento individual.

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

Aba DRRs

As informações que devem ser fornecidas para inclusão durante a geração da DRR podem ser
definidas aqui (consulte a página 367). Da mesma forma que na definição da configuração do
feixe, do dispositivo de aquisição de imagem e dos ângulos do gantry e da mesa, as
sobreposições de DRR também podem ser ativadas para exportação via DICOM (consulte a
página 385) usando a opção Imprint Overlays for DICOM.
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7.4.5 Editando elementos de tratamento

Informações gerais

Cada elemento de tratamento (feixe ou arco) pode ser modificado usando as opções fornecidas
na área de funções.

Figura 101 

Como posicionar elementos de tratamento

É possível ajustar a posição de elementos de tratamento usando as visualizações 3D (consulte a
página 258).

Propriedades

Para acessar as propriedades de um elemento de tratamento selecionado, clique em Properties
(consulte a página 206).

Delete

Para remover o elemento de tratamento do plano de tratamento, clique em Delete.

Ângulos e margens

Figura 102 
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Opções

Você pode ajustar as definições de ângulo (Table, Gantry, Coll.) para todos os feixes ou arcos
de tratamento do grupo de tratamento usando as caixas numéricas fornecidas. Para arcos de
tratamento, é possível definir os ângulos de partida e parada do gantry.

Use uma caixa numérica para ajustar o valor de Margin em torno do PTV no grupo de trata-
mento.

Clique neste botão para otimizar a rotação do colimador para elementos de tratamento
com MLC.

As margens devem ser grandes o suficiente para levar em consideração as incertezas de posi-
cionamento e a penumbra do MLC.

Clique no botão mostrado ao lado de cada caixa numérica (ângulos e margem) para
abrir uma janela de diálogo em que os valores de todos os elementos de um grupo de
tratamento podem ser modificados individualmente.

Use as caixas numéricas fornecidas para ajustar as definições de ângulo ou margem.

Direção de rotação do gantry

Opções

Clique neste botão para alterar a rotação do gantry de um elemento de tratamento de
arco entre horária (CW) e anti-horária (CCW).

OBSERVAÇÃO: quando você inverte a direção da rotação, os ângulos de Gantry Start e Gantry
Stop do gantry também são invertidos.
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OBSERVAÇÃO: quando o botão CW / CCW aparece marcado com um ponto de exclamação,
isso indica que o arco consiste em mais de uma parte.
 

A direção de rotação do gantry pode ser combinada em diferentes fases no processo de
planejamento; por exemplo, as formas do MLC tornam-se espelhadas devido à rotação
invertida do gantry, ou o relatório impresso não declara explicitamente a direção de
rotação selecionada. Verifique antes do tratamento se a direção correta de rotação do
gantry foi importada em seu sistema R&V e se é exibida no console do Linac.

Diâmetro do Cone

Para elementos de Arco Circular, o diâmetro de cone padrão é definido inicialmente na página
189. Várias opções de ajuste de diâmetro são fornecidos na área de funções.

Figura 103 
• O diâmetro pode ser digitado diretamente no campo fornecido. Se você especificar um

diâmetro que não esteja definido no perfil de máquina usado (consulte a página 186), o
diâmetro mais próximo será escolhido.

• O diâmetro também pode ser ajustado arrastando o controle deslizante do diâmetro, da
esquerda (menor diâmetro) para a direita (maior diâmetro).

Clique neste ícone para otimizar o diâmetro do elemento de arco para o for-
mato do PTV. Quando você clica com o botão direito do mouse em um ele-
mento de tratamento, a opção Optimize diameter do menu de contexto exe-
cuta a mesma função que este ícone.

Ponderando elementos de tratamento

Figura 104 

Clique no ícone Open Weighting Dialog localizado na área de funções para
abrir uma janela de diálogo que contém informações sobre a ponderação relati-
va entre elementos de tratamento.

Adicionando grupos de tratamento

204 Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Ajuste do fator de ponderação

Os fatores de ponderação relativos podem ser modificados para cada elemento de tratamento.

Figura 105 

Feixes em HybridArcs

Para elementos de HybridArc, o número de feixes de IMRT pode ser ajustado usando o botão
Beam No. Esse botão permanece ativo enquanto os feixes de IMRT não forem otimizados.

Valor de MU

O valor de MU calculado para os elementos de tratamento quando a prescrição é otimizada (p.
ex., usando o botão Refresh MU) é mostrado aqui.

A adição ou remoção de um arco ou feixe altera o plano de tratamento de tal forma que o
plano de tratamento deixa de atender à prescrição. Neste caso, você deve clicar em
Refresh MU.

A ação de clicar em Refresh MU não garante que os parâmetros relevantes serão
modificados. Você deve rever manualmente as informações do plano de tratamento
resultante.
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Modificando as propriedades dos elementos de tratamento

Figura 106 

Aba Função

Properties Permite editar o nome designado ao elemento de tratamento.

Jaws

Para tratamentos com MLC, você pode editar informações de posicionamento
para os colimadores primários do Linac:
• Automatic: os colimadores primários são automaticamente movidos e otimi-

zados individualmente para cada elemento de tratamento.
• Manual: você pode definir manualmente as posições dos colimadores primá-

rios, sem levar em consideração o tamanho e a forma do campo. Estas posi-
ções de colimadores primários também podem ser manualmente ajustadas,
se necessário, durante o planejamento (consulte a página 272).
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7.4.6 Otimizando elementos de tratamento e colimadores

Informações gerais

O iPlan RT Dose permite a ordenamento e otimização automática de elementos de tratamento e
colimadores, de modo que o tratamento seja realizado com maior eficácia.

Otimizando elementos de feixe

Figura 107 

Componente Função

Optimize Element
Delivery

Classifica a ordem dos feixes, para que os movimentos do Linac e da
mesa sejam mais eficientes.

Distribute Elements
Equally

Distribui os elementos de forma a melhorar a eficiência do Linac e da
mesa.

Weight Elements Pro-
portionally (Somente
feixes conformados)

Configura a ponderação do elemento, de forma que todos os feixes se-
jam igualmente ponderados.

Optimize All Collima-
tor Angles

Ajusta o ângulo do colimador para cada feixe, para que ele represente a
melhor adequação para o formato do PTV. Para realizar esse ajuste pa-
ra um feixe individual:
• Selecione o feixe e clique com o botão direito do mouse para exibir o

menu de contexto.
• Escolha Optimize Collimator Angle.
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Otimizando elementos de arco

Figura 108 

Componente Função/Uso

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: otimiza a rotação do gantry e a ordenamento de
elementos.

• Gantry Rotation: otimiza as rotações do gantry (CW/CCW) para mai-
or eficiência.

• Element Sorting: classifica a ordem dos arcos, para que os movimen-
tos do Linac e da mesa sejam mais eficientes.

Weight Elements Pro-
portionally (exceto

HybridArc)

Configura a ponderação do elemento, de forma que todos os feixes se-
jam igualmente ponderados.

Optimize All Collima-
tor Angles

Ajusta o ângulo do colimador para cada feixe, para que ele represente a
melhor adequação para o formato do PTV. Para realizar esse ajuste pa-
ra um feixe individual:
• Selecione o feixe e clique com o botão direito do mouse para exibir o

menu de contexto.
• Escolha Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (Somente

arco circular)

Otimiza o diâmetro dos elementos de arco individuais para o formato do
PTV. Consulte a página 204.

Optimize to Common
Diameter (Somente

arco circular)

Otimiza o diâmetro de todos os elementos de arco para o formato do
PTV. Consulte a página 204.
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7.4.7 Bloqueando grupos e elementos de tratamento

Informações gerais

As funções de bloqueio e congelamento são fornecidas em um menu de contexto, quando você
clica com o botão direito do mouse em um grupo de tratamento ou em um elemento de
tratamento individual (feixe ou arco).
Quando estiver certo de que os grupos e elementos de tratamento foram corretamente
planejados e posicionados, utilize as funções de bloqueio e congelamento para evitar
modificações futuras.
As funções de bloqueio e congelamento não ficam disponíveis após a conclusão da otimização
de IMRT (consulte a página 315). Nesses casos, o botão Remove IMRT Optimization da área
de funções permite desbloquear o plano para modificações futuras.
As funções de bloqueio e congelamento não estão disponíveis para grupos ou elementos de
tratamento de IMRT.
As funções de bloqueio e congelamento podem ser úteis se você desejar reposicionar um grupo
de tratamento com a intenção de rever o efeito no histograma de dose-volume. Durante o
processo de controle de qualidade do fantoma, você poderá alterar o ângulo do feixe sem
modificar o campo de radiação. Se detectar uma possível colisão do gantry, você poderá ajustar
as configurações do gantry enquanto prossegue com o campo de radiação atualmente definido.

Como bloquear grupos de tratamento

Clique em Lock all elements para bloquear todos os elementos de tratamento do grupo de
tratamento selecionado. Eles são exibidos na lista com um símbolo de cadeado.

Figura 109 

Como desbloquear grupos de tratamento

Clique em Unlock all elements para remover o bloqueio, de forma a permitir a modificação dos
elementos de tratamento dentro do grupo de tratamento selecionado.

Figura 110 
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Como bloquear elementos de tratamento individuais

Clique em Lock para bloquear o elemento de tratamento selecionado e designar um símbolo de
cadeado na lista.
Para remover o bloqueio, de forma que o elemento de tratamento possa ser novamente
modificado, selecione o item de menu Unlock que é mostrado.

Figura 111 

Como congelar elementos de tratamento individuais

Clique em Freeze Shape(s) para congelar o campo de radiação para o elemento de tratamento
selecionado. Neste caso, um símbolo de cadeado parcialmente fechado é mostrado na lista.

Figura 112 
Quando a opção Freeze Shape(s) está ativada, os colimadores primários e o tamanho e a forma
do campo do colimador não serão ajustados se alterações forem feitas:
• Nos ângulos de feixe/arco
• Na posição do grupo de tratamento
• Na margem do PTV
• Nas funções ou nos contornos do objeto

Para tratamentos com MLC, por exemplo, isso pode evitar o movimento não intencional das
lâminas.

Como descongelar elementos de tratamento individuais

Para reativar o ajuste automático do campo de radiação relevante:
• Selecione o item de menu Unfreeze Shape(s).
• Pressione o ícone reset manual changes to shape (consulte a página 275) na perspectiva

de feixe para atualizar a exibição.
O ajuste automático será automaticamente reativado se:
• Um novo perfil de máquina (consulte a página 186) for selecionado para o grupo de tratamento

atual.
• A modalidade de tratamento for convertida (consulte a página 199).

OBSERVAÇÃO: no caso de tratamentos com arco dinâmico, o ajuste automático também será
automaticamente reativado se os arcos forem ampliados ou se os ângulos da mesa forem
modificados no mapa de colisões (alterações no mapa de colisões podem modificar o ângulo da
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mesa em até 180°). Em ambos os casos, campos de radiação adicionais são criados e, como
resultado, a adaptação de lâminas deve ser repetida.
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7.5 Cálculo da dose

Informações gerais

Você pode alterar os parâmetros que o iPlan RT Dose usa para calcular a dose para um plano.
Também é possível calcular a dose usando os algoritmos Monte Carlo ou Pencil Beam.

Como configurar parâmetros de cálculo de dose

Etapas

1.

Selecione o objeto RTPlan na área de funções.

2. Clique em Properties na aba Functions da área de funções para abrir a janela de diálo-
go Properties.

Janela de diálogo RTPlan Properties

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Figura 113 
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Componentes da janela de diálogo

Nº Componente Função

① Dose resolution

A resolução de dose usada como base para definir a grade de cálculo
de dose (consulte a página 84). Isso é usado:
• Para prescrição e cálculo de dose-volume 3D.
• Como um valor padrão para cálculos de DVH e IMRT.
• Para salvar matrizes de dose (consulte a página 283).

Essa configuração também pode ser ajustada na janela de diálogo
DVH (página 226).

② Finer for Small
Objects

Esta opção é recomendada para garantir que o tamanho da grade
possa ser automaticamente ajustado, a fim de possibilitar o cálculo
preciso da dose mesmo no caso de estruturas muito pequenas.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Para calcular os pontos de dose mínimo/máximo o sistema procura os
pontos de dose mínimos e máximos em uma grade muito fina. É reco-
mendado usar esta opção para calcular os pontos de dose mínimo/
máximo com precisão em regiões com alto gradiente de dose. Se esta
opção não for selecionada, a resolução da grade será a mesma que
foi usada para o cálculo do DVH.

④ Arc Calculation
Step

Use esta lista para definir (em graus) o intervalo de espaçamento de
feixes a ser usado em tratamentos com Arco Circular baseados no al-
goritmo de cone circular.

⑤ Heterogeneity
Correction

Se esta opção for selecionada, as variações na densidade de tecidos
serão consideradas durante o cálculo da dose, e o comprimento da
trajetória será corrigido adequadamente. Se esta opção não for sele-
cionada, o sistema assume que o tecido atravessado pelo feixe é equi-
valente à água.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Se o plano de tratamento contiver múltiplos PTVs, somente os ele-
mentos de tratamento designados especificamente a cada PTV serão
considerados para normalização, em linha com a dose desejada. Isso
é particularmente importante no caso de PTVs concorrentes. A exibi-
ção da dose, porém, sempre considera o efeito de todos os elementos
de tratamento. Se esta opção for ativada, uma mensagem de informa-
ção correspondente será exibida na janela de diálogo Plan Status
(consulte a página 291).
Uma otimização separada pode levar a uma subestimação de dose
para os PTVs.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Se esta opção for ativada, a prescrição da dose real (consulte página
171) será atribuída aos pontos de representação gerados. Estes valo-
res também são exportados durante a exportação via DICOM (consul-
te a página 385).

Configurações adicionais

Configurações adicionais estão disponíveis para:
• As propriedades do plano. Consulte a página 165.
• O algoritmo Monte Carlo. Consulte a página 216.

Se você não selecionar a caixa de seleção Heterogeneity Correction, pode ocorrer uma
equivalência incorreta de profundidade.
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Verificando recursos de memória

Para verificar a quantidade de memória de sistema livre:

Etapas

1. Selecione o objeto RTPlan na área de funções.

2.

Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto e escolha Memory
Information. A janela de diálogo Memory fornece detalhes sobre a memória disponível.
Os valores de memória estimados são válidos apenas se o iPlan RT Dose for o único
aplicativo em execução:
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7.5.1 Sobre os algoritmos Monte Carlo e Pencil Beam

Informações gerais

Você pode alternar entre os algoritmos Monte Carlo e Pencil Beam para cálculo de dose.
OBSERVAÇÃO: esta opção não está disponível para Arcos Circulares, pois o planejamento de
dose para esses tratamentos é baseado no algoritmo de dose de cone circular.
 

Comparação de algoritmos

Componente Função

Pencil Beam

O algoritmo Pencil Beam é um algoritmo de dose rápido e confiável. Porém, as
seguintes restrições se aplicam:
• A perda do equilíbrio de elétrons secundário lateral não é considerada. Este

é o caso em que o feixe passa através de tecido heterogêneo ou está direta-
mente próximo da superfície do tecido.

• A correção do comprimento da trajetória assegura a precisão do cálculo de
dose na direção do feixe, mesmo que o feixe passe através de heterogenei-
dades em sua trajetória através do tecido.

Monte Carlo

O cálculo de dose Monte Carlo é baseado em amostragem estatística, e é es-
pecialmente importante para áreas de tecido heterogêneas (por exemplo, em
tratamentos de pulmão).
A variância estatística média pode ser selecionada na janela de diálogo
RTPlan Properties (consulte a página 216).
• Quanto mais alta a precisão desejada e menor a variância estatística, mais

longo é o tempo de cálculo.
Portanto, você deve estabelecer uma conciliação entre a precisão e o tempo de
cálculo.

Você deve verificar o resultado do cálculo da dose (consulte página 220 e página 226).

Alternar entre Monte Carlo/Pencil Beam

Etapa

Clique no botão Toggle Monte Carlo / Pencil Beam para alternar entre os algoritmos de Monte
Carlo e Pencil Beam.
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7.5.2 Cálculo de Monte Carlo

Exibição de Monte Carlo

Opções

Se o botão Toggle Monte Carlo / Pencil Beam estiver ativado (amarelo), os cálculos
de dose serão baseados no algoritmo de dose Monte Carlo da Brainlab, se suportado
pelo perfil de máquina (consulte a página 185).

Figura 114 

O sistema calcula a dose necessária para todo o volume 3D a ser tratado.
O tempo de conclusão deste cálculo pode variar em função da configuração de feixes e das
configurações selecionadas na janela de diálogo Dose Display (consulte a página 224). Uma
barra de progresso correspondente é mostrada na área de funções.

Figura 115 
Após a conclusão do cálculo, as informações correspondentes poderão ser exibidas nas
visualizações de cortes.
Configurações como a resolução espacial e a variância média definidas para o algoritmo Monte
Carlo na janela de diálogo Dose Display são indicadas acima da escala da dose.
Os parâmetros atuais calculados para o volume 3D também são mostrados.

Como ajustar as configurações de Monte Carlo

Etapas

1. Abra a janela de diálogo Properties (consulte a página 212).

Cálculo da dose
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Etapas

2.

Você pode alterar as seguintes configurações na seção Monte Carlo da aba Properties
do RTPlan:
• Spatial Resolution: especifica a resolução espacial (tamanho da grade da dose) a ser

usada para o cálculo do volume 3D. A precisão do cálculo do volume 3D depende da
resolução espacial definida e não é melhorada pelo aumento da ampliação, por exem-
plo. Um cálculo de dose adaptativo não é executado.

• Mean Variance: limita a variância estatística no valor da dose por voxel, para facilitar a
precisão e a suavidade durante a distribuição da dose.

Dose Result type:
• Dose to medium: esta configuração padrão computa a dose de energia real com base

na dose absorvida para tecido.
• Dose to water: esta configuração opcional computa uma dose de energia com base na

dose absorvida para água.
MLC Model: dois modelos de MLC são fornecidos para seleção:
• Accuracy optimized: se esta opção for selecionada, o MLC será modelado com o de-

sign de lâmina real (p. ex., design Tongue-And-Groove ou Step), com base no perfil de
máquina selecionado (consulte a página 185) e levando em consideração a fuga (lea-
kage) nas lâminas.

• Speed optimized: com esta opção, um MLC “ideal” é modelado com base na suposi-
ção de que não ocorrerá fuga nas lâminas. Isso reduz o tempo de cálculo necessário.

Observações sobre o uso de Monte Carlo

Quando se utiliza o algoritmo de dose Monte Carlo (consulte Página 212), um volume de dose 3D
completo é sempre calculado de acordo com as configurações acima, independentemente de a
configuração Calculate 3D Dose Volume estar ativada na janela de diálogo Dose Display
(consulte a página 224).
• A combinação da configuração Calculate 3D Dose Volume com o cálculo de dose Monte

Carlo pode aumentar a necessidade de interpolação, devido às diferenças na resolução
especial de ambos os volumes.

• Informações adicionais sobre o algoritmo Monte Carlo da Brainlab são fornecidas no Manual
de Referência Técnica, Brainlab Physics.

O algoritmo de dose Monte Carlo também considera o retroespalhamento de tecidos
circundantes. Certifique-se sempre de adquirir uma área apropriada do paciente (contorno
exterior na direção X-Y e, no mínimo, 50 mm acima e abaixo do PTV na direção Z).

Ao revisar a distribuição de dose para objetos dentro de tecidos ósseos, você deve
considerar a diferença entre as configurações de Dose to water e Dose to medium e
escolher a configuração adequada.

Se o modelo de MLC fornecido para Monte Carlo não contiver detalhes suficientes, o
modelo Speed optimized poderá ser utilizado por padrão, embora o modelo Accuracy
optimized tenha sido selecionado.

A precisão do cálculo da dose depende da resolução da grade de dose definida pelo
usuário. O valor usado para aprovação final do plano de tratamento deve ser o menor
possível e nunca maior que 5 mm. No caso de objetos pequenos, com tamanho menor que
30 mm, valores de 3 mm ou menos são altamente recomendados.
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7.5.3 Cálculo de Pencil Beam

Configurações de Pencil Beam

Opções

Se o botão Toggle Monte Carlo / Pencil Beam estiver desativado, os cálculos de do-
se serão baseados no algoritmo de dose Pencil Beam da Brainlab.

Figura 116 

Neste caso, a configuração de sistema padrão calcula somente a dose necessária para o corte
atualmente exibido. Este cálculo é executado de maneira relativamente rápida.

Como calcular dose para volume 3D

Quando você opta por calcular a dose por Volume 3D, a dose é calculada uma vez para o volume
inteiro e permanece exibida durante a navegação pelos cortes.
A alternativa é efetuar o cálculo por corte. A dose é calculada por corte e você deve aguardar
pela atualização durante a navegação.

Etapas

1.

Clique no botão Dose Display na barra de ferramentas para abrir a janela de diálogo
Dose Display:

2. Para calcular a dose para todo o volume 3D a ser tratado, ative Calculate 3D Dose Vo-
lume na seção Settings. Este cálculo pode levar alguns segundos para ser concluído.

Cálculo da dose

Uma barra de progresso correspondente é mostrada na área de funções durante o cálculo da
dose.
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Figura 117 
Após a conclusão do cálculo, as informações correspondentes poderão ser exibidas nas
visualizações de cortes.
A resolução espacial definida para o algoritmo Pencil Beam na janela de diálogo Dose Display
(consulte a página 225) é indicada em milímetros acima da escala de dose.
No caso de tratamento de Arco Conformado, um intervalo de espaçamento de feixe padrão de
10° é usado pelo algoritmo de dose Pencil Beam.
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7.6 Visualizando a distribuição de dose
7.6.1 Exibindo a distribuição de dose

Informações gerais

Depois que a dose for calculada de acordo com sua prescrição escolhida, você poderá visualizar
a distribuição de dose.

Como exibir a distribuição de dose

Etapa

Clique no botão Show Dose.

OBSERVAÇÃO: a exibição (distribuição de dose ou linhas de isodose) é baseada em suas
configurações na janela de diálogo Dose Display (consulte a página 224).
 

Exibição de isodose 2D

①

Figura 118 
A distribuição de dose (linhas de isodose ou distribuição de dose) mostrada é baseada na
configuração do feixe ou arco criada no plano de tratamento.
Uma escala de dose correspondente ① também é mostrada à direita das visualizações de cortes,
com base em suas configurações na janela de diálogo Dose Display (consulte a página 224).

Opções

Clique duas vezes no número da dose para exibir a isodose como uma linha grossa.

Clique duas vezes na cor de exibição da dose para tornar esta linha de isodose invisível. Clique
duas vezes no número ou na cor para torná-la visível novamente.

Visualizando a distribuição de dose
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Exibição do algoritmo

O algoritmo de dose selecionado é indicado acima da escala de dose:
• Se você estiver realizando um tratamento de Arco Circular (consulte página 185), o algoritmo

de cone circular é usado.
• Se estiver realizando um tratamento de Arco Conformado, Feixe Conformado ou de IMRT,

você poderá escolher entre os algoritmos de dose Pencil Beam e Monte Carlo, dependendo do
seu perfil de máquina (consulte a página 212).

• No caso de tratamentos de Arco Circular, as informações de espaçamento de feixe fornecidas
acima da escala de dose são baseadas em suas configurações na janela de diálogo Dose
Display (consulte a página 224).

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

Precisão da exibição da dose

A precisão da exibição da dose depende de vários parâmetros. Se for exibida em reconstruções
(p. ex., na aba Overview), a dose também poderá ser exibida entre os cortes da sequência de
referência. Em outras visualizações, que exibem diretamente os cortes de referência, a dose é
exibida no plano do corte. Isso pode resultar em diferentes exibições de dose em reconstruções e
cortes, embora a mesma região da sequência de imagens seja exibida.

Como exibir uma dose 3D

Figura 119 
Para exibir a distribuição de dose para a superfície de objetos tridimensionais:

Etapas

1. Acesse a aba Overview ou Irradiation Plan na tela principal.

2. Selecione o botão View Types na visualização de objeto 3D e selecione Objects ou 3D.
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7.6.2 Exibindo o limiar de dose padrão

Como exibir o valor de limiar padrão

Etapa

Clique no botão Threshold para exibir o valor limiar padrão definido (p. ex., para cobertura má-
xima de PTV) na janela de diálogo Dose Display (consulte a página 224).

Uma escala de dose correspondente também é mostrada à direita das visualizações de cortes,
que também é baseada em suas configurações definidas na janela de diálogo Dose Display
(consulte a página 224).
OBSERVAÇÃO: o algoritmo de dose selecionado (consulte a página 212) é indicado acima da
escala de dose.
 

Exibição de limiar

①

Figura 120 
Todas as estruturas que recebem uma dose maior que o valor de limiar padrão são exibidas em
rosa, independentemente do esquema de cores selecionado.
Para ajustar temporariamente o valor de limiar padrão, posicione o cursor do mouse na escala de
dose, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste o mouse ① para cima ou
para baixo na escala, até que o valor desejado seja configurado.
As estruturas que recebem uma dose menor que este valor são exibidas na cor original, de
acordo com o esquema de cores selecionado.
OBSERVAÇÃO: a alteração do limiar da dose durante a visualização da exibição tridimensional
permite que você verifique a dose da superfície e analise a diminuição da dose.
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7.6.3 Alternando a exibição de fluência

Informações gerais

Após a conclusão da otimização de dose (consulte a página 315), o botão Toggle fluence
display é exibido para tratamentos com IMRT na área da perspectiva de feixe (consulte a página
269) da etapa Treatment Planning.

Como alternar a exibição de fluência

Etapa

Clique no botão Toggle fluence display para alternar entre uma perspectiva de feixe e um ma-
pa de fluência.

Alternar visualização

① ②

Figura 121 

Nº Componente

① Exibição do sequenciamento de lâminas

② Mapa de fluência

O mapa de fluência é semelhante ao resultado da otimização selecionado na lista suspensa
Select Result na área de funções da etapa Dose Optimization (consulte a página 315).
A diferença é que na etapa Treatment Planning o resultado da otimização foi transferido para o
sequenciamento de lâminas, para que os valores reais de distribuição de subfeixes e de
otimização de dose fossem mostrados como aplicáveis pelo colimador multilâmina.
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7.6.4 Ajustando configurações de exibição de dose

Informações gerais

Use a janela de diálogo Dose Display para ajustar diversas opções de exibição. Isso inclui o
esquema de cores, a exibição de dose (relativa ou absoluta) e a unidade absoluta (cGy ou Gy).
Opções adicionais de cálculo de dose também são fornecidas para os algoritmos de dose de
cone circular e Pencil Beam.
As informações de dose correspondentes também podem ser exibidas durante a etapa Object
Creation (consulte a página 113).

Como ativar a distribuição de dose

Etapa

Clique no botão Dose Display na barra de ferramentas para abrir a janela de diálogo Dose Dis-
play.

Janela de diálogo Dose Display

Figura 122 

Tabelas de cores

Na área Color Tables, selecione seu esquema de cores preferido para exibição de dose nas
visualizações de planejamento.

Visualizando a distribuição de dose
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Área de isodoses

Componente Função

Visible
Utilize as caixas de seleção correspondentes para definir limiares específicos
de Gy nos campos fornecidos e para determinar se estes limiares devem ser
mostrados nas visualizações de planejamento.

Preset Ative esta opção para aplicar um valor predefinido.

Save current Salve uma configuração atual como um valor predefinido.

Priority Limiares selecionados podem ter uma prioridade de exibição mais alta. Eles
são exibidos com uma linha de isodose mais grossa.

Default Thres-
hold

Utilize a função Threshold (consulte a página 222) para definir um valor de
limiar (p. ex., para cobertura máxima de PTV), que poderá então ser realçado
durante o planejamento.

Área de configurações

Componente Função

Absolute Dose Unit: Permite selecionar se as informações de isodose devem ser exibidas em
cGy ou Gy.

Dose Scale: Permite selecionar a exibição de dose a ser usada: relativa (porcentagem)
ou absoluta (valores cGy ou Gy).

Prescr. Percentage: Você pode definir um valor de dose absoluto (Relation for Display) igual
a um determinado valor de Prescr. Percentage da dose planejada.
Isso é especialmente importante para múltiplos PTVs com prescrições di-
ferentes. Quando Dose Scale é configurada como Absolute, a porcenta-
gem da prescrição é irrelevante.

Relation for Dis-
play:

Display Mode:

Você pode selecionar opções adicionais para exibição da dose.
• Botões de opção (Dose Lines, Dose Wash e Dose Lines and Wash)

são fornecidos para determinar se a opção a ser utilizada: linhas de iso-
dose, distribuição de dose ou ambas.

• Caixas de seleção correspondentes (Thin Dose Lines e Show Dose
Wash smoothed) permitem determinar o modo de exibição das linhas
de isodose e da distribuição de dose.

Dose Calculation:

Permite definir opções de cálculo de dose relacionadas à exibição:
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) permite o ajuste automático

do tamanho da grade 2D adjacente à exibição de isodose, para permitir
contornos precisos de isodoses, mesmo no caso de estruturas muito pe-
quenas. Essa opção não é usada para cálculos baseados no algoritmo
Monte Carlo.

• Calculate 3D Dose Volume permite calcular informações da dose 3D
para todo o volume do plano de uma vez. A distribuição de dose resul-
tante e as linhas de isodose correspondentes podem então ser exibidas
sem cálculos adicionais (consulte a página 220). Um novo cálculo so-
mente será executado se o plano for modificado. Se esta opção não for
selecionada, o software calculará somente as informações de dose
atualmente requeridas, por exemplo, para a exibição do corte atual. As
informações da dose serão então recalculadas conforme necessário;
por exemplo, quando o próximo corte de imagem for exibida. Depois de
ativada, esta opção permanece ativa durante o planejamento do trata-
mento. Esta opção é ativada por padrão para as tarefas Object Crea-
tion e Dose Optimization.
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7.7 Usando o histograma de dose-volume (DVH)

Informações gerais

O principal objetivo de um plano de tratamento é tratar uma alta porcentagem do volume de um
tumor com uma dose específica, mantendo a dose recebida pelos tecidos normais tão baixa
quanto possível. Esta relação pode constituir um bom critério para avaliação do grau de
otimização e pode ser calculada diretamente na exibição do histograma de dose-volume, por
meio da leitura da porcentagem da dose aplicada ao tecido normal em uma posição vertical, em
que uma fração suficientemente alta do tumor é coberta pela dose necessária.

Como abrir o DVH

Etapa

Clique no botão Open DVH Dialog na barra de tarefas para abrir uma janela de diálogo que
contém um histograma de dose-volume. 

Janela de diálogo DVH

Isso mostra a relação entre o volume e a dose para os diversos objetos predefinidos.

Figura 123 

Como ajustar o intervalo do eixo

Etapas

1. Quando você move o mouse sobre as setas na extremidade dos eixos Y e X, o eixo sele-
cionado fica vermelho.

Usando o histograma de dose-volume (DVH)
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Etapas

2.
Clique na seta e arraste-a, até que o intervalo desejado seja exibido. Quando você clica
duas vezes sobre uma das setas, o eixo respectivo automaticamente exibe um intervalo
adequado.

Ajustando o tamanho da grade

Componente Função

Grid Size
Para ajustar o tamanho da grade usado no DVH, selecione um valor na caixa
numérica Grid Size ou digite diretamente um valor válido no campo corres-
pondente.

Finer for Small
Objects

Com a função Finer for Small Objects, o tamanho da grade para objetos
maiores é baseado nos valores definidos na caixa numérica. Para objetos me-
nores, o tamanho da grade é calculado pelo uso de no mínimo 10 voxels para
cada dimensão dentro do PTV ou OAR.

Recalc Isto permite recalcular o DVH após a alteração dos parâmetros da grade.

Exibição de dose

Figura 124 
As doses máxima, mínima e média recebidas pela estrutura selecionada são exibidas no canto
superior direito da área do gráfico.

Figura 125 
Quando você mover o mouse sobre o gráfico, um campo de texto adicional é exibido abaixo das
informações de dose. Dependendo da estrutura selecionada (consulte página 231), as
informações exibidas aqui incluem a dose de acordo com a posição do mouse, o volume da
estrutura de referência que recebe a quantidade de dose exibida, e as informações do índice de
conformidade (consulte página 235).

Dose média

A dose é calculada em uma grade determinada pela resolução da dose. A dose média é, então, a
soma da dose de cada ponto da grade dentro do objeto selecionado, dividida pelo número total
de pontos de grade no objeto selecionado.

Relação de dose de PTV

Este valor é exibido quando o valor no DVH é diferente do valor no plano geral.

Exportação

O botão Export to Clipboard permite exportar um conjunto completo de histogramas para a área
de transferência do sistema operacional Windows e copiar estes valores em um editor de
planilhas.
• Os dados são formatados em uma lista com duas ou três colunas, dependendo se o gráfico do

tecido normal será exibido ou não.
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• As colunas são separadas por tabulações e formatadas com a unidade de medição definida
(consulte a página 231).

Observações sobre segurança

Você sempre deve verificar o resultado do cálculo da dose, por exemplo, usando as
informações fornecidas nas visualizações de planejamento.
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7.7.1 DVH diferencial e padrão

Exibição de DVH diferencial

A caixa de seleção Differential DVH na área Display Options ativa um histograma diferencial
em que é possível ver a parte do volume que recebe uma dose específica.

Figura 126 
• Os valores de dose nos pontos da grade com um tamanho de passo predefinido são

calculados e divididos em intervalos de dose de 1%.
• A quantidade de pontos localizados em um certo intervalo de dose é determinada e esta

quantidade é plotada no histograma de dose-volume diferencial em relação à quantidade de
pontos na grade que se encontram dentro dos contornos do objeto em questão.

• As informações do índice de conformidade não são fornecidas para a exibição do DVH
diferencial.
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Exibição de DVH padrão

Se a caixa de seleção Differential DVH da área Display Options estiver desativada, o sistema
mostrará um histograma acumulativo, em que é possível ver a parcela do volume que recebe
pelo menos a dose selecionada.

Figura 127 
• Este histograma de dose-volume padrão exibe o somatório das contagens no DVH diferencial.

O somatório inicia no valor mais alto da dose e termina no valor da dose em que o pixel é
exibido no gráfico.

• Uma abordagem para compreender um DVH é considerar o volume de uma determinada dose
como o volume contido na superfície da isodose da dose aplicada. Se o volume da isodose se
estende além do objeto em questão, somente é exibida a parte do volume que se encontra
dentro da superfície da isodose fornecida e dentro do objeto selecionado.

• Informações de índice de conformidade são fornecidas para a exibição DVH padrão (consulte
página 235).
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7.7.2 Opções adicionais para DVH

Definição de unidades de medição

As unidades de medição usadas no DVH para representar o volume e a dose podem ser
ajustadas usando os ícones ① + ② mostrados a seguir.

Figura 128 

① ②

Figura 129 

Object Selection

Todos os objetos predefinidos são incluídos na lista Objects, permitindo a exibição da relação
total de dose-volume para todos os objetos, ou de um valor separado para objetos individuais.

Figura 130 
A exibição do DVH é adaptada conforme sua seleção na lista e em função dos objetos
selecionados no campo da lista.
Por exemplo, se Target Volumes for selecionado na lista suspensa, o DVH mostrará um gráfico
correspondente, codificado por cores, para cada PTV definido.

Figura 131 
Se um PTV individual for selecionado, o volume de normalização de 100% será exibido no canto
inferior esquerdo do DVH.
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Figura 132 
Este valor é calculado pela acúmulo dos pontos da grade no objeto selecionado. Ele pode ser
diferente do contorno mais preciso, baseado em volume, fornecido na aba Plan Content.

O volume de normalização mostrado na legenda abaixo do DVH depende do tamanho da
grade de cálculo. Este valor pode ser diferente do volume calculado para o objeto voxel
original e indicado na aba Plan Content.

Normal Tissue Graph

①

Figura 133 
Se a caixa de seleção Normal Tissue Graph for selecionada na área Display Options, o volume
do tecido normal que está recebendo a dose indicada é exibido como uma curva azul ①.
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Interpolate Graph

① ②

Figura 134 

Nº Componente

① Exibição interpolada

② Exibição com valores reais

A ativação da caixa de seleção Interpolate Graph resulta na interpolação da exibição gráfica.
Quando esta caixa de seleção está desativada, os objetos reais são usados.

Show Constraints

①

②

Figura 135 
A caixa de seleção Show Constraints pode ser usada para ativar/desativar as restrições
definidas (p. ex., ① + ②).
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Figura 136 
Quando você move o mouse sobre uma restrição no gráfico, um campo de texto adicional é
exibido, indicando a estrutura correspondente, as configurações de restrição e a porcentagem da
dose.
Informações adicionais sobre restrições são fornecidas em página 177.
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7.7.3 Índice de conformidade do DVH

Informações gerais

Se você selecionar uma estrutura de PTV na janela de diálogo DVH (consulte página 231) e
selecionar uma exibição de DVH padrão (consulte página 229), o movimento do mouse no gráfico
causará a exibição de um campo de texto que contém informações de índice de conformidade.

① ②

Figura 137 
• O índice de conformidade indica o nível de precisão em que o volume de distribuição de dose

corresponde ao tamanho e à forma do volume-alvo, levando em conta as considerações do
tecido normal.

• Um índice de conformidade RTOG (CI) ① e um índice de conformidade Ian Paddick (IPCI) ②
são fornecidos.

OBSERVAÇÃO: somente as informações de IPCI são fornecidas durante a comparação de
planos (consulte a página 246).
 

OBSERVAÇÃO: o índice de conformidade RTOG corresponderá à conformidade RTOG usual se
o PTV inteiro receber no mínimo a dose indicada.
 

Cálculo do índice de conformidade

Os valores de índice de conformidade exibidos no DVH são calculados da seguinte forma:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Volume do PTV que recebe, no mínimo, a dose D.

VTOTAL(D) Volume de todo o tecido que recebe, no mínimo, a dose D.

VNORMAL(D) Volume do tecido sem PTV que recebe, no mínimo, a dose D.

VPTV Volume do PTV.

• O valor para CI varia de: 1-∞. O valor ideal é 1.
• O valor para IPCI varia de: 0-1. O valor ideal é 1. Os valores são expressos como

porcentagens.
Informações adicionais sobre índices de conformidade são fornecidas nesta publicação:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3: 219-22, 2000

Índice de conformidade para múltiplos PTVs

Se um plano tiver múltiplos PTVs, todo o tecido normal é considerado para calcular o Índice de
Conformidade de um PTV, mesmo se o tecido normal estiver ao redor de outros PTVs que estão
recebendo uma dose definida.
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7.8 Plano de tratamento para tratamentos Dynamic
Tracking com ExacTrac Vero

7.8.1 Visão geral

Informações gerais

Durante o planejamento do tratamento, é necessário levar em consideração a excursão do feixe,
para assegurar que órgãos em risco não recebam uma dose significativamente alta em
comparação com a dose definida no planejamento baseado em 3D. Se uma sequência de dados
de tomografias 4D estiver disponível para estimativa do movimento de alvo e/ou órgãos em risco,
considere que o alvo pode mover-se em diferentes amplitudes e em volta de diferentes posições
médias durante diferentes frações de tratamento. Em geral, os feixes devem ser mantidos longe
das OARs, em comparação com o planejamento para tratamentos “estáticos”.

Compatibilidade de métodos de aplicação de tratamento com Dynamic Tracking

Nem todos os métodos de aplicação de tratamento podem ser atualmente com o Dynamic
Tracking. Consulte o Manual do Usuário Clínico, ExacTrac Vero ou entre em contato com seu
especialista em suporte da Brainlab.

Disponibilidade

Quando o plano for criado no iPlan RT Dose 4.5, você pode usar apenas planos de tratamento
que possuem o sinalizador Dynamic tracking ativado. Sempre que esse sinalizador estiver
ativado, o acelerador não permitirá nenhum tratamento em modo diferente do Dynamic Tracking.
Para planos de tratamento em que o sinalizador de Dynamic Tracking não esteja ativado, não é
possível acessar o modo de Dynamic Tracking.

Como ativar Dynamic Tracking no iPlan RT Dose

Etapa

Ative a caixa de seleção Enable Dynamic Tracking na área de detalhes da máquina, na aba
Properties do Treatment Group.

Plano de tratamento para tratamentos Dynamic Tracking com ExacTrac Vero
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Indicador de intervalo de inclinação

O indicador de intervalo de inclinação será mostrado automaticamente na tela Beam's Eye View
do iPlan RT Dose se o sinalizador de Dynamic Tracking estiver ativado. Ele é representado por
uma caixa tracejada ①. O tamanho do indicador de intervalo de inclinação é determinado pelas
lâminas de MLC mais externas.

①

Figura 138 
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7.9 Limitações do Planejamento do Tratamento para
MLCs

Informações gerais

Dependendo do seu sistema de aplicação de tratamento específico, as posições das lâminas
adaptadas automaticamente, podem não ficar exatamente em conformidade com a forma do
planejamento. Se o seu MLC tiver restrições de hardware, tal como intercalação faltante, lâminas
de proteção, sobrecurso limitado ou espaçamentos em lâminas estáticas (p. ex., MLCs Siemens
3-D e Elekta MLCi, MLCi2 ou Agility), o formato das lâminas pode não ser o desejado.
Sequências de lâminas para arcos dinâmicos e feixes de IMRT também devem ser compatíveis
com os requisitos de hardware e às vezes podem não ter o aspecto esperado. Estas são
limitações de hardware e, portanto, não podem ser corrigidas, embora os algoritmos de
adaptação automática de lâminas e de sequenciamento de lâminas inclua otimizações especiais
para MLCs sem interdigitação, lâminas de proteção e espaçamentos em lâminas estáticas
(incluindo a otimização da haste de sinalização).

Considerações para o MLC

Durante o planejamento do tratamento com tais MLCs, considere o seguinte:
• Para adaptação de colimador e de MLC manual com o Elekta MLCi, MLCi2 ou Agility, é

necessário cumprir com os requisitos específicos de hardware (por exemplo, lâminas de
proteção).

• Os MLCs integrados aos produtos Elekta MLCi, MLCi2, Agility e Siemens requerem que os
colimadores primários sigam o MLC em cada feixe ou segmento. Portanto, a adaptação
manual do colimador com esses MLCs somente pode ser usada para os testes
comissionamento, mas não para planos de tratamentos clínicos.

• Sob certas circunstâncias, os campos de MLC fechados poderão ser criados automaticamente
como parte das sequências de Arco Dinâmico e do IMRT. Em seguida, os colimadores
primários são definidos para o centro desses campos. Se isso causar problemas ao seu
hardware de MLC e o software durante a entrega:
- Em relação ao Arco dinâmico, você poderá evitar tal situação mudando o ângulo de início e

de parada ou dividindo o arco para evitar o campo de MLC fechado.
- Em relação ao IMRT dinâmico, você pode evitar essa situação escolhendo o IMRT com

método de tratamento Step-And-Shoot, sem limitação de velocidade de lâminas.
• A velocidade máxima permitida para o colimador não é levada em consideração em

tratamentos com Arco Dinâmico e IMRT dinâmico, usando-se o Elekta Agility ou MLCi2. De
acordo com os testes, o controlador do Linac reduz a taxa de dose nos casos em que a
velocidade do colimador seria excedida. Isso pode prolongar ligeiramente o tempo de
tratamento.

• Para planejar um IMRT com o método Step-And-Shoot para MLCs Elekta e MLCs integrados
Siemens, não recomendamos o uso da opção de limitação da velocidade de lâminas (isso
pode ser configurado no Physics Administration/Beam Profile Editor).

A velocidade máxima permitida para o colimador não é levada em consideração em
tratamentos com Arco Dinâmico e IMRT dinâmico, usando-se o Elekta Agility ou MLCi2.
Em raras ocasiões isso pode levar ao tratamento com uma dose imprecisa. Certifique-se
de que os testes de controle de qualidade de sua rotina são capazes de detectar tais
imprecisões.

Em relação a MLCs com um grande espaçamento mínimo de lâmina (por exemplo,
espaçamento de 5 mm para o Elekta MLCi e MLCi2) não é possível planejar alvos muito
pequenos ou estreitos. As aberturas desejadas, porém estreitas, de um par de lâminas
com espaçamento de lâmina inferior ao mínimo exigido pelo MLC são consideradas como
fechadas pela adaptação automática de lâmina.

Limitações do Planejamento do Tratamento para MLCs
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Se você realizar a adaptação de lâmina e colimador manual do MLC, será responsável por
definir as lâminas e colimadores primários de modo a evitar radiação acidental à região
alvo errada e/ou a estruturas críticas.

CRIANDO UM PLANO DE TRATAMENTO
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8 TRABALHANDO COM O
PLANO DE TRATAMENTO

8.1 Definindo pontos de interesse

Informações gerais

Os pontos de interesse são divididos nestas categorias:

Componente Função

Ponto de normali-
zação

Este tipo de ponto pode ser definido:
• Automaticamente, se a opção Point Prescription to Isocenter for sele-

cionada durante a definição da prescrição (consulte a página 167)
• Manualmente, incluindo um ponto de normalização individual (consulte a

página 242)
• Automaticamente, usando a função Auto Generation (consulte a página

244)

Ponto de repre-
sentação

Esses pontos também indicam a dose prescrita. Eles são criados automati-
camente pelo software para PTVs que não possuem um ponto de normaliza-
ção designado inicialmente (i.e., se Dose Volume Prescription for selecio-
nada durante a definição da prescrição).
Para tratamentos com IMRT, se diversos PTVs tiverem que ser tratados
usando o mesmo grupo de tratamento, somente um ponto de representação
será criado para um PTV.

Outros pontos de
interesse

Vários pontos de interesse, como o ponto de dose mínima ou a coordenada
do grupo de tratamento, podem ser definidos da seguinte forma:
• Manualmente, incluindo um ponto de interesse individual (consulte página

242)
• Automaticamente, usando a função Auto Generation (consulte a página

244)
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Visualizando pontos de interesse

Estes são listados na aba Prescription da área de funções:

Figura 139 

Como definir um ponto manual

Etapas

1. Para definir um ponto manualmente, clique no botão Add na aba Prescription da área
de funções. Pontos de representação não podem ser criados manualmente.

2. Um ponto manual é automaticamente adicionado à lista de pontos de interesse e às vi-
sualizações de planejamento.

3.
Para editar esse ponto, clique no ícone correspondente.

Janela de diálogo Properties

Figura 140 

Definindo pontos de interesse
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Além do nome do ponto, várias modificações podem ser realizadas, incluindo:

Componente Função

Custom position Permite inserir as coordenadas de uma posição específica.

Retrieve position
from

Permite definir os seguintes pontos:
• Coord. of Group: esta opção permite configurar o ponto de interesse de

acordo com a posição de um determinado grupo de tratamento.
Os pontos a seguir também podem ser definidos para um determinado obje-
to segmentado (por exemplo, PTV) ou para o plano inteiro:
• Focus Point of: esta opção define o ponto de interesse de acordo com a

posição do objeto selecionado.
• Min. dose point, Med. dose point ou Max. dose point: estas opções de-

finem o ponto de interesse como um ponto de dose específico para o ob-
jeto selecionado.

Update points au-
tomatically

Se esta caixa de seleção estiver ativada, a posição do ponto selecionado
será atualizada automaticamente quando o plano de tratamento for modifi-
cado.

Update Now Clique neste botão para atualizar a posição do ponto selecionado.

Function

• Um ponto pode ainda ser definido como Point of Interest ou como um
Normalization Point para um determinado PTV.

• Se Normalization Point for selecionado, o método de prescrição de ponto
será usado durante o planejamento, em vez do método de dose-volume
(consulte a página 169).

Como modificar propriedades de pontos de interesse

Para exibir as propriedades do ponto de interesse selecionado, clique no ícone correspondente.

As opções de configuração disponíveis na janela de diálogo Properties do ponto de interesse
dependem do tipo de ponto de interesse selecionado:

Ponto de interesse Opções

Pontos de representa-
ção

Apenas o nome pode ser editado. Os pontos de representação indi-
cam a dose prescrita e são automaticamente definidos pelo software
para PTVs que não possuem um ponto de normalização, como no ca-
so de uma prescrição de dose-volume.

Todos os outros pontos

Diversas modificações podem ser efetuadas, incluindo uma posição
definida pelo usuário (Custom position) ou uma posição baseada em
um ponto específico (usando a opção Retrieve position from).
A Function de um ponto também pode ser definida posteriormente,
para um PTV, como uma destas opções (consulte a página 242):
• Um Point of Interest ou
• Um Normalization Point

OBSERVAÇÃO: se Normalization Point for selecionado, o método de
prescrição de ponto será usado durante o planejamento, em vez do
método de dose-volume (consulte a página 169).
 

Informações adicionais sobre pontos de interesse são fornecidas a partir da página 241.
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Como gerar pontos automaticamente

Clique em Auto Generation na aba Prescription. A janela de diálogo Generate é exibida:

Figura 141 

Componente Função

Select Points of In-
terest

Selecione os tipos de pontos a serem criados nas seguintes caixas de se-
leção:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points ou Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Se esta caixa de seleção for selecionada, a posição do ponto selecionado
será atualizada automaticamente quando o plano de tratamento for modifi-
cado.

Generate Normali-
zation Points

• Permite gerar pontos de normalização para os tipos de pontos definidos
usando as caixas de seleção de pontos de interesse.

• Se pontos de normalização forem gerados, o método de prescrição de
ponto será usado durante o planejamento, em vez do método de dose-
-volume (consulte a página 169).

Definindo pontos de interesse
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Pontos manuais na visualização de planejamento

① ②

Figura 142 

Nº Componente

① Definição de ponto manual: ponto inicial

② Definição de ponto manual: ponto manual definido como ponto de dose mínima

A posição exata de pontos de interesse criados automaticamente para um determinado objeto,
como pontos de dose mínima e máxima, depende do tamanho da grade de cálculo da dose
usada para este objeto. O tamanho da grade é adaptado para cada objeto individualmente, para
garantir uma quantidade mínima de pontos de grade em cada direção. Isto se deve ao fato de
que as posições criadas automaticamente para órgãos menores são mais precisas do que
aquelas criadas para órgãos maiores.
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8.2 Comparando planos diferentes

Informações gerais

Você pode comparar:
• O cálculo da dose obtido usando o algoritmo Monte Carlo com o cálculo da dose obtido

usando o algoritmo Pencil Beam para o plano atual.
• Dois planos de tratamento diferentes.

Como ativar a comparação de planos

Etapas

1.

Clique no botão Plan Comparison.

2.

• Para comparar dois planos diferentes, clique em Load plan.
• Para comparar dois cálculos de dose diferentes para o plano atual, clique em Monte

Carlo.

Comparando planos diferentes
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8.2.1 Comparando cálculos de dose

Visão geral

Figura 143 
Se você decidir comparar cálculos de dose Monte Carlo e Pencil Beam para o plano atual
(consulte a página 246), a tela de comparação será dividida de acordo com as abas mostradas
acima.

Aba Dual Reconst

Figura 144 
Esta aba contém as visualizações axial, coronal e sagital, com o cálculo de dose Monte Carlo
mostrado à esquerda e o cálculo de dose Pencil Beam à direita.
As funções da barra de ferramentas principal (incluindo o botão Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam para ativar/desativar o cálculo Monte Carlo nas visualizações à esquerda) são fornecidas à
direita da aba.

Aba Spy Glass

Figura 145 
Use a função Spy Glass para comparar o cálculo de dose Monte Carlo (mostrado fora do quadro
da lupa) diretamente com o cálculo Pencil Beam.
As informações da escala de dose (consulte também a página 220) são mostradas no canto
inferior direito da visualização. Os valores correspondentes para Monte Carlo e Pencil Beam
também podem ser comparados usando a lupa.
As funções da barra de ferramentas principal (incluindo o botão Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam para ativar/desativar o cálculo Monte Carlo nas visualizações à esquerda) são fornecidas à
direita da aba Spy Glass.
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Aba DVH

Figura 146 
Nesta aba, um DVH calculado com base no algoritmo Monte Carlo é comparado com um DVH
calculado usando o algoritmo Pencil Beam.
• Clique no DVH para alternar entre uma exibição Monte Carlo e uma exibição Pencil Beam.
• O algoritmo ativo é indicado abaixo do DVH.
• O algoritmo ativo é indicado por uma linha sólida no DVH. O algoritmo inativo é indicado por

uma linha pontilhada.

Plan Content

O conteúdo do plano é exibido em uma estrutura em árvore, para que essas informações possam
ser acessadas sem sair da janela de diálogo.

Comparando planos diferentes
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8.2.2 Comparando dois planos de tratamento diferentes

Visão geral

Se você decidiu comparar seu plano de tratamento atual com outro plano de tratamento (consulte
a página 246), uma janela de diálogo de seleção de plano será exibida.

Janela de diálogo Plans

Figura 147 
Na janela de diálogo Plans, selecione o plano de tratamento com o qual deseja comparar o plano
atual.
OBSERVAÇÃO: dependendo do plano selecionado, várias mensagens de aviso podem ser
exibidas, indicando as diferenças entre os dois planos. Antes de prosseguir, certifique-se de ler
essas mensagens atentamente.
 

Comparar visualizações

Figura 148 
Após o carregamento do plano selecionado, o sistema abre uma janela de diálogo de
comparação separada, que contém as abas indicadas acima.
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Aba Dual Reconst

Figura 149 
Esta aba contém visualizações axial, coronal e sagital com o plano atual mostrado à esquerda e
o segundo plano à direita.
As funções da barra de ferramentas principal (incluindo o botão Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam para ativar o cálculo Monte Carlo) são fornecidas à direita da aba. 

Aba Spy Glass

Figura 150 
Use a Lupa para comparar o plano selecionado para comparação (mostrado dentro do quadro da
lupa) diretamente com o plano de tratamento atual.
As funções da barra de ferramentas principal (incluindo o botão Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam para ativar o cálculo Monte Carlo) são fornecidas à direita da aba Spy Glass.

Comparando planos diferentes
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Aba DVH

Figura 151 
Nesta aba, o DVH calculado para o plano atual é comparado com um DVH calculado para o
segundo plano.
• Clique no DVH para alternar a exibição ativa entre o plano atual e o outro plano.
• O plano ativo é indicado no canto superior direito do DVH.
• O plano ativo é indicado por uma linha sólida no DVH. O plano inativo é indicado por uma linha

pontilhada.

Plan Content

Figura 152 
O conteúdo de cada plano é exibido em uma estrutura em árvore para comparação.
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8.3 Opções de visualização de planejamentos
8.3.1 Alternando o modo de visualização

Informações gerais

O botão Toggle view mode permite selecionar a orientação da visualização e os objetos para
exibição.

Alternar opções de visualização: Mapa de Colisões

Figura 153 

Alternar opções de visualização: Perspectivas de feixes

Figura 154 

Opções disponíveis

O botão Toggle view mode é fornecido nas visualizações de mapa de colisões e em
perspectivas de feixes. As opções disponíveis variam da seguinte forma:

Opções de visualização de planejamentos
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Componente Função

Collision map

Front view (OARs only): exibe uma visualização anterior-posterior que
contém somente OARs.
Cranial view (OARs only): exibe uma visualização cabeça-pés que con-
tém somente OARs.
Front view (All structures): exibe uma visualização anterior-posterior que
contém todos os objetos segmentados.
Cranial view (All structures): exibe uma visualização cabeça-pés que
contém todos os objetos segmentados.
Machine View: exibe uma visualização da sala que contém o Linac.

Beam’s eye view

3D Objects: a visualização do colimador é sobreposta a uma exibição 3D
dos objetos segmentados disponíveis.
DRRs: a visualização do colimador é sobreposta a uma DRR correspon-
dente.
Object Contours: a visualização do colimador é sobreposta a uma exibi-
ção de contorno dos objetos segmentados disponíveis.
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8.3.2 Depth View

Informações gerais

O botão View Options exibe as opções de orientação disponíveis (consulte a página 495). Nas
visualizações de planejamento de dose, este botão disponibiliza duas visualizações de
planejamento adicionais: uma visualização Depth e uma visualização Field.

Ativando a Depth View

Se você selecionar a visualização Depth, a reconstrução exibirá a trajetória (eixo central) do feixe
ou arco atualmente selecionado através do tecido, iniciando na pele do paciente e terminando no
local da coordenada do isocentro do grupo de tratamento selecionado.

Opção de Visualização: Depth View

Como a trajetória do feixe pode ser originada de qualquer direção, a orientação da visualização
nem sempre é exibida perpendicularmente à orientação do corte atual. Se este for o caso, o
canto superior direito da visualização indica uma orientação Oblique.

① ②

Figura 155 

Nº Componente

① Depth view: Feixe

② Depth view: Arc

Informações gerais

As seguintes informações são fornecidas em amarelo no topo de cada visualização:
• Nome do elemento de tratamento
• Ângulo da mesa
• Ângulo do colimador (somente para tratamentos com MLC)
• Quantidade de unidades monitoras
• Ângulo do gantry (somente para Feixe Conformado e Feixe de IMRT)
• Distância média da pele e distância média equivalente para todos os arcos (Avg skin dist. e

Avg equiv. dist) - somente para tratamentos com arco
A visualização também indica se a correção de heterogeneidade está ativada (consulte a página
106).

Opções de visualização de planejamentos
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Exibição de informações do feixe

A distância medida (trajetória do feixe) é indicada por uma linha amarela, iniciando com um ponto
branco na superfície da pele e terminando com uma linha vertical verde no isocentro.
• A linha verde indica a extensão do campo.
• A linha amarela contínua indica a trajetória de entrada do feixe.
• A linha amarela pontilhada indica a trajetória de saída do feixe.
• Para tratamentos com arco, as medições de distância são mostradas para o arco completo,

em ângulos igualmente distribuídos de dez graus. Para cada linha indicando uma trajetória de
feixe, o ponto de interseção do feixe com a pele do paciente é indicado por um ponto branco.

Informações específicas de distância

A distância absoluta da superfície da pele até o isocentro e a profundidade equivalente são
mostradas (em mm) para o feixe ou arco atual ao lado da trajetória do feixe.
O valor de profundidade equivalente considera as variações na densidade do tecido ao longo do
feixe central. Desse modo, estas informações podem ser usadas para confirmar o cálculo da
profundidade, ou a correção da heterogeneidade, do algoritmo de dose.

Se você não selecionar a caixa de seleção Heterogeneity Correction, pode ocorrer uma
equivalência incorreta de profundidade. Por esta razão, você deve verificar a equivalência
de profundidade e a entrada do tecido na visualização da projeção de plano/profundidade
do arco, para assegurar que a superfície da pele seja corretamente detectada e que os
pontos de entrada de feixes/arcos estejam adequadamente contidos na sequência de
tomografias.

Verifique sempre, cuidadosamente, a equivalência da profundidade e a entrada do tecido
na visualização da projeção de plano/profundidade do arco para cada feixe ou arco. Isso é
especialmente importante se um plano de tratamento for modificado por outro aplicativo
de software (como o iPlan RT Image) após a definição de feixes ou arcos; o modelo de
tecido (consulte a página 73) pode ter sido deslocado em relação à tomografia de
referência, devido à renovação de uma localização ou uma fusão de imagens.

Simulação de arco

Para tratamentos com arco, um painel de controle (consulte página 276) é fornecido na parte
inferior da visualização do campo.
• Isso permite visualizar a trajetória do feixe para cada arco individual, em incrementos de dez

graus.
• O ângulo atual do gantry é indicado em amarelo, acima do painel de controle.
• O ícone de mesa/gantry, no canto inferior direito do mapa de colisões, também indica as

posições do gantry e da mesa durante a sequência de movimentação.
O mesmo painel de controle é fornecido no canto inferior das perspectivas de feixe (consulte
página 264).
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8.3.3 Field View

Informações gerais

O botão View Options exibe as opções de orientação disponíveis (consulte a página 495). Nas
visualizações de planejamento de dose, este botão disponibiliza duas visualizações de
planejamento adicionais: uma visualização Depth e uma visualização Field.

Ativando a Field View

Se você selecionar a visualização Field, o corte atual mostrará uma perspectiva de feixe
projetada no PTV.

Opção de Visualização: Field View

Como a trajetória do feixe pode ser originada de qualquer direção, a orientação da visualização
nem sempre é exibida perpendicularmente à orientação do corte atual. Se este for o caso, o
canto superior direito da visualização indica uma orientação Oblique.

① ②
Figura 156 

Nº Componente

① Visualização de campo: Feixe

② Visualização de campo: Arc

As seguintes informações são fornecidas em amarelo no topo de cada visualização:
• Nome do elemento de tratamento
• Quantidade de unidades monitoras
• Ângulo do gantry
• Ângulo da mesa
• Ângulo do colimador (somente para tratamentos com MLC)
• Diâmetro nominal do cone (Nominal cone diameter) - para tratamentos com Arco Circular

A visualização também indica se a correção de heterogeneidade está ativada (consulte a página
106).

Exibição de campo

• O campo de radiação definido para o feixe ou arco atual é contornado em verde.

Opções de visualização de planejamentos
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• Os colimadores primários são contornados em azul.
• A localização da coordenada do isocentro do grupo de tratamento selecionado é indicada por

uma cruz verde.
• Objetos segmentados são exibidos como contornos.

Simulação de arco

Para tratamentos com arco, um painel de controle (consulte página 276) é fornecido na parte
inferior da visualização de profundidade.
• Isso permite visualizar a trajetória do feixe para cada arco individual, em incrementos de dez

graus.
• O mesmo painel de controle é fornecido no canto inferior das perspectivas de feixe (consulte

página 264).
• O ângulo atual do gantry é indicado em amarelo, acima do painel de controle.
• O ícone de mesa/gantry, no canto inferior direito do mapa de colisões, também indica as

posições do gantry e da mesa durante a sequência de movimentação.
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8.4 Posicionando elementos de tratamento
8.4.1 Exibição de feixe/arco

Informações gerais

Uma visão geral 3D é fornecida no canto superior esquerdo da aba Overview e no canto inferior
esquerdo da aba Irradiation Plan. Nestas visualizações, bem como na definição de uma
orientação de visualização (consulte a página 495) e do tipo de informações a serem geralmente
exibidas (consulte a página 496), também é possível definir configurações específicas para exibir
feixes e arcos.
Na visualização 3D você pode ver se os objetos que devem ser evitados durante o tratamento
estão na trajetória do feixe ou do arco.
• Os feixes ou arcos que são exibidos variam em função de sua seleção no menu Arc/Beam. O

elemento de tratamento atualmente selecionado é mostrado em verde.
• Para selecionar um arco ou feixe, clique nele na visualização 3D ou selecione-o na lista da

área de funções.
• Para exibir valores de ângulo para um elemento, posicione o mouse sobre o elemento na

visualização 3D.
• Valores correspondentes para o elemento selecionado, como os ângulos de mesa e de gantry,

também são exibidos na área de funções.

Ativando as Configurações de arco e feixe

O botão Arc/Beam display abre um menu que contém as opções disponíveis para exibição de
feixes e arcos.

Definindo as Configurações de arco e feixe

Figura 157 
• All Beams/Arcs: todos os feixes ou arcos definidos para o plano de tratamento atual são

exibidos.
• Beams/Arcs of Group: todos os feixes ou arcos definidos para o grupo de tratamento atual

são exibidos.
• Selected Beam/Arc: somente o feixe ou arco atual selecionado na área de funções é exibido.
• No Beams/Arcs: nenhum feixe ou arco é exibido.

O sistema também disponibiliza uma variação Thin das primeiras três exibições.

Posicionando elementos de tratamento
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Como posicionar feixes e arcos

A função Position da área de funções (consulte a página 195) pode ser usada para posicionar
grupos de tratamento. Feixes e arcos individuais podem ser reposicionados na visão geral 3D,
conforme descrito a seguir.

①

②

③

①

Figura 158 

Etapas

1. Selecione um feixe ou arco relevante na lista da área de funções.

2. Reduza a visualização até que todo o elemento de feixe ou arco seja visível.

3.
Um círculo deve agora ser visível na extremidade do feixe selecionado ①. Use o mouse
para clicar e arrastar o círculo para a posição desejada, a fim de ajustar os ângulos da
mesa e do gantry.

4. No caso de arcos, os pontos de início e término do arco selecionado são indicados por
um círculo ②. O ângulo da mesa é indicado por um quadrado ③.

5.
Use o mouse para clicar e arrastar os círculos e/ou o quadrado para a posição desejada.
Os valores correspondentes de mesa e gantry são automaticamente atualizados na área
de funções.
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8.4.2 Visualizações de cortes

Informações gerais

A distribuição de dose pode ser visualizada nas visualizações de cortes (consulte a página 486).

Visualização de corte

Figura 159 

Exibição de dose

Para exibir a distribuição de dose nas visualizações de cortes, use funções como as descritas na
página 220.

Exibição de grupo de tratamento

Elemento Descrição

Cruz verde A coordenada do isocentro do grupo de tratamento selecionado.

Cruz azul As coordenadas do isocentro de outros grupos de tratamento na vi-
sualização de corte.

Círculo tracejado No modo de posição (Position é selecionada na área de funções), a
penumbra prevista dos grupos de tratamento com Arco Circular.

Posicionando elementos de tratamento
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8.4.3 Mapa de Colisões

Informações gerais

O mapa de colisões fornecido nas abas de planejamento Irradiation Plan e Arc BEVs mostra
uma visualização bidimensional dos objetos segmentados, conforme projetados em uma
superfície esférica. 
A aba de planejamento Arc BEVs somente será fornecida se o plano de tratamento contiver
grupos de tratamento com arco.

Mapas de Colisões: Tratamentos com arco

Figura 160 

Mapas de Colisões: Tratamentos com feixe

①
②

③④

⑤

⑥

Figura 161 
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Nº Componente

① A coordenada do isocentro do grupo de tratamento atualmente selecionado é posiciona-
da no centro da esfera.

②
Os feixes ou arcos do grupo de tratamento atualmente selecionado também são exibidos
a partir da perspectiva do grupo de tratamento. O ponto exato em que um eixo central de
feixe passa através de um objeto planejado também é visível.

③ O ícone de mesa/gantry, no canto inferior direito do mapa de colisões, indica a posição
atual do gantry e da mesa para o campo de tratamento atual.

④ O ícone de paciente, no canto inferior esquerdo do mapa de colisões, indica a orientação
do paciente.

⑤

Os objetos planejados são projetados contra a superfície interna da esfera, a partir da
perspectiva do isocentro. Os elementos de tratamento pertencentes a um grupo de trata-
mento com coordenadas idênticas às do grupo de tratamento selecionado são exibidos
em cinza.

⑥
Cada órgão vital é projetado duas vezes, uma para o ângulo de entrada (o feixe ou arco
atinge o órgão antes de atingir o isocentro) e uma para o ângulo de saída (o feixe ou ar-
co atinge o órgão depois de atingir o isocentro).

Devido à combinação de duas técnicas de projeção diferentes, as formas de MLC exibidas
no mapa de colisões não são precisas em relação a estruturas vitais. Após o ajuste de um
feixe ou arco, a relação com estruturas vitais deve ser verificada com a visualização Field
(consulte a página 256).

Ângulos de gantry e de mesa: Feixes

Figura 162 
A posição do elemento do feixe selecionado ou do grupo de tratamento do feixe pode ser
ajustada livremente com o mouse.

Ângulos de gantry e de mesa: Arcos

②

①

③

Figura 163 
A posição do elemento de arco selecionado ou do grupo de tratamento de arco também pode ser
ajustada com o mouse.
• Mova o ponto vermelho no arco ① para ajustar o ponto final do arco (posição de parada do

gantry).
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• Mova o ponto central do arco ② ao longo do eixo horizontal para modificar o ângulo da mesa.
• Mova o ponto verde circulado no arco ③ para ajustar o ponto inicial do arco (posição de

partida do gantry).
Quando você move o mouse para o ponto, o sistema exibe o nome do ponto selecionado e as
informações de ângulo correspondentes.

Observações sobre segurança

A representação do arco no mapa de colisões não exibe o tamanho dos campos do arco,
mas sim o tamanho dos centros dos campos. Por esta razão, o mapa de colisões não deve
ser usado para verificar se estruturas vitais estão localizadas na trajetória do feixe.

O mapa de colisões não indica possíveis colisões entre o gantry do Linac e a mesa de
tratamento! Antes de iniciar o tratamento, o usuário é responsável por verificar, de forma
apropriada, de dentro da sala de tratamento, se os ângulos de gantry e de mesa
selecionados podem ser usados para a realização do tratamento sem resultar em
ferimentos aos pacientes ou danos ao equipamento, como o sistema de aplicação de
tratamento.
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8.5 Perspectivas de feixes

Informações gerais

As perspectivas de feixe fornecidas nas abas de planejamento Irradiation Plan e Arc BEVs
mostram o campo de radiação planejado para o PTV.
• A forma atualmente planejada para o campo de radiação é contornada em verde.
• Todos os objetos segmentados, incluindo o PTV, são mostrados em 3D.
• A posição atual do isocentro está centralizada na visualização e é indicada pelo ponto de

interseção da gratícula azul.
As informações exatas contidas nas perspectivas de feixe dependem da página de aba
selecionada e do tipo de grupo de tratamento:
• Página 266
• Página 268
• Página 269
• Página 270

Perspectiva de feixe: Aba Irradiation Plan

① ②
Figura 164 

Nº Componente

① Feixe de MLC

② Arco circular

A perspectiva de feixe no Irradiation Plan mostra o campo de radiação atual para um único
ângulo de gantry.
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Perspectiva de feixe: Aba Arc BEVs

① ②
Figura 165 

Nº Componente

① BEV de verificação padrão

② BEV funcional

A aba de planejamento Arc BEVs é fornecida somente para tratamentos com arco.
As oito perspectivas de feixe fornecidas nesta aba exibem um incremento de arco de dez graus.
Portanto, estas perspectivas de feixe permitem que a forma do campo de radiação (contornado
em verde) seja verificada para um intervalo de arco de 70°.
Os colimadores primários são contornados em azul.
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8.5.1 Arcos Conformados

Informações gerais

Tratamentos com Arcos Conformados estáticos e dinâmicos podem ser realizados.
Em ambos os casos, o campo de radiação é ajustado à forma do PTV usando um colimador
multilâmina, maximizando assim a aplicação da dose no tumor, ao mesmo tempo assegurando a
proteção adequada do tecido adjacente.

Arcos conformados estáticos

Figura 166 
Nos tratamentos com Arco Conformado estático, o campo de radiação é otimizado para o formato
do PTV para um plano de arco, ou seja, um formato médio de PTV é assumido para todos os
ângulos de feixe.
OBSERVAÇÃO: uma sobreposição permitida para campos individuais, que, por sua vez,
influencia a forma do campo de MLC médio, pode ser definida para Arcos Conformados estáticos
(consulte a página 195).
 

Arcos conformados dinâmicos

Figura 167 

Perspectivas de feixes
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Nos tratamentos com Arco Conformado dinâmico, o campo de radiação é ajustado ao formato do
PTV real em intervalos de 10° durante o giro do gantry.
Isso assegura a máxima cobertura do PTV, ao mesmo tempo minimizando a dosagem para
tecidos circundantes e órgãos de risco definidos.
Essa técnica exige um link entre os controladores dos colimadores multilâmina e do Linac. Por
essa razão, essa técnica está disponível apenas para configurações específicas de Linac, como
o sistema Novalis da Brainlab.
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8.5.2 Feixes conformados

Informações gerais

Nos tratamentos com Feixe Conformado, múltiplos feixes estáticos são usados e são ajustados à
forma do PTV usando um colimador multilâmina.

Feixe conformado

Figura 168 
Dessa forma, o fornecimento de dose para o tumor pode ser maximizado, ao mesmo tempo
assegurando a proteção adequada de órgãos de risco definidos.
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8.5.3 Feixes de IMRT

Informações gerais

Para tratamentos com IMRT padrão que utilizam um colimador multilâmina, a perspectiva de feixe
é semelhante à aparência da perspectiva de feixe para Feixes conformados.
Todavia, se o Linac selecionado não suportar um intervalo de radiação suficientemente grande, o
campo de IMRT poderá ser dividido em até cinco partes.

Feixe de IMRT

① ②

Figura 169 

Nº Componente Função

① Campo de IMRT an-
tes da otimização

Botões para modificação do campo de radiação (consulte a pági-
na 271).

② Campo de IMRT
após otimização

O botão Toggle Fluence Display é sempre mostrado (consulte a
página 223).
O painel de controle, na parte inferior da visualização, pode ser
usado para simular o sequenciamento de lâminas, de acordo com
o resultado da otimização de IMRT selecionada (consulte página
277).
Os números ao lado do painel de controle podem ser usados pa-
ra alternar entre campos divididos, se estes tiverem sido gerados
durante a otimização de IMRT.
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8.5.4 Arcos circulares

Informações gerais

Para tratamentos com Arco Circular, o campo de radiação é indicado por um círculo verde com
um diâmetro de cone radiológico específico. Os diâmetros de cones radiológicos são
determinados usando o Physics Administration (consulte o Manual do Usuário do Software -
Physics Administration 4.5).

Arco Circular

Figura 170 
O campo Superimp. field for isoc. é a média ponderada de MU dos diâmetros de cone
radiológicos. Este valor é usado no posicionamento do grupo de tratamento (consulte a página
195).

Assegure, para cada campo de tratamento, que o colimador cônico correto pretendido
esteja realmente montado no Linac.
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8.5.5 Ajustando o campo de radiação

Importante

Se estiver planejando um tratamento com MLC, lembre-se de que podem existir desvios na
direção X e Y entre as posições de lâminas reais e o campo de radiação indicado no software.
Isso depende do design do colimador multilâmina em uso, como a forma da lâmina e o tamanho
da lingueta e ranhura (Tongue-and-Groove). Para compensar este deslocamento, você pode
definir um deslocamento de lâmina, bem como o tamanho da lingueta e ranhura no Physics
Administration (consulte o Manual do Usuário do Software - Physics Administration 4.5).

Como desenhar uma forma de planejamento

Você pode estender o campo de radiação do colimador multilâmina, por exemplo, quando o PTV
não é suficientemente coberto pelas lâminas.

Etapas

1.

Clique no botão show/draw planning shape. O mouse é mostrado como um círculo.

2.

Use a barra deslizante azul, no canto superior direito da visualização, para ajustar o diâ-
metro do círculo.

3.

Use o mouse para delinear a área na visualização em torno da qual as lâminas devem
ser automaticamente posicionadas.

4. As lâminas são ajustadas automaticamente e se encaixam na área desenhada.

5. Se a função Show Dose estiver ativada (consulte a página 220), a distribuição de dose
será automaticamente atualizada quando uma forma de planejamento for desenhada.

6.
Não é possível modificar manualmente o campo de radiação para tratamentos com Arco
Circular. Neste caso, o botão show/draw planning shape pode ser usado para exibir a
forma de planejamento.

Como usar um objeto artificial

O sistema oferece funções especiais de pincel na aba Prescription da área de funções, que
permitem realçar temporariamente determinadas estruturas e usar esta marcação como um
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auxílio visual ao ajustar as posições das lâminas. Esta função é útil, por exemplo, para a correção
de pontos quentes.

Etapas

1.

Para ativar a função, clique em Draw obj.

2. Use o controle deslizante Brush Size para definir o tamanho do pincel.

3.

Em uma visualização de corte adequada, crie o objeto artificial desejado, marcando a
área relevante com o mouse (mostrado como um círculo azul).

4.

Na aba Prescription da área de funções, clique no botão Show Obj. agora visível.

5.

O objeto artificial é mostrado no local correspondente na perspectiva de feixe, onde ele
pode ser usado como um guia para o ajuste manual das posições das lâminas.

Como ajustar as posições de lâminas e colimadores primários manualmente

Etapa

Clique em show/change leaves and jaw positions para ajustar manualmente as posições das
lâminas.

Se Manual tiver sido selecionado nas propriedades do elemento de tratamento atual (consulte a
página 206), as posições dos colimadores primários também poderão ser manualmente
ajustadas ao campo de radiação para reduzir o vazamento de radiação.

Perspectivas de feixes
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Figura 171 
Cada lâmina é mostrada como uma tira verde individual.

Etapa

Para ajustar a posição de uma lâmina, arraste sua borda externa com o mouse.

Quando o mouse é posicionado sobre uma lâmina, a tela exibe o banco de lâminas
correspondente, o número da lâmina e a distância da lâmina em relação ao eixo central do
colimador.
OBSERVAÇÃO: dependendo do MLC selecionado, a espessura de cada lâmina pode variar.
 

OBSERVAÇÃO: as posições das lâminas não podem ser alteradas para Arcos Conformados
dinâmicos, pois o sequenciamento de lâminas deve ser executado para manter as restrições de
movimentação das lâminas.
 

Figura 172 
Cada colimador é mostrado com uma área cinza.

Etapa

Para ajustar a posição de um colimador, arraste sua borda externa com o mouse.

Quando o mouse é posicionado na borda do colimador, a tela exibe o nome do colimador
correspondente (Y1, Y2, X1 ou X2) e a distância do colimador em relação ao eixo central do
colimador são exibidos.

Observações sobre segurança

Verifique as configurações dos colimadores primários na perspectiva de feixe, para
assegurar que o PTV não seja coberto por nenhum dos colimadores e que os órgãos de
risco sejam adequadamente protegidos.

Colimadores primários sobrepostos resultam em uma cobertura insatisfatória do PTV.
Portanto, as configurações dos colimadores primários devem ser verificadas antes do
início do processo de IMRS.
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Como inserir valores de lâminas

Etapa

Clique no botão enter leaf positions numerically para inserir valores para cada lâmina em
uma janela de diálogo Adjust

.

Figura 173 
A janela de diálogo Adjust mostra uma coluna para cada banco de lâminas.
A janela de diálogo inclui um campo de entrada para cada lâmina no banco de lâminas
correspondente, contendo a distância (em mm) do eixo central do colimador.

Etapas

1. Para modificar o valor para uma lâmina, insira um valor diretamente no campo ou use o
mouse para arrastar a borda externa da lâmina na visualização do campo.

2.

Use a tecla Tab do teclado para mover de um campo para o próximo. O atalho Ctrl + Tab
copia o valor do campo atual para o próximo campo. A combinação Ctrl + clique no bo-
tão esquerdo do mouse copia o valor do campo de texto atual para o campo que você
clicar com o mouse.

3.

Para exibir valores de lâminas que não estão atualmente visíveis, role a tela usando os
botões de seta fornecidos.

4. Clique em OK para confirmar suas configurações.
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8.5.6 Restaurando o campo de radiação

Automatic Reset

Os ajustes manuais nas posições das lâminas e no campo de radiação serão automaticamente
restaurados se:
• os ângulos da mesa, do gantry (ângulo de início e fim para um arco definido) ou do colimador

de um Feixe Conformado estático ou um Arco Conformado estático forem alterados,
• o ângulo da mesa ou do colimador para um Arco Conformado dinâmico for alterado.

Para proteger a forma e as lâminas de uma restauração automática, utilize as funções de
bloqueio e congelamento (consulte a página 209).

Como restaurar manualmente uma forma de planejamento

Etapa

Clique no botão reset manual changes to shape para desfazer ajustes manuais em lâminas.
As lâminas são restauradas para as posições adaptadas automaticamente pelo software.

Se você selecionar um objeto diferente, como um PTV, após a adaptação manual do campo
de radiação ou das lâminas, clique no botão reset manual changes to shape para trazer as
lâminas de volta às suas posições automaticamente adaptadas.
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8.5.7 Simulação de arco

Informações gerais

Na visualização de profundidade (página 254), visualização de campo (página 256) e perspectiva
de feixe (página 264) para tratamentos com arco, o sistema fornece um painel de controle, que
permite simular o movimento do arco em incrementos de dez graus, do ponto inicial ao ponto de
parada do gantry.
Para tratamentos com IRMT otimizados, o painel de controle também é fornecido na perspectiva
de feixe, permitindo a simulação do sequenciamento de lâminas, de acordo com o resultado da
otimização de IMRT selecionada.
OBSERVAÇÃO: se a configuração do tratamento for muito complexa, nem sempre será possível
atualizar a visualização de maneira suficientemente rápida para permitir que todos os
incrementos sejam exibidos.
 

Painel de controle

Figura 174 
O ângulo atual do gantry é indicado em amarelo, acima do painel de controle.
O ícone de mesa/gantry, no canto inferior direito do mapa de colisões, também indica as posições
do gantry e da mesa durante a sequência de movimentação.

Aba Arc BEVs

As oito perspectivas de feixe fornecidas nesta aba exibem um incremento de arco de dez graus.
Portanto, estas perspectivas de feixe permitem que a forma do campo de radiação (contornado
em verde) seja verificada para um intervalo de arco de 70°.

Figura 175 
Se o arco se estender além de 70°, as visualizações automaticamente exibem o próximo
incremento, até que o último passo de dez graus do arco seja exibido.

Perspectivas de feixes
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Como executar a simulação de arco

Verifique os diferentes campos de radiação e posições do gantry, usando o painel de controle da
seguinte forma:

Etapas

1. Clique no botão na extrema esquerda ou direita para mover para a primeira ou última po-
sição do gantry.

2. Clique nos botões à direita ou à esquerda do botão de reprodução para mover o arco pa-
ra frente e para trás, em incrementos de dez graus.

3. Clique no botão de reprodução para iniciar a sequência de movimentos por todo o arco.

4. Clique no botão de parada para interromper a sequência de movimentos.

5. Use o controle deslizante para mover para uma posição em particular do arco.

Como executar a simulação de feixe de IMRT

Se você tiver definido elementos de feixe de IMRT para o seu plano de tratamento e tiver
executado a otimização de IMRT (consulte a página 315), as perspectivas de feixe (consulte a
página 264) também incluem o painel de controle quando um feixe de IMRT é destacado na área
de funções.
Neste caso, o painel de controle pode ser usado para simular o sequenciamento de lâminas, de
acordo com o resultado da otimização de IMRT selecionada.

Figura 176 
Revise o sequenciamento de lâminas usando o painel de controle, da seguinte forma:

Etapas

1. Clique no botão na extrema esquerda ou direita para acessar o ponto inicial ou final da
sequência de lâminas.

2. Clique nos botões à direita ou à esquerda do botão de reprodução para mover-se para a
frente e para trás pela sequência de lâminas em passos simples.

3. Clique no botão de reprodução para iniciar a simulação da sequência de lâminas.

4. Clique no botão de parada para interromper a simulação.
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Etapas

5. Use o controle deslizante para acessar um determinado passo na sequência de lâminas.

Durante a simulação do sequenciamento de lâminas, a fração de dose e as MUs aplicadas em
cada posição de lâmina são mostradas em amarelo acima do painel de controle. A quantidade
total de posições de lâminas também é mostrada.

Verificação adicional

Também pode ser importante revisar os campos de radiação e as posições do gantry ou o
sequenciamento de lâminas. Para fazer isso, utilize a função Full Screen para maximizar a
perspectiva de feixe e navegue pelo arco ou pelo sequenciamento de lâminas usando as funções
da barra de ferramentas ou a roda do mouse.
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8.6 Criando um objeto de dose

Informações gerais

Depois de planejar a distribuição de dose, você poderá criar um objeto de dose. 
Este é um objeto criado a partir das linhas de isodose. Ele pode ser usado, por exemplo, para
análise de volume ou para uma exibição 3D da dose.

Como criar um objeto de dose

Etapas

1.

Um objeto de dose pode ser criado das seguintes maneiras:
• Na etapa Treatment Planning, selecione o plano na área de Funções e clique com o

botão direito do mouse. Clique em Create Dose Object no menu de contexto ou
• Na etapa Object Creation, clique em Create Dose Object... na área de funções. A

distribuição de dose deve ter sido preparada anteriormente.
• Na etapa Physician’s Review, clique em Create Dose Object... na área de funções.

2.

A janela de diálogo Dose Thresholding é exibida:

①

3.

Execute uma destas duas ações:
• Configure uma porcentagem mínima de dose a ser incluída no objeto em Use Dose

Threshold ou
• Configure um intervalo de dose a ser incluído nos campos Use Dose Values between.

Você também pode configurar esses valores movendo o mouse sobre a escala de dose
①. Uma caixa delimitadora branca é exibida:
• Ao configurar um intervalo de dose, clique com o botão esquerdo do mouse na borda

superior da caixa para movê-la para cima ou para baixo e configure um limite superior
para o intervalo de dose.

• Ao configurar um intervalo de dose, clique com o botão esquerdo do mouse na borda
superior da caixa para movê-lo para cima ou para baixo e configure um limite superior
para o intervalo de dose.

4.

Para focar em áreas particulares, você pode configurar o objeto de dose para que ele se-
ja baseado na dose, de duas maneiras:
• Na caixa delimitadora, que pode ser ajustada nos cortes exibidos.
• Em uma estrutura física, selecionando um item na lista exibida em Use Dose in Boun-

ding Box including the Dose in this object.
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Etapas

5.
Para desconsiderar a dose em áreas específicas, configure o objeto de dose a ser excluí-
do da dose em uma estrutura física, selecionando um item na lista exibida em Use Dose
in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Dê um nome ao objeto de dose.

7. Clique em OK. Um novo objeto de dose é criado, e passa a ser exibido na lista de obje-
tos da área de funções.

Criando um objeto de dose
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8.7 Visualizando uma dose já aplicada

Informações gerais

O iPlan RT Dose fornece funções que permitem importar a dose que já foi aplicada em um
paciente, para verificar se ela possui algum efeito em seu planejamento atual.
OBSERVAÇÃO: você pode importar a matriz de dose que foi criada no iPlan RT. Não é possível
importar uma matriz de dose de outros sistemas de planejamento (por exemplo, via DICOM RT).
 

Cenários de importação de dose

A importação de dose está disponível nestas situações:
• Visualização do somatório das doses já aplicadas para um plano existente.
• Importação da dose já aplicada para um plano a ser alterado após revisão com o iPlan RT

Adaptive.
• Importação de dose já aplicada para um paciente que deve realizar um curso de tratamento

repetido.

Matrizes de dose ativas ou inativas

As matrizes de dose são importadas no iPlan RT em um destes dois estados:

Active

As matrizes de dose ativas são levadas em consideração sempre que um cál-
culo de dose é realizado (p. ex., para Refresh MU, como dose base para , co-
mo dose base para otimização de IMRT, etc.). Elas afetam o processo de pla-
nejamento.

Inactive

As matrizes de dose inativas nunca são levadas em consideração em cálculos
de dose. Elas não afetam o processo de planejamento. Se desejar, “ative”
temporariamente as matrizes de dose inativas, para inspecionar a distribuição
de dose ou valores de dose gerais, e depois torne a desativá-las.

Em cada ponto durante o planejamento você pode modificar o estado ativo/inativo de uma matriz
de dose importada.

Interpretando o DVH

Se volumes de dose aplicados anteriormente forem importados e adicionados ao plano de
tratamento atual, o DVH calculado poderá representar um somatório artificial de volumes de
dose. O volume de dose realmente aplicado pode ser diferente, dependendo das alterações na
estrutura anatômica e na posição real do tratamento. As alterações de volume ocorridas durante
o curso do tratamento também precisam ser consideradas na interpretação do DVH.

Observações sobre segurança

Certifique-se de selecionar a opção correta do menu de importação, de acordo com o fluxo
de trabalho desejado: Import dose for summation, Import dose for adaptive RT ou Import
dose for recurring plan. Isto assegura que o iPlan RT realize as verificações e mostre
mensagens de informação e aviso específicas para o cenário escolhido.

Se um plano de tratamento já exportado for alterado após a exportação inicial, certifique-
se de que todos os dispositivos de tratamento envolvidos recebam a versão atualizada dos
parâmetros do plano de tratamento correspondente. Isso inclui (sem se limitar a estes) o
sistema R&V, os sistemas de Posicionamento de Paciente, os Filmes do Posicionador de
Alvo, etc. Além disso, todas as pessoas envolvidas precisam ser informadas
adequadamente (físicos, médicos, terapeutas, etc.)!
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Antes de aprovar um plano de tratamento que inclui matrizes de doses importadas (ativas
ou não ativas para cálculo de dose), um físico ou médico treinado e experiente deve
realizar uma verificação detalhada do plano, incluindo a fusão de imagens.

É possível salvar matrizes de doses para grupos de tratamento individuais e para o plano
completo. Você pode importar cada matriz de dose para um grupo de tratamento individual
apenas uma vez, para que ela não seja acidentalmente considerada várias vezes no
cálculo. Todavia, é possível importar uma matriz de dose para um plano completo e
matrizes de doses para grupos de tratamento individuais em um plano. O usuário do iPlan
RT deve certificar-se de importar somente matrizes de dose que foram exportadas para um
plano completo, ou importar matrizes de dose que tenham sido exportadas para grupos de
tratamento individuais.

Durante o salvamento, as coordenadas da matriz de dose são relacionadas à sequência de
alinhamento do plano de tratamento original. A matriz de dose somente poderá ser
importada em novos planos se essa sequência de alinhamento também fizer parte do novo
plano. Para garantir a integração da matriz de dose importada na posição correta, as
diferentes sequências de imagens devem estar corretamente fusionadas entre si.

Durante a importação da matriz de dose, assegure que a dose importada corresponda à
dose realmente aplicada! Verifique se a matriz de dose que está sendo importada
corresponde à matriz de dose desejada. Durante a importação da matriz de dose, verifique
também os valores de “Dose Scaling Factor” ou “Number of Fractions”.

Diferentes tamanhos de grade para matrizes de doses importadas e volumes de doses
realmente calculados dentro do plano de tratamento resultam em interpolações de
isodoses. Essas interpolações podem levar a uma exibição de dose um pouco diferente do
plano original.

Como salvar uma matriz de dose

Para usar essas funções, uma dose deve ter sido salva anteriormente como uma matriz de dose
no plano. Para salvar uma matriz de dose:

Etapas

1.
Na área de funções ou na aba Plan Content selecione um destes itens:
• O plano de tratamento (RTPlan) - para salvar a dose inteira, ou
• Um grupo de tratamento (para salvar a dose aplicada pelo grupo).

2.

Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto:
• Para salvar a dose aplicada por um grupo de tratamento individual, escolha Save Dose

Matrix for Group.
• Para salvar a dose aplicada por todo o plano, escolha Save Dose Matrix for RTPlan.

3. A dose planejada é salva como um arquivo de matriz de dose.

OBSERVAÇÃO: uma dose, uma vez importada, não pode ser importada novamente.
 

OBSERVAÇÃO: após a aprovação do plano de tratamento (consulte a página 359), o aplicativo
salva opcionalmente as matrizes de dose para todos os grupos de tratamento. Essas matrizes de
dose “aprovadas” podem ser adicionadas posteriormente.
 

OBSERVAÇÃO: ao exportar uma matriz de dose que deseja adicionar como “Dose for Adaptive
RT”, certifique-se de exportar as matrizes de dose para o Grupo de Tratamento. Matrizes de dose
exportadas para o plano completo somente podem ser usadas para “Dose for Summation” e
“Dose for a recurring Plan”.
 

Visualizando uma dose já aplicada
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Como excluir arquivos de matriz de dose salvos anteriormente

Etapas

1. Selecione o plano de tratamento na lista exibida na área de funções.

2. Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto e escolha Delete
Dose Matrix Files. A janela de diálogo Delete Dose Files é exibida.

3. Selecione os arquivos salvos a serem excluídos e clique em OK.

Como alterar a resolução de uma matriz de dose

Antes de salvar uma matriz de dose, pode ser necessário ajustar a resolução da matriz de dose
salva. Você pode configurar a resolução de uma matriz de dose no campo de Dose Resolution da
janela de diálogo RTPlan Properties (consulte a página 213).
A precisão da exibição da dose e os DVHs calculados dependem da resolução de dose usada
para exportar a matriz de dose. Quando uma matriz de dose é importada, todos os pontos de
dose pesquisados são calculados por uma interpolação linear entre os pontos de matrizes de
dose pré-calculados e armazenados. A precisão desta interpolação linear depende da precisão
com que a resolução da dose é configurada e também da própria homogeneidade da distribuição
de dose (consulte a Figura 177).

Figura 177 
Essa ilustração demonstra o efeito da diminuição da precisão da dose quando matrizes de dose
com baixa resolução dão usadas para o cálculo de DVH. Três cálculos de DVH, baseados na
mesma grade de DVH, são comparados:
• Plano Original: a dose para cada ponto da grade é calculada sem interpolação.
• Resolução de 2 mm: as doses para os pontos da grade de DVH são calculadas pela

interpolação dos valores de doses importadas de uma matriz de doses com resolução de 2
mm.

• Resolução de 4 mm: as doses para os pontos da grade de DVH são calculadas pela
interpolação dos valores de doses importadas de uma matriz de doses com resolução de
4 mm.
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8.7.1 Adicionando uma Dose for Summation

Informações gerais

Se, durante um curso de tratamento, você descobrir que o plano deveria ser atualizado, utilize
este recurso para somar e exibir a dose já aplicada.
O iPlan RT assume que a sequência de referência do plano original é usada e não é alterada
para a atualização do plano. A matriz de cose importada é definida como ativa por padrão.
Portanto, esse tipo de matriz de dose afeta o processo de planejamento. Assume-se que a matriz
de dose importada contribua parcialmente com a prescrição geral do plano.

As matrizes de doses adicionadas são, por padrão, consideradas em cálculos de doses
como prescrição e otimização do IMRT, mas não são consideradas em exportações via
DICOM. Para puro somatório de dose, a sequência de tomografias de referência deve ser a
mesma para a matriz de dose importada e para o plano atual! Planos de tratamento criados
anteriormente devem ser aplicados de acordo com as matrizes de dose importadas.

A distribuição de dose exibida somente será verdadeira se a sequência de referência
permanecer a mesma e a matriz de dose importada estiver ativa.

Como adicionar uma Dose for Summation

Etapas

1. Na etapa Treatment Planning, selecione o plano de tratamento na lista da área de fun-
ções.

2. Clique com o botão direito do mouse no menu de contexto e escolha Add Dose Matrix
for summation.

3. Selecione a matriz de dose salva a ser importada.

4. A janela de diálogo Dose Import é exibida. Altere as propriedades de importação de do-
se, se necessário (consulte a página 285), e clique em OK.

5.

A matriz de dose importada é exibida na lista localizada na área de funções. Ao selecio-
ná-lo, você poderá ajustar suas propriedades ou ativá-lo como parte do plano atual.

• Quando você clica em Active Dose Matrix, a matriz de dose importada torna-se parte
ativa do plano e é considerada quando se clica em Refresh MU.

• Clique em Properties para exibir a janela de diálogo de propriedades de Dose Import
(consulte a página 285).

Visualizando uma dose já aplicada
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Propriedades de importação de dose

Quando você importa uma matriz de dose para somatório ou seleciona suas propriedades após a
importação, esta janela de diálogo é exibida:

①
②

③
④

Figura 178 

Nº Componente Função

① Dose Matrix Name Você pode editar o nome da matriz de dose.

② Dose Scaling Factor

A parcela da dose importada que deve ser levada em conside-
ração para o somatório:
• 1.00: considerar 100% da dose anterior
• 0.25: considerar 25% da dose anterior

OBSERVAÇÃO: esse valor somente pode ser modificado du-
rante a importação. Depois disso, o iPlan RT somente exibe o
valor configurado aqui.
 

③ Assigned PTV Clique em Edit para alterar a designação de PTV e a pondera-
ção de grupo.

④ Active Dose Matrix Consulte a página 281.
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8.7.2 Importando uma Dose for Adaptive RT

Informações gerais

Você pode revisar a dose já aplicada em um plano atual fracionado e atualizar o número de
frações restantes de forma correspondente. Para fazer isso, importe a dose já aplicada após o
tratamento de várias frações.
A aquisição de uma imagem atualizada é fortemente recomendada para as frações restantes. O
comportamento padrão de uma matriz de dose importada é inativo. Para fazer com que a dose já
aplicada seja automaticamente subtraída da prescrição inicial, especifique o número de frações
tratadas.
O somatório de doses exibido pode não refletir o tratamento real do paciente, devido a uma
configuração de tratamento diferente, alterações na anatomia do paciente e alterações no volume
do órgão.

Observações sobre segurança

Nesses casos, a matriz de dose deve estar inativa, para evitar interferência entre o plano
anterior e o plano atual. O iPlan RT não considera a dose importada considerada para
otimizações de IMRT, MUs calculadas e nem para a prescrição para as frações restantes.

O iPlan RT permite a exibição da distribuição de dose importada como uma matriz de dose
para cenários do Adaptive RT. Esteja ciente de que o somatório de doses exibido pode não
refletir o tratamento real do paciente, devido a uma configuração de tratamento
possivelmente diferente, alterações na anatomia do paciente e mudanças em volumes de
órgãos! A matriz de dose importada deve ser desativada para o planejamento final. Planeje
o número restante de frações, independentemente das matrizes de doses importadas.

Como usar matrizes de dose importadas para RT adaptativo

Etapas

1.

Salve a matriz de dose aplicada de acordo com o plano original. Isso pode ser feito, por
exemplo, após a décima fração.
OBSERVAÇÃO: ao exportar uma matriz de dose que deseja adicionar como “Dose for
Adaptive RT”, certifique-se de exportar as matrizes de dose para o Grupo de Tratamento
(consulte a página 282). Matrizes de dose exportadas para o plano completo somente
podem ser usadas para “Dose for Summation” e “Dose for a recurring Plan”.
 

OBSERVAÇÃO: durante a aprovação do plano original é possível salvar uma matriz de
dose para cada grupo de tratamento. Você pode usar essas matrizes salvas para impor-
tação posterior no cenário do Adaptive RT.
 

2.

Use RT Adaptativa para visualizar alterações na fisiologia do paciente e para adaptar ob-
jetos de tratamento a uma tomografia mais recente. Quando estiver satisfeito com a posi-
ção dos objetos de planejamento na nova tomografia, prossiga com o replanejamento.
O novo plano de TC e os objetos transformados serão a base para um novo plano no
iPlan RT.

3.

Nesse ponto, o isocentro ainda permanece na posição determinada no plano original,
pois foi derivado de uma fusão rígida. Entretanto, se ocorreram alterações na fisiologia
do paciente, essa posição deixará de ser a posição ótima. As linhas de dose e o DVH
não atenderão a prescrição.
Para refletir uma alteração no PTV (consulte a página 195), mova o isocentro para uma
nova posição.

Visualizando uma dose já aplicada
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Etapas

4.

Para verificar a dose aplicada até este momento:
• Na etapa Treatment Planning, selecione o plano de tratamento na lista da área de

funções.
• Clique com o botão direito do mouse no menu de contexto e escolha Import Dose for

Adaptive RT.
A janela de diálogo Dose Import é exibida (consulte a página 288).
A matriz de dose importada para replanejamento adaptativo deve ser conectada ao “no-
vo” objeto de PTV que corresponde ao objeto de PTV do plano original.
A designação para o PTV (o PTV correto, no caso de vários PTVs) é usada pelo iPlan
RT para subtrair automaticamente as frações já irradiadas da prescrição, se essa opção
for selecionada. Algumas verificações de consistência e as mensagens de aviso corres-
pondentes geradas pelo iPlan RT são baseadas na designação correta do PTV.

5.

Para ajustar a importação da dose, de forma a mostrar o status do paciente atual, use
essas opções:
• Você pode limitar a importação somente para as frações já aplicadas.
• Para reduzir a dose a ser aplicada da prescrição, subtraia as frações anteriores da

prescrição.

6.

Depois de importar a matriz de dose para as primeiras frações, você poderá criar um pla-
no para as frações restantes:
• Configure a matriz de dose como inativa.
• Clique em Refresh MU.

7.

Você pode repetir subsequentemente o cenário adaptativo após o tratamento de frações
adicionais do plano. Para fazer isso:
• Salve as matrizes de doses para cada grupo de tratamento do plano atualizado (ou fa-

ça isso junto com a aprovação do plano).
• Depois de aplicar frações adicionais usando o plano atualizado, inicie uma adaptação

de plano adicional (ou seja, inicie na etapa 2) usando as matrizes de doses salvas do
plano atualizado.

Informações de fracionamento armazenadas com matrizes de doses

O iPlan RT armazena informações com as matrizes de doses salvas para grupos de tratamento
sobre quais frações do plano original eles contêm dados de cálculo de dose.
Por exemplo, as matrizes de doses exportadas para o plano original (Plano A) contêm doses de
• “frações 1... 20 de 20” (matriz A conforme exportada)

Ao importá-las, você pode especificar o número de frações já aplicadas e transformar a matriz de
dose importada em, por exemplo,
• “frações 1... 5 de 20” (matriz A após a importação)

Após a atualização do plano (Plano B) e de novo salvamento das matrizes de doses para o plano
atualizado, as seguintes informações são armazenadas juntamente com a matriz de dose salva:
• “frações 6... 20 de 20” (matriz B após a exportação)

Ao importá-las, você poderá especificar novamente o número de frações aplicadas com o plano
atualizado (Plano B) e transformar a matriz de dose importadas em, por exemplo,
• “frações 6... 13 de 20” (matriz B após a importação)

Nesse estágio, haverá um Plano C (representando o plano atualizado para as frações de 14 a 20
das 20 frações originais, contendo duas matrizes de doses para seus planos anteriores e suas
frações de doses aplicadas adequadamente:
• “frações 1... 5 de 20” (ou seja, matriz A após a importação, representando as frações aplicadas

do Plano A)
• “frações 6... 13 de 20” (ou seja, matriz B após a importação, representando as frações

aplicadas do Plano B)
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Propriedades de importação de dose

Quando você importa uma matriz de dose ou seleciona suas propriedades após a importação,
esta janela de diálogo é exibida:

①
②

③

⑤

④

Figura 179 

Nº Componente Função

① Dose Matrix Na-
me Você pode editar o nome da matriz de dose.

②

Number of irra-
diated fractions
(Número de fra-
ções irradiadas)

O número de frações aplicadas usando o grupo de tratamento para o
qual a matriz de dose foi exportada.

③ Assigned PTV Clique em Edit para alterar a designação de PTV e a ponderação de
grupo.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pres-
cription

Quando este componente está ativado, a dose definida na prescrição
do plano é reduzida, por meio da subtração da dose já aplicada.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Se você ativar a matriz de dose, a matriz de dose importada se torna-
rá uma parte ativa do plano e será considerada quando você clicar
em Refresh MU.

OBSERVAÇÃO: o iPlan RT suporta apenas a importação de doses para o Adaptive RT para
grupos de tratamento designados a um único PTV (ou seja, a destinação de vários PTVs com um
único grupo de tratamento não é suportada para importação de dose no Adaptive RT).
 

OBSERVAÇÃO: o iPlan RT suporta apenas a importação de doses no Adaptive RT para PTVs
para os quais um único grupo de tratamento está definido (ou seja, não é possível ter vários
grupos de tratamento objetivando o mesmo PTV na importação de doses para o Adaptive RT).
 

Visualizando uma dose já aplicada
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8.7.3 Importando uma Dose for a recurring Plan

Informações gerais

Esta opção permite revisar a dose aplicada por um plano anterior. Esta opção é importante nos
casos em que o paciente deve ser tratado novamente, por exemplo, após a recorrência de um
tumor.
A dose aplicada não é considerada para prescrição e para nenhuma otimização de IMRT do
plano atual. Portanto, o status padrão para a matriz de dose é inativo. A dose aplicada pode ser
importada com um determinado fator, para avaliação ponderada da dose de tratamento inicial.
Para revisar a dose acumulada, configure o status da matriz de dose importada como ativa.
Certifique-se de “desativar” a matriz de dose antes de qualquer cálculo de IMRT, atualização de
MU ou exportação.
Neste caso, as sequências de referência podem ser diferentes; todavia, a sequência de
alinhamento do plano para o qual a matriz de dose foi salva deve estar presente no novo plano e
deve ser fusionada na nova sequência de referência.

Nesses casos, a matriz de dose deve estar inativa, para evitar interferência entre o plano
anterior e o plano atual. Desse modo, o iPlan RT não considera a dose importada para
otimizações de IMRT, MUs calculadas e nem para a prescrição para o novo plano.

No fluxo de trabalho de planos recorrentes, as sequências de referência podem ser
diferentes, porém, os sistemas de coordenadas precisam ser os mesmos. Observe que a
dose importada geralmente não deve ser considerada para a prescrição real e nem para
nenhuma otimização de dose. O fluxo de trabalho padrão consiste em revisar uma dose já
aplicada por um plano anterior em um novo plano, devido, por exemplo, a uma recorrência.
Portanto, o status padrão para a matriz de dose é inativo. A dose aplicada pode ser
importada com um fator de escala especificado, de forma a levar em consideração o tempo
de reparo entre o tratamento inicial e a recorrência.

Como importar uma Dose for a recurring Plan

Etapas

1. Abra o plano original em iPlan RT Dose e salve a matriz de doses.

2.

Salve o plano original no iPlan RT Dose após realizar as seguintes ações:
• Na etapa Treatment Planning, exclua os grupos de tratamentos antigos.
• Na janela Prescription, altere os tipos de estruturas antigas para Other.
• Exclua as estruturas antigas ou renomeie-as/torne-as invisíveis (preferências do usu-

ário).

3.

Abra esse plano em iPlan RT Image.
• Inclua uma nova sequência de tomografias, usando a janela de diálogo Add data... na

tarefa Viewing.
• Se um localizador tiver sido usado para a nova tomografia, localize essa sequência de

tomografias, além das sequências de tomografias anteriormente localizadas.
• Efetue a fusão da sequência de alinhamento antiga com a nova sequência de tomogra-

fias, transformando, dessa maneira, a nova sequência de tomografias na sequência de
alinhamento (ou seja, configure a nova sequência de tomografias como Image Set 1
(Sequência de imagens 1) e a sequência de alinhamento anterior como Image Set 2
(Sequência de imagens 2) no iPlan RT Image). Para obter detalhes adicionais, consul-
te página 93.

• Faça a segmentação automática das novas estruturas, se desejado, mas tome cuidado
para não modificar, nem excluir um PTV ou OAR do plano existente, uma vez que isso
irá corromper o plano.

• Salve o plano.
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Etapas

4.
Abra o plano novamente em iPlan RT Dose.
• Altere a sequência de referência para a nova sequência de tomografias
• Prossiga com o planejamento com base na nova sequência de tomografias.

5. Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto e selecione Import
Dose for a Recurring Plan. Importe a matriz de dose salva.

6.

A janela de diálogo Dose Import é exibida. Altere as propriedades de importação de do-
se, se necessário (consulte a página 285), e clique em OK.
Por exemplo, você pode reduzir a dose anterior por uma porcentagem no campo Relati-
ve Irradiated Fraction.

7. A matriz de dose anterior pode agora ser visualizada no plano atual.

Visualizando uma dose já aplicada
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8.8 Validação do plano
8.8.1 Ícones de status do plano de tratamento

Informações gerais

Na área Navigator das etapas de planejamento Treatment Planning, Dose Optimization,
Physician’s Review e Physicist’s Verification, um ícone de semáforo indica que informações
adicionais estão disponíveis no status do plano atual.

Figura 180 

Ícones de status

Ícone de sta-
tus

Função Consulte

Seu plano de tratamento atual é válido.

Mensagens de informação (i azul) foram geradas para o plano de
tratamento atual.
Isso indica que o plano contém algumas seleções incomuns ou es-
tendidas.

Página 292

Mensagens de aviso (! amarelo) foram geradas para o plano de
tratamento atual.
Isso indica que o usuário deve decidir se as inconsistências detec-
tadas no plano devem ser toleradas ou esclarecidas.

Página 294

Mensagens de erro (x vermelho) foram geradas para o plano de
tratamento atual.
Isso indica que o plano está incorreto e não é válido para trata-
mento.

Página 299

Uma luz de aviso indica possíveis colisões entre o gantry do Linac e a mesa de tratamento.
Dependendo da configuração do tratamento e/ou da anatomia do paciente, podem ocorrer
colisões, mesmo que isto não esteja indicado no software.

Antes de iniciar o tratamento, o usuário é responsável por verificar, de forma apropriada,
de dentro da sala de tratamento, se os ângulos de gantry e de mesa selecionados podem
ser usados para a realização do tratamento sem resultar em ferimentos aos pacientes ou
danos ao equipamento, como o sistema de aplicação de tratamento.

TRABALHANDO COM O PLANO DE TRATAMENTO
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Janela de diálogo Plan Status

Para visualizar as mensagens que foram geradas, clique no ícone de status.

Figura 181 

Etapas

1. Reveja cuidadosamente as informações fornecidas e modifique seu plano conforme ne-
cessário.

2. As informações de Plan Status são incluídas no relatório impresso do físico (consulte a
página 415) e devem ser assinadas.

Mensagens de informação

Veja abaixo alguns exemplos de mensagens de informação:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (O plano atual foi
salvo por uma versão diferente do iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (O plano atual foi salvo
por um aplicativo diferente (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the 'Refresh
MU' button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (Parâmetros de trata-
mento (como ângulos de feixe ou ponderações) foram alterados. Pressione o botão “Refresh
MU” para atualizar a dose aplicada ao plano de tratamento, se necessário.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (A Sequência de Re-
ferência não está localizada, embora a Sequência de Alinhamento esteja localizada.)

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the "Brainlab CT Localizer".
The patient coordinate system is defined by the Alignment Set, not by the Reference Set. (A Se-
quência de Alinhamento e a Sequência de Referência foram localizadas usando o “Localizador
de Tomografia Brainlab”. O sistema de coordenadas do paciente é definido pela Sequência de
Alinhamento, não pela Sequência de Referência.)

Be aware that possible differences with the patient’s head position relative to the immobilization
device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the treatment planning
process. Any registration inaccuracies also apply if the patient is positioned by a frameless ap-
proach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions). (Esteja ciente de que
possíveis diferenças da posição da cabeça do paciente em relação ao dispositivo de imobiliza-
ção entre TC e Raios X/Angio também devem ser consideradas durante o processo de planeja-
mento do tratamento. Todas as imprecisões de registro também se aplicam caso o paciente seja
posicionado por uma abordagem sem arco (como ExacTrac X-Ray ou outras soluções de posi-
cionamento sem arco).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (A correção de heterogeneidade é desativada. A área dentro
do contorno do paciente detectado é, portanto, assumida como sendo equivalente à água.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (O cálculo de dose é baseado em um conjunto
especial: CB CT.)

Validação do plano
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The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (O tamanho de grade rudimentar é
usado para calcular doses mínimas/máximas.)

Prescription uses separate normalization for each target. (A prescrição usa normalização sepa-
rada para cada alvo.)

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object "PTV". By default, the
Representation Point is used for export. Press 'Refresh MU' to delete the Representation Point.
(Tanto um Ponto de Normalização quanto um Ponto de Representação existem para o objeto
“PTV”. Por padrão, o Ponto de Representação é usado para exportação. Pressione “Refresh
MU” para excluir o Ponto de Representação.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (A ordem dos ele-
mentos e a direção de rotação do gantry podem ser melhoradas para tratamento.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(A forma do campo está congelada. A forma do planejamento e as lâminas não são adaptadas
automaticamente.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (A forma do campo está
congelada. O diâmetro do cone não pode ser alterado.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Para, no
mínimo, um campo do arco: O arco está bloqueado. As unidades monitoras não serão atualiza-
das.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (O arco está bloqueado. As unidades moni-
toras não serão atualizadas.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (As for-
mas de campo estão congeladas. As formas de planejamento e as lâminas não são adaptadas
automaticamente.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (O feixe está bloqueado. As unidades
monitoras não serão atualizadas.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (O plano contém cam-
pos fechados (MLC). Remova-os antes do tratamento.)

The isocenter is blocked (MLC). (O isocentro está bloqueado (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (O plano contém cam-
pos fechados (colimadores). Remova-os antes do tratamento.)

The isocenter is blocked (jaws). (O isocentro está bloqueado (colimadores primários).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Taxa de dose não configurada. Verifique.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (O feixe de IMRT ”IMRT Beam
1” foi dividido em 2 subcampos.)

A segment of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger
than the maximum allowed MU (9999 MU). (Um segmento deste elemento foi dividido em 2 par-
tes, porque o valor da MU (10321 MU) é maior que a MU máxima permitida (9999 MU).)

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the maxi-
mum allowed MU (9999 MU). (O elemento foi dividido em 2 partes, porque o valor da MU
(10321 MU) é maior que a MU máxima permitida (9999 MU).)

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU). (Um subcampo do elemento foi dividido em 2 partes, por-
que o valor da MU (10321 MU) é maior que a MU máxima permitida (9999 MU).)

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Este é um componente de
matriz de dose adaptativo que é configurado como inativo e não será considerado para prescri-
ção e para cálculos de dose executados.)

This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Este é um componente de
matriz de dose recorrente, que é configurado como inativo e não será considerado para prescri-
ção e para cálculos de dose executados.)

TRABALHANDO COM O PLANO DE TRATAMENTO
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This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed. (Este é um componente de matriz
de dose de somatório que é configurado como ativo e será considerado para prescrição e para
cálculos de dose executados.)

Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Observe ainda que o pla-
no de tratamento exportado não considera componentes de matriz de dose e, portanto, pode
aplicar uma dose diferente da dose exibida!)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan "Final Plan" of
patient "John Doe" ID "01237456" approved at "01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00" by
"james.dean". (Uma distribuição de dose externa foi adicionada ao plano atual a partir do “Plano
Final” do paciente “José da Silva”, ID “01237456”, aprovado em “01-01-2011 12:00:00
(hh:mm:ss) UTC-5:00” por “james.dean”.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Cálculos de dose não foram iniciados. Ative a exibição de doses para ativar a
verificação de status de planos relacionados à distribuição de dose.)

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of the jaw edge and
might not be covered by the jaws during delivery. Please check your plan carefully! (Para um par
de lâminas fechadas, no mínimo, o espaçamento planejado entre lâminas está dentro do inter-
valo de 2 mm da extremidade do colimador e pode não ser coberto pelos colimadores durante a
aplicação. Verifique seu plano com cuidado!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (A sequência
de IMRT contém campos de MLC fechados. Por favor, verifique seu plano com cuidado.)

Mensagens de aviso

Veja abaixo alguns exemplos de mensagens de aviso:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (O plano faz referência aos seguintes objetos vazios
como PTV ou OAR: Tronco encefálico. Estes objetos devem ser corretamente segmentados, se
necessário.)

The data set used as Alignment Set has been scanned "Prone", while the orientation for treat-
ment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed expla-
nations. (A sequência de dados usada como Sequência de Alinhamento foi adquirida em decú-
bito ventral (Prone), enquanto a orientação do tratamento está configurada como decúbito dor-
sal (Supine). Para obter explicações detalhadas, consulte o manual do usuário do iPlan RT Do-
se.)

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed ex-
planations. (A sequência de dados usada como Sequência de Referência foi adquirida em decú-
bito ventral (Prone+G1), enquanto a orientação do tratamento está configurada como decúbito
dorsal (Supine). Para obter explicações detalhadas, consulte o manual do usuário do iPlan RT
Dose.)

The Point "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Prescription Point, but the assigned object
("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. (O ponto “Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” está definido como um Ponto de Prescrição,
mas o objeto designado (“PTV”) não contém nenhum elemento de tratamento (feixes, arcos). A
dose definida por este ponto é ignorada.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (A coordenada do isocentro é
colocada fora da região localizada.)

The isocenter coordinate "Point#1" is not assigned the prefix "Coord". (A coordenada do isocen-
tro ”Point#1” não recebe o prefixo “Coord”.)

The treatment group "MyGroup" is not assigned the prefix "Group". (O grupo de tratamento “My-
Group” não recebe o prefixo “Group”.)

Validação do plano

294 Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



The treatment group "Group 1" uses the identifier " 1". This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (O grupo de tratamento “Group 1” usa o identificador “1”. Esse identificador tam-
bém é usado por uma coordenada de isocentro não relacionada.)

The treatment group "Group 1" and its isocenter coordinate "Coord 2" are each identified by a
different number. The same number should be used where possible. If several treatment groups
are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used.
(O grupo de tratamento “Group 1” e sua coordenada de isocentro “Coord 2” são identificados
por um número diferente. O mesmo número deve ser usado sempre que possível. Se diversos
grupos de tratamento estiverem designados à mesma coordenada de isocentro, identificadores
alfanuméricos exclusivos deverão ser usados.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (A correção de heterogeneidade é desativada. O tampo da mesa
incluído no modelo de tecido é, dessa forma, assumido como equivalente à água.)

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be signifi-
cantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that is used as Reference
Set. (Os Cálculos de Dose são baseados em uma Sequência de Referência do tipo Feixe Côni-
co e podem estar significativamente desativados. É altamente recomendado realizar uma tomo-
grafia atualizada para ser usada como Sequência de Referência.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (A resolução de dose para o
plano atual excede o limite de 10 mm.)
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentation task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan accor-
dingly. (Reajuste o valor na janela de diálogo “Set Parameters” da tarefa “Surface Segmenta-
tion” e depois verifique e no momento devido reajuste adequadamente os valores de resolução
nas propriedades do RTPlan.)

The active machine profile is not approved.

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x. Please choose a machine profile from
iPlan RT Dose 4.x to have full functionality. (O perfil de máquina ativo não está aprovado. Você
está usando um perfil de máquina do iPlan RT Dose 3.0.x. Para ter funcionalidade integral, es-
colha um perfil de máquina do iPlan RT Dose 4.x.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from a external source; please verify. (O perfil
de máquina ativo carregado do plano atual não está contido na lista de perfis de máquina insta-
lados. O perfil pode estar desatualizado ou ser de uma fonte externa. Verifique.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(O perfil de máquina ativo destina-se apenas a aceitações e não deve ser usado para tratamen-
to de pacientes.)

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

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

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (A quantidade
de partes em que este elemento é dividido excede 10. Verifique.)

This IMRT treatment group "GroupIMRT" was loaded within a plan of a previous iPlan RT Dose
version. It must be re-optimized in order that all inverse planning optimization parameters are
again available for display and printout. (Este grupo de tratamento de IMRT (“GroupIMRT”) foi
carregado em um plano de uma versão anterior do iPlan RT Dose. Ele deve ser reotimizado,
para que todos os parâmetros de otimização de planejamento inverso fiquem novamente dispo-
níveis para exibição e impressão.)

The maximum possible leaf speed is exceeded. It is recommended to either turn on leaf speed
limitation or reduce the dose rate. The leaf speed limitation algorithm encountered a problem. It
is recommended to reduce either the dose rate, the number of segments or the beamlet size. (A
velocidade máxima possível das lâminas foi excedida. É recomendado ativar a limitação de ve-
locidade das lâminas ou reduzir a taxa de dose. O algoritmo de limitação de velocidade da lâmi-
na encontrou um problema. É recomendado reduzir a taxa de dose, a quantidade de segmentos
ou o tamanho do subfeixe.)

TRABALHANDO COM O PLANO DE TRATAMENTO
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Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Menos de
3 pontos de controle de arco estão definidos. O tratamento pode resultar em um erro de contro-
lador.)

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

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (O número de pontos de controle do HybridArc é muito pequeno para uma exportação
de feixe. Aumente o comprimento do arco.)

The HybridArc’s IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (Os feixes de IMRT do HybridArc estão posicionados
de maneira muito densa: a diferença de ângulo do gantry entre os feixes IMRT vizinhos é menor
que 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Este é um componente da matriz de dose adaptativa que foi definido como ativo, que
não é a configuração pretendida!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Observe que o componente da matriz de dose será levado em
consideração para a prescrição e para os cálculos de dose realizados.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Observe ainda que o pla-
no de tratamento exportado não considera componentes de matriz de dose e, portanto, pode
aplicar uma dose diferente da dose exibida!)

There are issues with the adaptive plan. (O plano adaptativo apresenta problemas.)
Non connected dose matrix components: Matrix: Final Plan For the following objects, no treat-
ment group is defined: PTV1 For the following objects, multiple treatment groups are defined:
PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction: PTV3 Objects with ambiguous total number of
fractions: PTV4 Objects with a discontinuous fractionation scheme: PTV5 Objects with dose ma-
trices connected to more than one object: PTV6 Objects with a treatment group connected to
more than one object: PTV7 These issues may indicate inconsistencies of the adaptive plan or a
scenario that is not supported by the software. (Componentes da matriz de dose não conecta-
dos: Matrix: Final Plan Para os seguintes objetos, nenhum grupo de tratamento está definido:
PTV1 Para os seguintes objetos, vários grupos de tratamento estão definidos: PTV2 Objetos
com dose ambígua por fração: PTV3 Objetos com número total de frações ambíguo: PTV4 Ob-
jetos com um esquema de fracionamento descontínuo: PTV5 Objetos com matrizes de doses
conectadas a mais de um objeto: PTV6 Objetos com um grupo de tratamento conectado a mais
de um objeto: PTV7 Esses problemas podem indicar inconsistências do plano adaptativo ou um
cenário que não é suportado pelo software.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Este é um componente recorrente da matriz de dose definido como ativo, que não é a
configuração pretendida!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Observe que o componente da matriz de dose será levado em
consideração para a prescrição e para os cálculos de dose realizados.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Observe ainda que o pla-
no de tratamento exportado não considera componentes de matriz de dose e, portanto, pode
aplicar uma dose diferente da dose exibida!)

The summation dose matrix component 'Matrix: Final Plan #1' has been calculated on tissue in-
formation that differs from the one that is used in your current plan. As a consequence the resul-
ting dose calculations may be inaccurate. (O componente de somatório da matriz de dose “Ma-
triz: Final Plan #1” foi calculado com base em informações de tecido que diferem das informa-
ções usadas em seu plano atual. Como consequência, os cálculos de dose resultantes podem
ser imprecisos.)

Validação do plano
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This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not the inten-
ded setting! Note that the dose matrix component will not be taken into account for prescription
and for dose calculations that are performed. (Este é um componente da matriz de dose de so-
matório definido como inativo, que não é a configuração pretendida! Observe que o componente
da matriz de dose não será levado em consideração para prescrição e para cálculos de dose
realizados.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
"First HybridArc" of patient "John Doe" ID "01237456". (Uma distribuição de dose externa foi adi-
cionada ao plano atual a partir do plano não aprovado ”Primeiro HybridArc“ do paciente ”José
da Silva“, ID ”01237456”.)

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Este componente de matriz de dose foi criado por um software ou uma versão de
software diferente do que está sendo usado no momento e pode estar desatualizado devido a
modificações necessárias nos algoritmos de dose.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (O plano atual contém matrizes de doses que foram salvas para
planos completos, bem como para componentes de tratamento individuais.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan. (Assegure que as matrizes de doses para os componentes não estejam invo-
luntariamente contidas em uma matriz de dose para um plano.)

The plan intent is set to "RESEARCH". (A intenção do plano é configurada como “RE-
SEARCH”.)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (O tamanho do campo
equivalente está fora do intervalo de tamanhos de campos medidos:)
with (at least one of) (com (no mínimo um destes))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (É menor que o intervalo de tamanho do campo de dose de profundidade (me-
nor que o menor tamanho do campo de dose de profundidade medido))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (É maior que o maior tamanho do campo de dose de profundidade medido (maior
que o maior tamanho do campo de dose de profundidade medido))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (É menor que o intervalo de tamanho do campo de espalhamento do colimador
medido (menor que o menor tamanho do campo de espalhamento do colimador medido))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
-field size) (É maior que o intervalo de tamanho do campo de espalhamento do colimador me-
dido (maior que o maior tamanho do campo de espalhamento do colimador medido))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (É menor que o intervalo de tamanho do campo de espalhamento do MLC
medido (menor que o menor tamanho do campo de espalhamento do MLC medido))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (É maior que o intervalo de tamanho do campo de espalhamento do MLC me-
dido (maior que o maior tamanho do campo de espalhamento do MLC medido))
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For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (Para um número considerável de campos do arco, o tamanho de campo
equivalente está fora do intervalo de tamanhos de campo medidos:)
with (at least one of) (com (no mínimo um destes))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (É menor que o intervalo de tamanho do campo de dose de profundidade (me-
nor que o menor tamanho do campo de dose de profundidade medido))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (É maior que o maior tamanho do campo de dose de profundidade medido (maior
que o maior tamanho do campo de dose de profundidade medido))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (É menor que o intervalo de tamanho do campo de espalhamento do colimador
medido (menor que o menor tamanho do campo de espalhamento do colimador medido))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
-field size) (É maior que o intervalo de tamanho do campo de espalhamento do colimador me-
dido (maior que o maior tamanho do campo de espalhamento do colimador medido))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (É menor que o intervalo de tamanho do campo de espalhamento do MLC
medido (menor que o menor tamanho do campo de espalhamento do MLC medido))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (É maior que o intervalo de tamanho do campo de espalhamento do MLC me-
dido (maior que o maior tamanho do campo de espalhamento do MLC medido))

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (A extensão de campo mínima é menor que o quádruplo da <GridRes>.
A precisão dos cálculos de dose pode ser limitada.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (em
que <GridRes> é “resolução do Kernel de Pencil Beam” ou “resolução espacial de Monte Car-
lo”.)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (O tamanho máximo do subfeixe é menor que <GridRes>. A precisão dos cálculos de
dose pode ser limitada.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (em
que <GridRes> é “resolução do Kernel de Pencil Beam” ou “resolução espacial de Monte Car-
lo”.)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan’s dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (A extensão de campo mínima é menor que o quádruplo da
resolução da dose do RTPlan. A precisão dos cálculos de dose pode ser limitada.)

For a considerable number of fields of the arc: (Para um número considerável de campos do
arco:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (A extensão de campo mínima é menor que o quádruplo da <GridRes>.
A precisão dos cálculos de dose pode ser limitada.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (em
que <GridRes> é “resolução do Kernel de Pencil Beam” ou “resolução espacial de Monte Car-
lo”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Para um número considerável de campos do
arco:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (O tamanho máximo do subfeixe é menor que <GridRes>. A precisão dos cálculos de
dose pode ser limitada.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (em
que <GridRes> é “resolução do Kernel de Pencil Beam” ou “resolução espacial de Monte Car-
lo”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Para um número considerável de campos do
arco:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan’s dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (A extensão de campo mínima é menor que o quádruplo da
resolução da dose do RTPlan. A precisão dos cálculos de dose pode ser limitada.)
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The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan’s dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (O diâmetro radiológico é menor que o quádruplo da resolu-
ção da dose do RTPlan. A precisão dos cálculos de dose pode ser limitada.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (Para um par de lâminas fechadas, no mínimo, o espaçamento entre lâminas não está
coberto pelos colimadores. Verifique seu plano com cuidado!)

Some leaf apertures are too small for a radiologically correct representation with the current
MLC hardware (Elekta Agility). Please check your plan and possible manual modifications to the
leaf positions carefully! (Algumas aberturas de lâminas são muito pequenas para uma represen-
tação radiologicamente correta com o hardware de MLC atual (Elekta Agility). Verifique seu pla-
no e a possibilidade de realizar modificações manuais nas posições das lâminas cuidadosa-
mente!)

Mensagens de erro

Veja abaixo alguns exemplos de mensagens de erro. Se outras mensagens de erro forem
listadas, entre em contato com o serviço de suporte ao cliente da Brainlab.

The Alignment Set uses the "Brainlab CT Localizer" localizer, while the Reference Set uses the
"Brainlab on Leksell Headring" localizer. This conflict cannot be solved, please change the refe-
rence set. (A Sequência de Alinhamento usa o localizador “Brainlab CT Localizer”, enquanto a
Sequência de Referência usa o localizador “Brainlab on Leksell Headring”. Este conflito não po-
de ser resolvido; altere a sequência de referência.)

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the "Brainlab CT Lo-
calizer". This conflict cannot be solved, please use a localized Alignment Set. (A Sequência de
Alinhamento não foi localizada, mas a Sequência de Referência foi localizada com o “Brainlab
CT Localizer”. Esse conflito não pode ser solucionado; use uma Sequência de Alinhamento lo-
calizada.)

The isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (A coordenada do isocentro não estão
dentro do tecido do paciente.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (O nome da coordenada
de isocentro “Coord” não é exclusivo ou é muito longo.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison let-
ter case is ignored.) (3 Feixes ou Arcos foram encontrados, cujos nomes não são exclusivos. Os
nomes de Feixe ou de Arco envolvidos são: Beam1, beam1 e BEAM1. Modifique os nomes ade-
quadamente. Observação: o sistema ignora maiúsculas e minúsculas ao comparar nomes.)

The treatment group name "Group" is either not unique or too long. (O nome do grupo de trata-
mento “Group” não é exclusivo ou é muito longo.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (O nome do feixe ou do arco contém caracteres inválidos. Certifi-
que-se de usar apenas caracteres ASCII padrão.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
-whitespace character. (O nome do feixe ou arco está vazio. Assegure que o nome contenha, no
mínimo, um caractere que não seja um espaço em branco.)

The name of the beam or arc contains either of the characters "(" or ")". Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (O nome do feixe ou arco contém um dos caracte-
res “(” ou “)”. Assegure que o nome não contenha os caracteres “(” e “)”.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (O nome do feixe ou do arco contém mais de 64 ca-
racteres. Assegure que o nome não contenha mais de 64 caracteres.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (O perfil de máquina não foi
validado. O tratamento não é possível.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(O perfil de máquina ativo destina-se apenas a aceitações e não deve ser usado para tratamen-
to de pacientes.)
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The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (O ângulo de rotação não é válido.
O tratamento não é possível.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (O ângulo da mesa não é válido. O trata-
mento não é possível.)

The collimator angle is not valid. (O ângulo do colimador não é válido.) Treatment is not possi-
ble. (O ângulo do colimador não é válido. O tratamento não é possível.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (O ângulo do gantry não é válido. O tra-
tamento não é possível.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (O ângulo de rotação do gantry
não é válido. O tratamento não é possível.)

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

The jaw positions expose the MLC carriage box. (As posições dos colimadores primários ex-
põem a caixa de transporte do MLC.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (A MU por valor de
grau está abaixo dos requisitos da máquina. Verifique.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (A MU por valor de
grau está acima dos requisitos da máquina. Verifique.)

The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(O tempo para aplicação da dose desejada (628,75 s) excede o limite da máquina (300 s). Veri-
fique.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (O valor de MU está acima dos
requisitos da máquina. Verifique.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (A posição máxima da lâmina foi
excedida no subcampo “1”, segmento “7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (O espaço máximo da lâmina foi
excedido no subcampo “1”, segmento “7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (O espaço máximo da lâmina foi excedido no
subcampo ”1”.)

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several por-
tions is not supported by the application for this treatment) (A MU (10321 MU) é maior que a MU
máxima permitida (9999). Observação: a divisão em várias partes não é suportada pelo aplicati-
vo para este tratamento.)

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment.) (A MU (10321 MU) deste
feixe é maior que a MU máxima permitida (9999). Observação: a divisão em várias partes não é
suportada pelo aplicativo para este tratamento.)

MU (10321 MU) of a subfield of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (A MU
(10321 MU) de um subcampo deste feixe é maior que a MU máxima permitida (9999). Observa-
ção: a divisão em várias partes não é suportada pelo aplicativo para este tratamento.)

MU (10321 MU) of a segment of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (A MU
(10321 MU) de um segmento deste feixe é maior que a MU máxima permitida (9999). Observa-
ção: a divisão em várias partes não é suportada pelo aplicativo para este tratamento.)

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams ins-
tead. (Menos de 2 pontos de controle de arco estão definidos. O tratamento não é possível. Use
feixes conformados em vez disso.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. The plan uses both, Brainlab m3 MLC
(Siemens Full Integration) and another type of machine. iPlan RT Dose 4.5.x does not support
this. (Este plano não pode ser exportado com sucesso para o DICOM. O plano usa dois tipos de
máquina, MLC Brainlab m3 (Integração total com Siemens) e outro tipo. O iPlan RT Dose 4.5.x
não suporta essa configuração.)
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This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The treatment group 'Group 1' has no va-
lid prescription data. Press 'Refresh MU' to update the prescription.) (Este plano não pode ser
exportado com sucesso para o DICOM. (O grupo de tratamento “Group 1” não possui dados de
prescrição válidos. Pressione “Refresh MU” para atualizar a prescrição.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The prescription 'Isoc. Norm. (unconnec-
ted) (A)' is not assigned to a treatment group. Verify that a treatment group has been defined for
the target object.) (Este plano não pode ser exportado com sucesso para o DICOM. (A prescri-
ção “Isoc. Norm. (unconnected) (A)” não está designada a um grupo de tratamento. Verifique se
um grupo de tratamento foi definido para o objeto-alvo.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice (Este
plano não pode ser exportado com sucesso para o DICOM. (Vários esquemas de fracionamento
foram definidos para o grupo de tratamento “Group 1”. Entre em contato com o Suporte da
Brainlab para obter orientações adicionais.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Este plano não pode ser exportado com sucesso para o DICOM. (O feixe de IMRT “IMRT 1”
possui 0 unidades monitoras.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Este plano não pode ser exportado com sucesso para o DICOM. (O feixe de
IMRT “IMRT 1” possui uma sequência com 0 segmentos.))
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8.8.2 Saindo da etapa Treatment Planning

Informações gerais

Depois de concluir suas modificações na etapa Treatment Planning, você poderá avançar para
a próxima etapa.

Prosseguindo para a próxima etapa

Clique em Go to ... ou em Next na área Navigator.

Atualização do cálculo da unidade monitora

Figura 182 
Antes de prosseguir para a próxima etapa de planejamento do tratamento, clique em Refresh MU
para atualizar as unidades monitoras. Se você não fizer disso, o software exibirá a mensagem
acima para lembrá-lo.
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8.9 Trabalhando com modelos

Informações gerais

O iPlan RT Dose permite salvar configurações de plano de tratamento como um modelo. Isso
permite aplicar as mesmas configurações a outros casos de tratamento.

Cenários de aplicações

Você trata muitos pacientes com o mesmo tipo de lesão: Você já estabeleceu um protocolo ou
uma “melhor prática” para tratar esse tipo específico de lesão (p. ex., cinco Feixes conformados
de uma determinada direção ou uma determinada configuração de Arco Conformado). Se
disponibilizar a configuração do planejamento como um modelo, você poderá acelerar a definição
do plano de tratamento.
Se costuma executar tratamentos com IMRT, você já deve ter definido restrições ou objetivos
para objetos OAR específicos, o que resulta em uma determinada curva no DVH. Você pode
então disponibilizar estas decisões como modelos de restrição e disponibilizá-los na janela de
diálogo Prescription, para aplicá-los facilmente a esses tipos de objetos.
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8.9.1 Salvando modelos de planos de tratamento

Salvando um modelo de plano de tratamento

Após a conclusão de um plano de tratamento (incluindo a prescrição e a configuração de feixe ou
arco) você poderá salvar este plano de tratamento como um modelo, para uso em tratamentos
subsequentes.
O modelo resultante fica então disponível para seleção durante a criação de plano de tratamento
(consulte a página 162).

Como ativar a função Modelo

Etapas

1.

Para ativar a função de modelo, clique com o botão direito do mouse no nome do plano,
na área de funções.

2.

No menu de contexto, selecione Save as plan template ... para abrir a janela de diálogo
Save.

3. Defina um novo nome de modelo no campo correspondente.

Trabalhando com modelos
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Etapas

4.

In addition save as Treatment Template(s) separately: se esta opção for selecionada,
a configuração de feixe e arco definida no plano de tratamento atual será salva em um
modelo individual, para seleção durante a criação de um grupo de tratamento (consulte a
página 185).

5.
In addition save as Constraint Template(s) separately: se esta opção for selecionada,
as restrições definidas no plano de tratamento atual serão salvas em um modelo individu-
al, para seleção durante a definição da prescrição (consulte a página 167).

6. Clique em Save para criar os modelos selecionados.

Informações armazenadas no modelo

Componente Função

Treatment group

• Configuração da máquina, ou seja, fabricante e modelo do Linac,
tipo de colimador e energia.

• O objeto PTV em que a coordenada do isocentro do grupo de tra-
tamento selecionado está posicionada.

• Objetos PTV designados ao grupo de tratamento (consulte a pági-
na 182).

• A configuração de feixe ou arco, conforme definida em um modelo
de configuração de irradiação (consulte a página 309).

Informações de prescri-
ção (p. ex., PTV ou OAR)

• Os tipos de objeto designados aos objetos (PTV/Boost/OAR Type
1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• As restrições de DVH (consulte a página 307).
• Para cada PTV e objeto de sobredose (Boost), a dose absoluta

por fração e a quantidade de frações prescritas.
Se a caixa de seleção Load prescription only estiver selecionada
durante a criação do plano (consulte a página 164), somente esses
itens serão carregados de um modelo.

Usando um modelo de plano de tratamento

Quando você aplica um modelo de plano ao seu plano de tratamento, o software analisa o plano
de tratamento para verificar se ele contém os objetos referenciados pelo modelo.
• O iPlan RT primeiro procura pelo nome do objeto.
• Se isto falhar, o iPlan RT procura pelo tipo de objeto.

Se os nomes de objetos ou tipos de objetos contidos no plano de tratamento atual não
corresponderem aos contidos no modelo de plano, o sistema exibirá uma mensagem,
perguntando se o modelo deve ser aplicado mesmo assim.
Dependendo das informações usadas pelo modelo para tentar criar um objeto ausente, o
aplicativo do modelo pode não ser corretamente executado; por exemplo, o modelo pretende
posicionar um grupo de tratamento dentro do PTV, mas o PTV não pode ser localizado.
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8.9.2 Gerenciando modelos de planos de tratamento

Informações gerais

Uma vez criados (consulte a página 304), os modelos de planos de tratamento podem ser
gerenciados por meio de uma janela de diálogo dedicada.

Como acessar a janela de diálogo Manage

Para exibir a janela de diálogo Manage para modelos de plano de tratamento:

Opções

Clique em Manage ... na janela de diálogo Create Plan (consulte a página 162).

Selecione o objeto de plano de tratamento (RTPlan) listado na aba Functions e clique no botão
Manage em Plan Templates.

Janela de diálogo Manage

Figura 183 

Como gerenciar planos de tratamento

Etapas

1. Na lista Template, destaque o modelo que deseja remover ou editar.

2. Clique em Remove para excluir o modelo destacado da lista.

3. Clique em Apply para alterar o nome do modelo.

4. Clique em Refresh Index para atualizar a lista de modelos sempre que arquivos forem
manualmente copiados para ou excluídos do diretório de modelos.

5. Clique em Close para abrir a janela de diálogo Manage.

OBSERVAÇÃO: se arquivos inválidos (p. ex., versão incorreta ou formato incorreto) forem
detectados, esses arquivos não serão adicionados à lista e o sistema exibirá as mensagens de
erro correspondentes.
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8.9.3 Modelos de restrições

Informações gerais

Na janela de diálogo Prescription você pode salvar suas configurações atuais de restrições e
objetivos como um modelo, para uso subsequente (consulte a página 180).
Também é possível salvar modelos de restrições separados ao salvar um modelo de plano de
tratamento (consulte página 304).
Esses modelos de restrições podem então ser selecionados durante a definição da prescrição
(consulte a página 180).

Modelos de restrição para PTV e objetos de Boost

Modelos deste tipo indicam a dose relativa e o volume relativo dos três pontos de restrições de
DVH.
Eles também indicam se cada ponto é definido como um limite ou como um objetivo.

Figura 184 
Independentemente da dose absoluta prescrita para o objeto e independentemente do volume do
novo PTV, pontos de restrições são definidos de acordo com as taxas armazenadas no modelo
quando este modelo é aplicado.
Para um PTV, a dose relativa é salva. Para um OAR, a dose absoluta é salva.
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Modelos de restrições para outros objetos

Figura 185 
Este modelo inclui o valor de guardião e uma lista de pontos de restrição, conforme mostrado a
seguir:
• A taxa de volume e a dose absoluta são armazenadas para cada ponto.
• Outra informação armazenada indica se o ponto é uma restrição priorizada ou um objetivo

priorizado.
• Independentemente do volume do objeto, pontos de restrição são definidos de acordo com as

taxas armazenadas no modelo quando este modelo é aplicado.
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8.9.4 Salvando modelos de configuração de irradiação

Informações gerais

Modelos para configuração de feixe e arco podem ser aplicados durante a configuração de
grupos de tratamento (página 185).

Como ativar a função Modelo

Etapas

1.

Para ativar a função de modelo, clique com o botão direito do mouse no grupo de trata-
mento desejado, na área de funções.

2.

No menu de contexto, selecione Save as treatment template ... para abrir a janela de
diálogo Save.

3. Preencha os campos Site, Name e Comment.

4. Clique em Save para criar um modelo que contém as informações de configuração de
feixe ou arco para o grupo de tratamento selecionado.

OBSERVAÇÃO: também é possível salvar modelos separados para configuração de feixe e arco
ao salvar um modelo de plano de tratamento (consulte página 304).
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Informações armazenadas no modelo

O modelo contém as seguintes informações para cada elemento (feixe ou arco):
• Nome do feixe ou arco
• Ângulo da mesa
• Ponderação (somente para feixes não IMRT)
• Margem
• Diâmetro do colimador (Arcos Circulares)
• Ângulo do colimador
• Ângulo do gantry (ângulos de Gantry Start e Gantry Stop para arcos)
• Sobreposição (Arcos Circulares e conformados)

OBSERVAÇÃO: os ângulos são armazenados de acordo com a norma IEC 61217. Se este
modelo for aplicado a uma configuração de máquina que usa uma convenção de ângulo diferente
daquela usada para gerar o modelo, os valores exibidos podem ser diferentes. Entretanto, a
posição real da sala da fonte de radiação é a mesma.
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8.9.5 Gerenciando modelos de configuração de irradiação

Informações gerais

Uma vez criados (consulte a página 309), os modelos de plano de configuração de irradiação
podem ser gerenciados por meio de uma janela de diálogo dedicada.

Acessando a janela de diálogo Manage

Para exibir a janela de diálogo Manage, clique com o botão direito do mouse em um grupo de
tratamento na lista localizada na área Functions (consulte a página 195) e selecione Manage
treatment templates ...

Janela de diálogo Manage

Figura 186 

Como gerenciar modelos de configuração de irradiação

Etapas

1. Na lista Template, destaque o modelo que deseja remover ou editar.

2. Clique em Remove para excluir o modelo destacado da lista.

3. Clique em Apply para alterar o nome do modelo.

4. Clique em Refresh Index para atualizar a lista de modelos sempre que arquivos forem
manualmente copiados para ou excluídos do diretório de modelos.

5. Clique em Close para abrir a janela de diálogo Manage.

OBSERVAÇÃO: se arquivos inválidos (p. ex., versão incorreta ou formato incorreto) forem
detectados, esses arquivos não serão adicionados à lista e o sistema exibirá as mensagens de
erro correspondentes.
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8.10 Visualizando o conteúdo do plano de tratamento

Informações gerais

Em determinadas etapas de planejamento, uma visão geral do conteúdo do plano de tratamento
atual é fornecida em uma aba Plan Content separada.

Aba Plan Content

Figura 187 

Layout

A aba Plan Content é dividida em dois: uma árvore de dados à esquerda e uma área Properties
à direita.

Navegando pela árvore de dados

Opções

Para expandir uma seção da árvore de dados e visualizar os dados do paciente que ela contém,
clique no ícone correspondente.

Para fechar uma seção da árvore de dados, clique no ícone correspondente.
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Opções

Clique em um item na árvore de dados para selecioná-lo.

Dependendo da quantidade de itens atualmente exibidos, uma barra de rolagem é mostrada à
direita da árvore de dados.

Conteúdo da árvore de dados

Componente Função

2D Image Sets As imagens de raios X incluídas nos dados de pacientes importados.

Image Sets TC e RM e outros dados de imagens 3D (PET, etc.).

Objects Objetos, como estruturas anatômicas segmentadas e objetos de fi-
bra 3D.

Points of Interest Pontos de interesse definidos para o plano de tratamento.

RTPlan Os grupos de tratamento e os elementos de tratamento contidos no
plano de tratamento são listados na área RTPlan.

Status de objetos

Os ícones a seguir são usados para indicar o status da exibição:

Status

Se um item estiver ativado, o ícone de olho aberto será mostrado junto ao item na ár-
vore de dados.

Se um item for desativado, um ícone de olho fechado será mostrado junto ao item na
árvore de dados.

Se a árvore de dados contiver itens ativados e desativados, um ícone de olho parcial-
mente fechado será exibido no topo da árvore.

• Para desativar um item, para que ele não seja exibido nas exibições de planejamento, clique
no ícone de olho aberto correspondente na árvore de dados.

• Para reativá-lo, clique no ícone de olho fechado correspondente.

Visualizando propriedades

A área Properties fornece as seguintes informações adicionais sobre o item atualmente
selecionado na árvore de dados:
• Quando disponível, uma visualização da imagem do item selecionado com funções de

exibição adicionais.
• Informações detalhadas, que variam em função do item selecionado.

Para exibir as propriedades do item atualmente selecionado, clique no ícone próximo ao item
correspondente na árvore de dados:

Modificando propriedades

Para alterar as propriedades de um item no conteúdo do plano, clique no ícone próximo a ele na
árvore de dados:

TRABALHANDO COM O PLANO DE TRATAMENTO
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Propriedades Consulte

Sequência de imagens Página 494

Objeto Página 119

Ponto de interesse Página 243

Plano (RTPlan) Página 165

Grupo de tratamento Página 199

Elemento de tratamento Página 202

Visualizando o conteúdo do plano de tratamento
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9 OTIMIZAÇÃO DE IMRT
9.1 O que é IMRT?

Informações gerais

A Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) mescla uma variedade de disciplinas em um
tratamento complexo. O objetivo é propiciar campos de intensidade modulada (ou heterogêneos)
ao volume alvo. Essas intensidades são modificadas para criar uma distribuição de dose
acumulada, em conformidade com objetivos especificados. Os feixes de intensidade modulada
consistem em vários feixes pequenos, criados por um colimador multilâmina (MLC).

Planejamento de tratamento

O planejamento de tratamento convencional é um processo antecipado em que os feixes e a
aplicação de doses requeridos são determinadas pelo planejador. O software de planejamento de
tratamento então calcula a distribuição de dose.
Com o IMRT é possível executar o planejamento inverso, por exemplo, para definir objetivos na
dose para o PTV e os órgãos em risco. O software então calcula um plano otimizado para
atendimento desses objetivos. O iPlan RT Dose gera quatro planos alternativos com diferentes
ponderações para órgãos em risco (nenhuma, baixa, média e alta).

Aplicação de tratamento

A dose pode ser aplicada de forma dinâmica ou usando o método Step-And-Shoot.
• Na aplicação dinâmica, as lâminas do colimador são ajustadas automaticamente durante o

tratamento usando a técnica de janela deslizante.
• No método Step-And-Shoot, uma quantidade de subcampos é usada para aplicar a dose

necessária.
Como a dose pode ser personalizada para o formato do PTV, minimizando assim a radiação nos
tecidos e órgãos em risco adjacente, o IMRT é particularmente adequado para alvos que estão
próximos a órgãos vitais ou em torno deles.

Objetivos de uso

O IMRT somente considera restrições de dose-volume de objetos que possuem status PTV,
Boost ou Organ at Risk. O objeto de sobredose é uma parte do PTV, mas recebe mais dose que
o tecido adjacente do PTV.
Toda a conformação do MLC é realizada durante a definição das configurações de feixes. Todas
as formas de campo são otimizadas de acordo com o PTV (CIAO), usando as margens definidas.

Observações sobre segurança

No planejamento inverso não é possível garantir que os objetivos e as limitações
especificados sejam mantidos. Portanto, uma verificação final deve ser realizada, incluindo
todas as verificações padrão.
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Devido à natureza específica da radioterapia de intensidade modulada, um esforço extra de
Controle de Qualidade é absolutamente necessário, incluindo a verificação da otimização e
os resultados do sequenciamento de lâminas, medições específicas do paciente e
verificações de doses.

Modificações após a otimização do IMRT

Você pode executar a otimização em grupos de tratamento com IMRT individuais ou HybridArc, e
depois retornar à etapa Treatment Planning para adicionar novos grupos.

Preparação recomendada antes de qualquer Otimização de IMRT

• Verifique se a forma do campo do MLC cobre o PTV por completo. Se necessário, gire o MLC
de tal forma que todo o PTV fique coberto pelo MLC.

• Selecione uma margem de PTV apropriada. O algoritmo do IMRT tenta atender os objetivos
dos diferentes objetos com a maior precisão possível, mas não realiza a otimização para o
melhor índice de conformidade que pode ser atingindo para o PTV.
- Se a margem de PTV for muito grande, o campo CIAO será muito grande e um volume

excessivo pode ser irradiado com uma dose alta, resultando em um alto índice de
conformidade. O algoritmo de IMRT otimiza a fluência do feixe do campo CIAO aberto, que
corresponde ao formato exibido antes da otimização do feixe de IMRT.

- Se a margem de PTV selecionada for muito pequena, a penumbra do feixe do campo CIAO
será sobreposta a regiões do PTV. Nesse caso, pode ser necessário que o algoritmo de
IMRT compense o tamanho de campo insuficiente, usando subfeixes quentes nas bordas
do campo, o que também resulta em altas doses em regiões adicionais e desnecessárias e
em um alto índice de conformidade.

OBSERVAÇÃO: se a margem de PTV utilizada estiver fora da faixa recomendada, uma
mensagem informativa será exibida na seção de informações da janela de diálogo IMRT
Parameters.
 

Fluxo de trabalho para IMRT

Etapas

1.

Escolha o grupo de tratamento a ser otimizado, selecionando-o na área de funções, e cli-
que com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto. Ative a opção Selec-
ted for IMRT Optimization.
• Grupos de tratamento que já estão otimizados contêm uma marca de visto ①.
• O grupo de tratamento a ser otimizado é marcado com uma seta ②.

①

②

2. Clique em Next para prosseguir para a etapa Dose Optimization. Uma janela de diálogo
é exibida, mostrando os grupos que estão disponíveis para otimização.

3. Configure os parâmetros discutidos na página 318.

4. Execute a otimização nos grupos selecionados, conforme discutido na página 326.

O que é IMRT?
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Etapas

5.

Retorne à etapa Treatment Planning, em que é possível:
• Adicionar novos grupos
• Renormalizar
• Reotimizar usando objetivos modificados
• Executar opções adicionais

OTIMIZAÇÃO DE IMRT
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9.2 Configurando parâmetros de IMRT
9.2.1 Janela de diálogo de parâmetros de IMRT - Configurações principais

Informações gerais

Quando a etapa de planejamento Dose Optimization é iniciada, o sistema abre uma série de
janelas de diálogo, em que é possível otimizar as distribuições de dose para grupos de
tratamento com IMRT definidos em seu plano de tratamento.
Durante a otimização de dose, todos os algoritmos podem ser executados simultaneamente em
computadores com mais de um processador. Isso permite a modificação flexível dos parâmetros
de entrada, especialmente durante as otimizações de planejamento inverso.

Janela de diálogo IMRT Parameters

Figura 188 

Grade de cálculo

É importante realizar uma Calculation Grid mais detalhada, para proporcionar uma distribuição
de dose com precisão suficiente para a indicação.

Componente Função

PTV Dose Grid Size
Define o tamanho da grade para PTVs incluídos na otimização. O ta-
manho da grade do PTV deve ser menor ou igual ao tamanho do
subfeixe.

OAR Dose Grid Size
Define o tamanho da grade para OARs incluídos na otimização. O
tamanho da grade para OAR deve ser menor ou igual ao tamanho
da grade para PTV.

Configurando parâmetros de IMRT
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Componente Função

Finer for Small Objects 

Ative esta opção para que o tamanho da grade padrão seja adapta-
do de acordo com o volume do objeto selecionado. Isso é especial-
mente importante para pequenos objetos.
Os objetos selecionados são mostrados na lista abaixo da caixa de
seleção Finer for Small Objects, com o tamanho de grade real usa-
do para cada objeto indicado em cada caso.

Se você exigir cálculos precisos para um PTV pequeno e cálculos aproximados para OARs, é
importante configurar os parâmetros PTV Dose Grid Size e OAR Dose Grid Size como 2.0 mm
em aplicações cranianas. O tamanho de grade padrão é configurado como o tamanho de grade
definido nas propriedades do RTPlan.

Configurações avançadas

Configurações de cálculos adicionais podem ser editadas em uma janela de diálogo separada
(consulte página 322).
Para acessar essas configurações, clique em Advanced Settings.

Número de subfeixes

Figura 189 
Quando a etapa de planejamento Dose Optimization é iniciado, o sistema calcula as
informações de grade para cada objeto. Enquanto o cálculo não for concluído, o sistema exibe
n/a na área Information. A quantidade de subfeixes e informações adicionais, como o uso de
campos divididos, lâminas combinadas e margem de PTV abaixo do ideal, são fornecidas de
forma apropriada.
A escolha de grades extremamente detalhadas é limitada pela memória disponível e pela
velocidade do computador utilizado. Entretanto, limitações de algoritmo também se aplicam, pois
você não pode definir um tamanho de grade PTV maior que o dobro da espessura mínima da
lâmina dos MLCs selecionados.
Se o tamanho da grade do PTV for maior que a espessura da lâmina, duas lâminas serão
combinadas. Isso é mostrado na área de informações.

Observações sobre segurança

Quando se definem valores extremos para os tamanhos de grades de cálculo, o que exige
grande quantidade de memória, pode ocorrer instabilidade do sistema.

Configurações específicas para Linac

A área Linac Specific Settings contém uma lista dos perfis de aceleradores disponíveis. Se
existir apenas um dispositivo, ele será selecionado por padrão.

OTIMIZAÇÃO DE IMRT

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 319



Figura 190 

Componente Função

Dose Rate Selecione a taxa de dose preferida para sequenciamento de lâminas
para o grupo de tratamento atual.

Beamlet Size max.

Define a dimensão X dos subfeixes usados. O sistema garante que
apenas subfeixes menores ou iguais ao valor definido serão usados.
Todas as dimensões X são adaptadas para a melhor adequação ao
formato conformado. A dimensão Y de cada subfeixe é definida au-
tomaticamente como a espessura da lâmina. Consulte a Figura 191.
A Brainlab recomenda ajustar o tamanho máximo do subfeixe para
um valor que não seja muito pequeno em relação aos tamanhos da
grade de cálculo. Diminuir o tamanho para valores menores não pro-
porciona necessariamente maior aprimoramento da qualidade do
plano geral.
Valores muito baixos podem piorar o resultado, devido ao fato de
que subfeixes individuais não oferecem contribuição de dose em ne-
nhum ponto da grade de cálculo e, portanto, não existe otimização
útil para estes feixes pequenos.

Align Beamlets

Quando esta caixa de seleção é ativada, todos os tamanhos de sub-
feixes correspondem ao valores especificados em Beamlet Size
max. Todos têm a mesma dimensão X e são alinhados de forma que
uma borda do subfeixe esteja seguramente na posição do isocentro
(zero). Esta função é importante para MLCs com limites de hardware
para sobrecurso e intercalação.
Consulte a página 338.

No. of Overlap Beamlets A sobreposição de subfeixes é necessária somente para campos di-
vididos.

Dynamic/Step-And-Shoot
Escolha dinâmico ou Step-And-Shoot. (Consulte a descrição na pá-
gina 315). A disponibilidade do IMRT, em especial o IMRT dinâmico,
depende da respectiva configuração de hardware.

Segments
Defina o número de segmentos para dinâmico ou Step-And-Shoot. A
disponibilidade do IMRT, em especial o IMRT dinâmico, depende da
respectiva configuração de hardware.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Ative esta caixa de seleção para fornecer a sincronização de lâmi-
nas adequada para otimizar o tamanho do segmento com a abertura
de pares de lâminas vizinhas.
A Brainlab recomenda a ativação desta opção, pois foram encontra-
das diferenças significativas entre irradiações com e sem a otimiza-
ção.
Consulte a página 337.

Configurando parâmetros de IMRT
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Dimensões de subfeixes

Figura 191 

Observações sobre segurança

A necessidade da otimização Tongue-And-Groove é determinada durante o processo de
verificação, para impedir a subdosagem no PTV.

Nem sempre é tecnicamente possível mover pares de lâminas fechadas atrás dos
colimadores primários. O usuário deve verificar duas vezes se os pares de lâminas
fechadas foram posicionados atrás dos colimadores primários. Se este não for o caso, o
usuário deve usar seu próprio julgamento para decidir se o vazamento de dose resultante
é aceitável.

OTIMIZAÇÃO DE IMRT
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9.2.2 Janela de diálogo IMRT Parameters - Configurações avançadas

Como realizar configurações avançadas

Clique em Advanced Settings na janela de diálogo IMRT Parameters para visualizar esta janela
de diálogo:

Figura 192 

Restrição de tecido normal

Se ativar a caixa de seleção Use Normal Tissue Restriction, você poderá editar duas margens
para criar um objeto virtual em torno de todos os PTVs.

①

②

Figura 193 

Componente Função

Normal Tissue Dose Grid
Size

Define o tamanho da grade usada para os cálculos. O valor padrão
é duas vezes maior que o tamanho da grade do PTV. Ele deve ser
pelo menos igual ao tamanho da grade de dose para OAR (OAR
Dose Grid Size).

Margin around PTV w/o
restriction

Você pode definir uma área (em milímetros) em torno de cada PTV
que não seja restrito (①). Essa área pode receber uma dose mais
alta, para permitir uma redução de dose próximo à borda do PTV.

Configurando parâmetros de IMRT
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Componente Função

Margin around PTV with
Restriction

Você pode definir uma área em torno do PTV que seja tratada como
um órgão em risco (②).
Ative a caixa de seleção Use Outer Contour para ignorar a área de-
finida em Margin around PTV with restriction. Nesse caso, todo o
tecido dentro do contorno exterior definido é usado.

Suavização de pontas afiadas

Use o controle deslizante Filter Parameter, na área Sharp Edge Smoothing, para definir o valor
de variância da fluência.
O parâmetro Filter Parameter é uma entrada muito importante para a otimização. Quanto maior
o valor, mais suave será a variância da fluência produzida por um par de lâminas ao longo dos
subfeixes. O valores selecionáveis variam de 1 a 5%. Todos os valores do intervalo são úteis
quando aplicados com cuidado. Em alguns casos, porém, um valor maior pode produzir um
resultado não desejado. Para obter uma explicação mais detalhada sobre esse parâmetro,
consulte página 335.

Figura 194 

Restrição de subfeixe de alta intensidade

Na área Hot Beamlet Restriction você pode definir a porcentagem máxima de restrição de feixe
de alta intensidade.
Quando o resultado exibe uma quantidade de feixes pequenos quentes (por exemplo, se a dose
na região de entrada for particularmente alta), é possível restringir este comportamento quente
durante a otimização. No início do processo, o sistema calcula a quantidade de MU necessária
para um tratamento com campo conformado comparável. O parâmetro a ser definido aqui
determina a porcentagem máxima pela qual o resultado de MU derivado do cálculo de IMRT pode
exceder o resultado de MU para o tratamento padrão de Feixe Conformado. Valores
extremamente baixos podem ser difíceis de atingir e podem causar resultados insatisfatórios.

Figura 195 
Na área Hot Beamlet Restriction, use a caixa numérica IMRT MU Result above Conformal
Beam MU w/o IMRT para aumentar ou diminuir a porcentagem máxima de restrição de feixe alta
intensidade.
• As informações de subfeixe correspondentes são mostradas na aba Dual Mix durante a

otimização do plano (consulte a página 326).
• Para reduzir o peso máximo do subfeixe, use o parâmetro Hot Beamlet Restriction em vez

da restrição de tecido normal. A redução de subfeixes quentes é melhor executada com essa
restrição. Ela é preferível e exige menos tempo de cálculo do que a expansão do PTV com
uma margem de restrição.
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9.2.3 Janela de diálogo IMRT Prescription

Informações gerais

Quando você concluir suas configurações na janela de diálogo IMRT Parameters e clicar em
Next, a janela de diálogo IMRT Prescription será exibida.
A janela de diálogo IMRT Prescription permite verificar e modificar os parâmetros de prescrição.
Você pode, por exemplo, definir restrições de dose-volume para cada objeto segmentado de PTV,
OAR ou Boost a ser incluído na otimização de dose de IMRT.

Prescrição do PTV

Figura 196 
As configurações nesta janela de diálogo estão descritas na página 167.

Prescrição de OAR

Figura 197 

Configurando parâmetros de IMRT
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Além dos objetivos de OAR, você também pode designar um parâmetro Overlap Guardian
adicional se ocorrer sobreposição entre o PTV e um OAR.
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9.3 Realizando a otimização

Informações gerais

A área de planejamento da tela Dose Optimization contém as abas Dual Reconst, Dual Mix,
Dose Overlay e Plan Content.

Observações sobre segurança

Alterações efetuadas no plano de tratamento (por exemplo, objetos voxel) após a
conclusão da otimização de IMRT podem alterar a qualidade inicial do resultado do IMRT.
Dessa forma, é recomendado fazer uma atualização da otimização.

Antes de executar a otimização do IMRT, verifique as configurações dos colimadores
primários na perspectiva de feixe, para assegurar que o PTV não seja coberto por nenhum
dos colimadores.

Realizando a otimização
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9.3.1 Aba Dual Mix

Planos de otimização

O conceito de IMRT adotado pela Brainlab é diferente do padrão, permitindo comparar uma
quantidade de planos distintos antes de selecionar o melhor deles. Quatro planos alternativos são
criados e podem ser comparados nas visualizações de planejamento:

Plano Ponderação para órgãos em risco

OAR High Alto

OAR Medium Médio

OAR Low Baixo

PTV Only Nenhum

Aba Dual Mix - Tela principal

①

②

③

Figura 198 

Nº Componente

① Cortes de imagens

② Mapas de fluência

③ Histogramas de dose-volume

Comparando planos

Use os controles deslizantes Comparison e Selection para comparar planos:

Controle des-
lizante

Explicação

Comparison Um mapa de fluência, um corte e DVHs do plano selecionado são exibidos no
lado esquerdo da tela.
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Controle des-
lizante

Explicação

Selection Um mapa de fluência, um corte e DVHs do plano selecionado são exibidos no
lado direito da tela.

Distribuição de dose

Para ver a distribuição de dose para cada plano selecionado na visualização de corte, clique no
botão Show Dose. Consulte a página 220.
Você pode usar as funções Zoom In/Out para alterar o fator de zoom da visualização do corte.
Ela não é recentralizada.

Como visualizar um mapa de fluência para cada feixe

Use o controle deslizante Status Display, na área Functions, para alternar a exibição do status
para mostrar mapas de fluência para cada feixe.

Mapas de fluência

Um mapa de fluência é mostrado para cada plano selecionado.
Os mapas são atualizados continuamente durante a otimização, mostrando a distribuição real da
fluência. A quantidade de iterações e as MUs calculadas por campo também são exibidas.
Em mapas de fluência, as áreas mais escuras são as que recebem a intensidade mais alta do
feixe. As áreas em que a intensidade do feixe é mais baixa apresentam cores mais claras. Nem
mesmo a região circundante está inteiramente branca, devido à transmissão do MLC.
Use as funções Zoom In/Out para alterar o fator de zoom das exibições de reconstrução. Em
conjunto com o posicionamento simultâneo da cruz nas visualizações (clique com o botão
esquerdo do mouse perto da cruz e arraste-a até o destino), é possível obter uma exibição mais
precisa das regiões críticas.

DVH

É possível ver um DVH para cada OAR, PTV e objeto de sobredose para cada plano
selecionado:

Etapa

Para visualizar o DVH de um objeto, selecione-o na lista em Status Display.

Valores de DVH precisos são mostrados nos dois histogramas de dose-volume, na parte inferior
da visualização na aba Dual Mix quando o cálculo direto é finalizado. Para visualizar esses
valores, mova o mouse para o DVH gráfico correspondente.
A funcionalidade é semelhante à encontrada no histograma de dose-volume ativado pelo botão
Open DVH Dialog da barra de ferramentas. Para obter informações adicionais, consulte página
226.
As representação de DVH são atualizadas regularmente, de acordo com o resultado atual.
Quando o plano é concluído, a distribuição de dose resultante é exibida.

O resultado inicial da otimização não deve ser usado para efeitos de comparação e
decisão sobre o plano final. Em vez disso, o resultado do cálculo direto deve ser usado.

Como selecionar um resultado

Selecione um resultado (OAR High, OAR Medium, OAR low e PTV only) na lista suspensa da
área Select Result quando a otimização for finalizada.
Verifique se a forma do campo do MLC cobre o PTV por completo. Verifique também se o MLC
selecionado é apropriado para o PTV, ou seja, se o tamanho do formato do campo do MLC é
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suficiente para incluir o PTV e se o tamanho das lâminas se encaixa no formato do PTV. Verifique
a rotação do colimador e, se forem usados campos divididos, assegure que todo o PTV esteja
coberto pelos campos divididos adjacentes. Se o PTV contornado não se encaixar dentro da
abertura do MLC, o software tentará preencher a prescrição calculando unidades monitoras
excessivamente altas.
Para exibir as configurações de isodose para verificação, clique no botão Show Dose. A exibição
da dose do IMRT é idêntica à das visualizações de tratamento padrão (consulte a página 220).

Cálculo atual

Na área Current Calculation:

Opções Explicação

Accept
Permite confirmar e salvar a otimização durante o cálculo e prosseguir para a
próxima otimização. Esse botão está disponível apenas durante a execução do
cálculo.

Pause
Permite rejeitar a otimização durante o cálculo, excluí-lo, e prosseguir para a pró-
xima otimização. Esse botão está disponível apenas durante a execução do cál-
culo.

Finish
Se o resultado for satisfatório, clique para concluir a otimização durante o cálculo,
sem prosseguir para a próxima otimização. Esse botão está disponível apenas
durante a execução do cálculo.

Remove Esse botão, exibido após a conclusão da otimização, permite excluir os resulta-
dos que não são necessários.

Os planos do IMRT com otimização incompleta não devem ser usados para tratamento.

As funções Accept e Pause não se aplicam à otimização “PTV only”, pois um resultado completo
é necessário como entrada para as outras otimizações.

Área de prescrição

Componente Função

Change Objectives

Você pode abrir a janela de diálogo IMRT Prescription (consulte a pági-
na 324) e alterar os objetivos a serem usados para otimização de dose
de IMRT. Clique em OK para otimizar somente os resultados relevantes.
Os resultados ignorados ou removidos não são modificados.

Restart É possível reiniciar todo o cálculo da otimização, incluindo a alteração
dos tamanhos de grade, etc.

Cálculo direto

Durante a comparação da otimização, a otimização de planejamento inverso é executada
primeiro, seguida pelo cálculo direto, para fornecer resultados realistas.
Após a conclusão do planejamento inverso, a rotina de sequenciamento de lâminas é executada
e cria mapas de fluência extremamente precisos das ponderações de subfeixes. Os mapas de
fluência são usados para calcular a distribuição de dose com o algoritmo de dose Pencil Beam.
Eles oferecem uma boa aproximação do resultado provável e, portanto, devem ser usados para
comparação de planos e como base para o planejamento do tratamento.
O status do cálculo direto pode ser detectado observando-se as distribuições da dose. A exibição
de dose é comparável à exibição de dose normal. Após a finalização de todo o planejamento
direto você poderá comparar os diferentes resultados, usando as abas Dual Reconst, Dual Mix
e Dose Overlay.
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9.3.2 Sobreposição de dose

Aba Dose Overlay

Figura 199 
A aba Dose Overlay contém três visualizações que mostram o conjunto de cortes atual e um
histograma de dose-volume das porcentagens de volume e dose para os resultados/objetos
selecionados.
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9.3.3 Reconstrução dupla

Aba Dual Reconst

A aba Dual Reconst exibe visualizações de corte para cada orientação selecionada e cada
resultado selecionado.

Figura 200 

Comparando planos

Use os controles deslizantes Comparison e Selection para comparar planos:

Controle desli-
zante

Explicação

Comparison Três visualizações de corte são exibidas para o plano selecionado no lado
esquerdo da tela.

Selection Três visualizações de corte são exibidas para o plano selecionado no lado di-
reito da tela.

Opções de visualização

Estes botões são exibidos no canto superior esquerdo de cada imagem:
• Full Screen para exibir o corte em tela cheia.
• Open DVH Dialog para exibir o DVH dos objetos. Em contraste com a lista de objetos

mostrados na tela principal, a janela de diálogo DVH exibe todos os objetos, para permitir a
verificação do DVH para objetos que não são parte direta do processo de IMRT.

Como comparar a distribuição de dose

Etapas

1. Clique em qualquer botão de exibição de dose para visualizar a distribuição de dose em
cada corte.
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Etapas

2. Selecione um resultado nos controles deslizantes Comparision e Selection para visuali-
zar alterações na distribuição de dose entre resultados variáveis.

3. Uma vez selecionado na lista, o plano pode ser usado para etapas adicionais.

4. Quando estiver totalmente satisfeito com a otimização de dose, acesse a tarefa Treat-
ment Planning para realizar ajustes de MU, se necessário (consulte a página 155).

Como todas as informações de planejamento são salvas em seu plano de tratamento,
todos os arquivos de cache temporários de IMRT poderão ser excluídos manualmente da
pasta temporária do Windows Explorer após a conclusão do plano de tratamento. Esses
arquivos de cache podem ser excluídos, pois sua única finalidade é acelerar o processo de
otimização. Arquivos de cache não usados são automaticamente removidos pelo software
depois do período padrão de duas semanas.

Dependendo da integração do sistema de planejamento, do sistema Record & Verify e do
Linac, uma configuração de campo luminoso pode ser exportada como o primeiro
segmento de cada sequência de lâminas de IMRT. Isso permite a correlação da sequência
de lâminas do MLC com os ângulos de feixe e as configurações de MU a serem
verificados. Essa configuração de campo luminoso pode contribuir para uma quantidade
de dose maior que o esperado, devido às limitações do sistema de controle de aplicação.
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9.4 Algoritmo de IMRT

Informações gerais

Ao contrário da terapia de Feixe Conformado, a radioterapia de intensidade modulada (IMRT)
utiliza feixes com distribuições de intensidade não uniformes. As distribuições de intensidade são
calculadas por um algoritmo de planejamento inverso e são otimizadas de modo a satisfazer os
objetivos de otimização do volume alvo e de órgãos de risco, com a maior precisão possível. A
modulação dos feixes é alcançada por meio do cálculo de uma sequência para as lâminas em
movimento de um colimador multilâmina.

Informações do algoritmo

Os algoritmos usados para a solução de IMRT do iPlan RT Dose podem ser divididos em
diversos subgrupos:
• Pré-cálculos (cálculos de objeto e subfeixe, consulte a página 334)
• Otimização de planejamento inverso (com resultados múltiplos, consulte a página 335)
• Sequenciamento de lâminas (usado durante a otimização e posteriormente, consulte a página

337)
• Cálculo direto (consulte a página 339)

O algoritmo Pencil Beam é usado para calcular a dose final dos feixes de intensidade modulada
fornecidos pelo colimador multilâmina. Para cada feixe, o perfil de intensidade bidimensional, ou
mapa de fluência, é formado pela soma dos pequenos segmentos, levando em consideração o
vazamento e a dinâmica da lâmina, se necessário.
O algoritmo de IMRT leva em consideração as distribuições de dose disponíveis em outros
grupos de tratamento ou volumes de dose importados, e otimiza os feixes de IMRT de forma a
satisfazer as restrições dos diferentes objetos, com a maior precisão possível.
O sistema realiza uma convolução de cada mapa de fluência do feixe φ0 com os kernels de
Pencil Beam e calcula os IDDs. O cálculo da dose total fornecida por todos os feixes é análogo à
terapia de Feixe Conformado, em que se utilizam mapas de fluência não homogênea
modificados. 

Exemplo de mapa de fluência

Este exemplo inclui contorno de PTV e posições de lâminas:

Figura 201 
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9.4.1 Pré-cálculos

Relações de voxel

①

②
③

④

Figura 202 

Nº Componente

① Tecido normal

② OAR

③ PTV

④ Boost

Relação de voxel para todos os voxels dentro do contorno:
• Todos os voxels em Boost são voxels de sobredose.
• Todos os voxels em PTV menos Boost são voxels de PTV.
• Todos os voxels em OAR são voxels de OAR.
• Todos os voxels em uma área de sobreposição de PTV e OAR são manipulados de acordo

com suas configurações de guardião de sobreposição de OAR (consulte a página 324)
• Todos os voxels em regiões de tecido normal são voxels de tecido normal.

Para obter informações adicionais, consulte Wu 2000, seção G + H.

Pré-cálculo de subfeixe

O procedimento para calcular subfeixes é o seguinte:
• Calcule a forma apropriada para cada campo em torno do PTV correspondente, com o uso da

margem especificada. Nenhuma informação de OAR é usada.
• Utilize o tamanho de grade de subfeixe para dividir a forma em vários subfeixes. A forma pode

ser ampliada devido ao arredondamento (o sistema usa o arredondamento “para cima”).
• Para o centro de todos os voxels de objeto e todas as CIAOs inversas, o sistema calcula o

impacto de uma dose inicial uso na correção de transmissão.
• Para o centro de todos os voxels de objeto e todos os subfeixes, o sistema calcula um impacto

de dose inicial. Se estiver abaixo de um determinado limiar, este impacto de dose não será
diretamente considerado para a otimização inversa.

O cálculo de dose para os subfeixes individuais utiliza a medição de Pencil Beam do campo
quadrado equivalente da CIAO. Essa é a melhor maneira de fornecer uma correspondência entre
o cálculo inverso e o cálculo direto.
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9.4.2 Otimização de planejamento inverso

Informações gerais

O mecanismo de planejamento inverso usa uma combinação de Estimador de Máxima
Verossimilhança (MLE) com penalizações modificadas dinamicamente, resultando no algoritmo
de Verossimilhança Penalizada Dinamicamente (algoritmo de DPL; Llacer 1997). Uma restrição
de suavização bayesiana também é aplicada à função alvo.

Algoritmo

A função alvo (em forma de log de verossimilhança) do algoritmo de DPL é obtida da seguinte
maneira:

B a( ) Fijaj di Fijaj
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O objetivo da rotina de otimização é encontrar o vetor das fluências de subfeixes:

a aj( )=

para maximizar essa função alvo. Essas fluências aj multiplicadas pela influência Fij do subfeixe j
no voxel i e somadas em todos os subfeixes resulta na projeção das fluências no domínio da
dose ΣjFijaj. As restrições de otimização definem os valores de dose desejados di e si para cada
voxel no PTV (D) e no tecido sensitivo (S; OAR), respectivamente.
A maximização é realizada de forma iterativa, conforme descrito em Llacer 1997. Para este
processo, o parâmetro de penalização βi, definido na região de OAR, é atualizado durante cada
iteração. A diferença entre os quatro resultados de otimização que o iPlan RT oferece reside na
ponderação w do parâmetro de penalização βi. A ponderação wi é o produto de três outras
ponderações:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Dependendo da prioridade das OARs no estágio de otimização (p = 0: “OAR Low”, p = 1: “OAR
Med” e p = 2: “OAR High”), a ponderação é ajustada com:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi depende também do guardião OAR selecionado para o objeto OAR específico com wguardian_i
no intervalo entre 0 e 1. Um guardião OAR de 66% corresponde a uma ponderação de guardião
de 0,66. A penalização wi será aumentada adicionalmente se o objetivo da OAR for considerado
como prioritário: quando prioritário, wpriority_i é 100. Caso contrário, o valor é 1.
O último termo nessa equação é um tipo de função de penalidade bayesiana para filtragem
(Llacer 1998). O desvio da fluência do subfeixe j a partir da fluência dos subfeixes adjacentes Nj
oferece esse termo de penalidade. A influência dos subfeixes adjacentes é ponderada com o
parâmetro λk. A suavização geral desse resultado de otimização pode ser ajustada com a função
Filter Parameter para Sharp Edge Smoothing (consulte o Assistente para Planejamento Inverso)
representado por α na fórmula acima.

Conclusão

Como é possível observar nessa fórmula, a flexibilidade nos resultados é, em grande parte,
baseada no uso de uma configuração de restrição de dose muito específica. Na realidade, as
restrições para cada voxel podem ser modificadas de forma dinâmica antes de cada etapa de
otimização. Esse método permite utilizar qualquer tipo de função de definição de restrição. No
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iPlan RT, a configuração de restrições limita-se à definição de uma quantidade de amostras de
combinações de dose-volume em um DVH (objetivos de otimização).
Um benefício muito importante desse método de otimização é o uso da filtragem bayesiana
descrita durante a otimização (Llacer 1998). A suavização é realizada apenas na direção
percorrida pela lâmina usando a relação vizinha dos subfeixes.
Para reduzir a chance de subfeixes quentes (de intensidades muito altas) durante a otimização, o
processo utiliza uma restrição de subfeixe de alta intensidade (limite superior) que restringe o
algoritmo em relação à designação de valores de fluência. Esta restrição de subfeixe de alta
intensidade está relacionada ao campo conformado correspondente; portanto,
consequentemente, considera a profundidade em tecido para cada feixe.
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9.4.3 Sequenciamento de lâminas

Informações gerais

O sequenciamento de lâminas pode ser dividido nestas partes:
• Movimento de lâmina, para proporcionar fluência
• Otimização TAG (Tongue-And-Groove)
• Cálculo de transmissão
• Evitar intercalação, se necessário

Movimento de lâminas

A otimização TAG (Tongue-And-Groove) sincroniza o início do movimento para cada par de
lâminas. Antes e depois da aplicação, o par de lâminas se move logo atrás dos colimadores
primários.
• O procedimento padrão, sem a otimização TAG, é iniciado com todos os pares de lâminas ao

mesmo tempo.
• Em contrapartida, a otimização TAG calcula o ponto inicial perfeito, de modo que o tamanho

de campo contíguo máximo seja aberto para cada segmento.

Otimização Tongue-And-Groove

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 203 

Nº Componente

① Pares de lâminas

② Direção do movimento das lâminas

③ Mapa de fluência básica
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Nº Componente

④ Aplicação sem Tongue-And-Groove

⑤ Aplicação com Tongue-And-Groove

⑥ Segmentos (tempo das lâminas MLC)

Compreendendo a otimização TAG

O resultado da otimização TAG é usado para calcular uma aplicação geral para cada campo.
Essa aplicação tem relação especial com a aplicação inicial representada pela intensidade
máxima de cada campo. A relação é integrada no processo de planejamento inverso para
calcular a dose de transmissão correta e é usada para proporcionar um planejamento direto mais
preciso.

Limitações

Dependendo das capacidades específicas de seu sistema de aplicação de tratamento, as
sequências das lâminas podem não reproduzir exatamente a distribuição de fluência otimizada.
Se o seu MLC tiver restrições de hardware, como ausência de interdigitação, sobrecurso limitado
ou espaçamentos de lâminas estáticas (por exemplo, MLCs 3D da Siemens e MLCi Elekta), a
forma dos segmentos individuais pode não ser a desejada. Estas são limitações de hardware e,
portanto, não podem ser corrigidas, embora a implementação do sequenciador de lâminas inclua
otimizações especiais para MLCs sem interdigitação e espaçamentos de lâminas estáticas
(otimização da haste de sinalização).
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9.4.4 Cálculo direto

Visão geral básica

O cálculo direto é baseado no sequenciamento de lâminas, embora o algoritmo de Pencil Beam
utilize um mapa de fluência para esta finalidade. O mapa de fluência final é criado usando um
método que simula o movimento real das lâminas, mesmo para sequências de lâminas
dinâmicas.
O método Step-And-Shoot empilha os diferentes segmentos um sobre o outro. O método
dinâmico simula um movimento linear das lâminas e configura o espaço de abertura correto com
precisão.
Esses procedimentos são realizados em uma grade muito detalhada e são finalmente
transformados na grade Pencil Beam (tamanho do kernel).
Para o cálculo final de verificação, o algoritmo Monte Carlo também pode ser usado.
Informações adicionais sobre os algoritmos de dose Pencil Beam e Monte Carlo são fornecidas
no Manual de Referência Técnica, Brainlab Physics.
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9.5 Otimização de abertura
9.5.1 Visão geral

Informações gerais

Você pode realizar otimização de abertura para tratamentos com HybridArc. A otimização de
abertura está intimamente relacionada à Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT). Como no
tratamento por IMRT, o objetivo é aplicar um feixe, modificando a forma do feixe ao longo do
tempo, em conformidade com os objetivos de planejamento inverso especificados para o PTV e
os órgãos em risco.
Diferentemente do que ocorre com o IMRT, a intensidade do feixe não é modificada durante uma
posição fixa de gantry, mas durante uma movimentação de arco. O algoritmo de otimização de
abertura calcula formas de planejamento otimizadas para um Arco Conformado Dinâmico, para
atingir os objetivos especificados.

Técnica

Um tratamento com Arco Conformado Dinâmico emprega adaptações de lâminas durante a
movimentação do arco. Cada arco usa pontos de controle com um tamanho de passo de
amplitude de gantry de 10°, que especifica uma forma de planejamento específica para esta
direção de feixe. As lâminas do MLC se adaptam a diferentes formas de planejamento,
considerando as restrições específicas da máquina em relação aos movimentos de lâminas do
MLC.
A técnica de otimização de abertura então determina as formas de planejamento que atingem
aos objetivos predefinidos do IMRT.
A otimização de abertura é semelhante à otimização de diversos feixes coplanares de IMRT:
primeiro, as fluências de feixe são otimizadas, e depois são transformadas em padrões de
lâminas. Durante uma otimização de abertura:
1. A forma do feixe de cada ponto de controle é subdividida em subfeixes de fluência específicos

para o arco.
2. O algoritmo de otimização determina, considerando todos os outros pontos de controle, o

melhor padrão de fluência para cada ponto de controle individual, a fim de satisfazer os
objetivos desejados. Diferentemente dos padrões de fluência do IMRT, a fluência de
otimização de abertura usa apenas dois níveis de subfeixe de fluência: totalmente irradiado e
absolutamente não irradiado. Este diagrama mostra o padrão de fluência de otimização de
abertura de um ponto de controle.

Figura 204 
3. O padrão de fluência do ponto de controle resultante é usado para gerar sua forma de

planejamento específica.
4. As lâminas do MLC se adaptam às formas de planejamento otimizadas considerando as

restrições específicas da máquina em relação aos movimentos de lâminas do MLC.
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Ajustando os parâmetros de otimização de abertura

O resultado da otimização (OARs protegidos com prioridade baixa, média e alta) pode ser
selecionada no menu de contexto do grupo de tratamento.
A resolução do subfeixe do arco depende do menor volume de PTV disponível e do tamanho
ajustado da grade de cálculo da dose (consulte a página 224).
O tamanho da grade do cálculo de otimização inversa para o PTV e a OAR é configurado como o
tamanho de grade definido nas propriedades do RTPlan (consulte a página 212).

No planejamento inverso não é possível garantir que os objetivos e as limitações
especificados sejam mantidos. Portanto, uma verificação final deve ser realizada, incluindo
todas as verificações padrão.

Ajustando os formatos de planejamento otimizados

Após a abertura de um HybridArc ou a otimização do IMRT ainda é possível modificar seu
formato de planejamento, a fim de melhorar o ajuste do resultado da distribuição de dose.
OBSERVAÇÃO: para restaurar o formato do planejamento para a configuração inicial é preciso
restaurar o resultado da otimização da abertura. No caso de um HybridArc com abertura
otimizada, não é possível restaurar alterações manuais efetuadas no formato do planejamento
para o formato de planejamento otimizado inicial.
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10 ETAPAS DE VERIFICAÇÃO
10.1 Aprovação do plano

Informações gerais

Uma vez concluído, o plano de tratamento deve ser:
• Revisado por um médico (consulte a página 360).
• Verificado por um físico (consulte a página 364).

Isso garante que somente planos concluídos e completamente revisados sejam usados para
tratamento de pacientes. Se você carregar um plano aprovado, uma mensagem correspondente
será exibida.
O mecanismo de aprovação marca os planos aprovados com um símbolo de polegar para cima.
Esses planos são armazenados com o atributo “somente leitura” e não podem ser alterados. Isso
assegura que o plano esteja no estado em que foi aprovado. Usando apenas planos aprovados
para o tratamento de pacientes, é possível rastrear o plano de tratamento de cada paciente e os
planos que estão prontos para tratamento. O uso do mecanismo de aprovação é fortemente
recomendado.

Para assegurar a qualidade adequada do plano de tratamento, a qualidade dos parâmetros
de entrada é essencial. Todos os parâmetros de entrada, incluindo, por exemplo, medições
de dose, imagens do paciente, definição de volumes de tratamento, órgãos em risco,
configuração do plano de tratamento, etc., devem ser cuidadosamente revisados antes do
tratamento. A qualidade do plano de tratamento é proporcional à qualidade dos
parâmetros de entrada aplicados.

Atribuindo direitos de aprovação

O iPlan RT Dose usa o Microsoft Authorization Manager (Gerenciador de Autorização) para
definir direitos de aprovação de planos de tratamento para diferentes classes de usuários.
Diferentes permissões de usuário podem ser configuradas de acordo com diferentes funções
durante a instalação do sistema. Para modificar a estrutura de funções ou digitar novas funções
de usuário, entre em contato com um especialista de suporte da Brainlab. Informações adicionais
sobre o aplicativo Authorization Manager (Gerenciador de Autorização) são fornecidas na
documentação técnica correspondente da Microsoft.

Observações sobre segurança

Sempre aprove o plano final antes de exportá-lo, para assegurar que ele não seja
modificado acidentalmente. Sempre exporte o plano para o sistema selecionado (ExacTrac
ou sistema de outro fabricante) imediatamente após a aprovação.

Se desejar aprovar um segundo plano para um paciente, a aprovação para planos
existentes deverá ser revogada (consulte a página 372) ou os planos existentes deverão
ser salvos com um nome diferente, pois os planos aprovados são protegidos contra
escrita. Tome cuidado especial se o plano anterior já tiver sido exportado, por exemplo,
para um sistema R&V ou para uma controladora do MLC. Também é possível excluir
planos exportados anteriormente se eles não forem mais necessários, para evitar que o
tratamento do paciente use um plano desatualizado.

ETAPAS DE VERIFICAÇÃO
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10.2 Revisão do médico

Informações gerais

A etapa Physician’s Review permite que o médico revise os objetos planejados e a relação de
dose-volume para cada um.

iPlan RT Review

A etapa Physician’s Review também pode ser executada sem iniciar o iPlan RT.
Você pode iniciar o software independente iPlan RT Review na área de trabalho e usá-lo para
carregar, revisar e aprovar um plano da mesma forma descrita nesta seção.

Tela principal

Figura 205 

Aba POI

Os pontos de interesse definidos para o plano de tratamento (consulte a página 241) são listados
na aba POI.

Aba Functions

Todos os objetos segmentados planejados (consulte a página 113) são listados na aba
Functions.

Tipo de objeto Cor

PTV Verde

Objetos OAR para os quais foram definidas restrições Azul

Outros Preto

Revisão do médico
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Criando um objeto de dose

Para criar um objeto de dose, clique em Create Dose Object... Consulte a página 279.

Como revisar objetos e relações de volume da dose

Etapas

1. Selecione a aba DVH/Reconstructions.

2.
Selecione o objeto que deseja verificar na lista da aba Functions.
As visualizações de planejamento e o canto superior esquerdo do diagrama DVH da tela
são atualizadas, permitindo revisar o objeto e sua relação de dose-volume.

3. Depois de revisado, o plano de tratamento deve ser aprovado usando o botão Plan Ap-
proval contido na área de funções (consulte a página 362).
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10.2.1 Aprovação do Médico

Como ativar a aprovação

Na área de funções, clique em Plan Approval.

Como revisar o status do plano

Se o plano de tratamento contiver inconsistências, a janela de diálogo Plan Status (consulte a
página 292) será mostrada.

Etapas

1. Antes de prosseguir, revise todos os erros e avisos, e corrija o plano de tratamento con-
forme necessário.

2.

• Se decidir não modificar o plano de tratamento, pressione OK na janela de diálogo
Plan Status para abrir a janela de diálogo Approval.

• Para modificar o plano de tratamento, pressione Cancel para fechar a janela de diálo-
go Plan Status. Depois de fazer as modificações necessárias no plano de tratamento,
clique novamente em Plan Approval, na área de funções, para abrir a janela de diálo-
go Approval.

Janela de diálogo Approval

Figura 206 

Como aprovar o plano

Etapas

1.

Na janela de diálogo Approval, usuários designados (médicos consultores, etc.) devem
aprovar o plano de tratamento. Dependendo da configuração do iPlan RT Dose, pode
haver um ou dois aprovadores.
• Em cada campo Authorized by, digite o nome do usuário usado para efetuar login na

estação de planejamento, bem como um segundo nome de usuário válido (consulte a
página 359).

• Digite uma senha correspondente para cada usuário.

2. Clique em OK para confirmar a aprovação.

Revisão do médico
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Etapas

3. O sistema irá então solicitar que o plano de tratamento aprovado seja gravado (consulte
a página 52).

4. Quando o plano de tratamento for salvo e aprovado, uma mensagem correspondente se-
rá exibida.

Como revogar a aprovação do plano

Se necessário, a aprovação do tratamento pode ser revogada a qualquer momento, por meio do
botão Revoke Approval na janela de diálogo Approval (consulte a página 372).
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10.3 Verificação do Físico

Informações gerais

A etapa Physicist’s Verification permite que um físico verifique os grupos de tratamento e os
elementos do plano de tratamento.

Tela principal

Figura 207 

Conteúdo das visualizações de planejamento

Além das abas padrão Overview, Slices, X-ray Images e Plan Content (consulte a página 44),
as seguintes abas adicionais são fornecidas:
• Field Reconstruction (consulte a página 365).
• Setup DRRs (consulte a página 367).

Aba Functions

Todos os grupos de tratamento planejados (consulte a página 195) e os elementos de tratamento
(consulte a página 202) são listados na aba Functions.
Cada elemento de tratamento é agora mostrado com uma marca de visto, indicando que ele não
pode mais ser editado.

Verificação do Físico
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①
②

Figura 208 

Nº Componente

① Grupo de tratamento

② Elemento de tratamento

Como revisar o plano de tratamento

Etapas

1.

Selecione o item a ser verificado na lista da aba Functions. As informações de proprie-
dades fornecidas na área de funções é atualizada adequadamente.
Revise as informações na aba Field Reconstructions (consulte a página 365).
Revise Setup DRRs (consulte a página 367).

2. Depois de revisado, o plano de tratamento deve ser aprovado usando o botão Plan Ap-
proval contido na área de funções (consulte a página 370).

3. Várias funções de exportação também são fornecidas (consulte a página 377).

Aba Field Reconstruction

Esta aba fornece informações sobre o elemento selecionado na aba Functions.
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①

②

③

④

Figura 209 

Nº Componente Função

① Visualização de campo Uma visualização de campo sobreposta em um corte de TC.
Consulte a página 256.

② Perspectiva de feixe Consulte a página 264.

③ Visualização de profundi-
dade Consulte a página 254.

④ Visualização de DRR A DRR é orientada na mesma direção que a imagem de TC
na visualização de campo.
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10.3.1 Visualizando DRRs

Informações gerais

Dependendo das configurações de DRR selecionadas durante o planejamento do tratamento, as
DRRs de configuração também são incluídas no relatório impresso do tratamento (consulte a
página 413) e nos dados de tratamento exportados via DICOM (consulte a página 385).

①

②③

Figura 210 

Nº Componente

① Os objetos de PTV são mostrados como contornos em cada DRR.

② A barra deslizante ajusta o contraste entre o osso e o tecido simultaneamente para todas
as DRRs.

③ Este botão de janelamento altera o janelamento apenas para a DRR (consulte a página
515).

ETAPAS DE VERIFICAÇÃO
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Como alterar conteúdos de DRR

Para selecionar as informações a serem incluídas nas visualizações de sobreposição de DRR:

Etapas

1.

Selecione o plano de tratamento na área Functions e clique em Properties. A janela de
diálogo RTPlan Properties é exibida.

2.

Selecione a aba DRR Overlays. Ative o conteúdo que deseja ver exibido na DRR. Isso
inclui a definição da exibição da gratícula e de informações de escala:

A escala real da gratícula pode estar no nível do isocentro ou no nível do formador de
imagem, dependendo da configuração do iPlan RT Dose e do Physics Administration. Ao
utilizar a gratícula para posicionamento, verifique cuidadosamente se a escala está
configurada de acordo com seu procedimento de posicionamento.
É possível selecionar as informações de DRR a serem usadas em impressões (consulte a página
413), e nos dados de tratamento exportados via DICOM (consulte a página 385).
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Como alterar rótulos de DRR e ângulos

Etapas

1.

Selecione o grupo de tratamento na área Functions e clique em Properties. A janela de
diálogo Properties é exibida.

2.

Selecione a aba DRRs. É possível selecionar um feixe, bem como inserir um nome e ân-
gulos do gantry e da mesa.

O Imager é definido com a ferramenta Physics Administration.
Para obter informações sobre os conteúdos das Sobreposições de DRR, consulte página
368.
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10.3.2 Aprovação do Físico

Como ativar a aprovação

Na área de funções, clique em Plan Approval.

Como revisar o status do plano

Etapas

1.

Se o plano de tratamento contiver inconsistências, a janela de diálogo Plan Status (con-
sulte a página 292) será mostrada. Os erros e, em especial, os avisos, devem ser revisa-
dos e o plano de tratamento deve ser corrigido, conforme necessário, para que seja pos-
sível prosseguir.

2.

• Se decidir não modificar o plano de tratamento, pressione OK na janela de diálogo
Plan Status para abrir a janela de diálogo Approval.

• Para modificar o plano de tratamento, pressione Cancel para fechar a janela de diálo-
go Plan Status. Depois de fazer as modificações necessárias no plano de tratamento,
clique novamente em Plan Approval, na área de funções, para abrir a janela de diálo-
go Approval.

Janela de diálogo Approval

Figura 211 

Como aprovar o plano

Etapas

1.

Na janela de diálogo Approval, usuários designados devem aprovar o plano de trata-
mento. Dependendo da configuração do iPlan RT Dose, pode haver um ou dois aprova-
dores.
• Em cada campo Authorized by, digite o nome do usuário usado para efetuar login na

estação de planejamento, bem como um segundo nome de usuário válido (consulte a
página 359).

• Digite uma senha correspondente para cada usuário.

2. Clique em OK para confirmar a aprovação.

Verificação do Físico
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Etapas

3. O sistema irá então solicitar que o plano de tratamento aprovado seja gravado (consulte
a página 52).

4. Quando o plano de tratamento for salvo e aprovado, uma mensagem correspondente se-
rá exibida.

Como revogar a aprovação do plano

Se necessário, a aprovação do tratamento pode ser revogada a qualquer momento, por meio do
botão Revoke Approval na janela de diálogo Approval (consulte a página 372).

ETAPAS DE VERIFICAÇÃO
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10.4 Revogando a aprovação do plano de tratamento
10.4.1 Revogando a aprovação do plano

Informações gerais

Após a aprovação de um plano de tratamento, é possível revogar a aprovação, por exemplo, para
fazer modificações no plano.
Qualquer usuário autorizado a aprovar um plano de tratamento pode revogar uma aprovação
existente.

Janela de diálogo Approval

Figura 212 

Revogando a aprovação do plano

Etapas

1. Na área de funções, clique em Plan Approval.

2.
Na janela de diálogo Approval exibida, os campos de autorização aparecem acinzenta-
dos.
Para revogar a aprovação, clique em Revoke Approval.

Revogando a aprovação do plano de tratamento
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Etapas

3.

Na janela de diálogo Authorization, digite o nome do usuário e a senha usados para
efetuar login na estação de planejamento.
Para remover o status de aprovação de um plano de tratamento aprovado, você deve ter
os direitos de acesso apropriados.

4. Clique em OK para revogar a aprovação do plano de tratamento.

ETAPAS DE VERIFICAÇÃO
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11 CRIANDO ARQUIVOS
11.1 Criando um novo arquivo

Como ativar a criação de arquivo

Clique em New Archive, na área de opções à direita da página de assistente Load Archives que
é mostrada imediatamente na inicialização do software (consulte a página 65).

Página de assistente New Archive

Figura 213 

Como selecionar o tipo de arquivo

Etapas

1. Na página de assistente New Archive, selecione o tipo de arquivo desejado, clicando no
nome ou no ícone correspondente.

2. Clique em Next para definir as configurações desejadas.

OBSERVAÇÃO: somente tipos de formatos de dados ativados (licenciados), como o formato da
Brainlab, são listados na página New Archive.
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11.1.1 Configurações para o novo arquivo: Brainlab Format

Informações gerais

Este arquivo é usado para dados no formato Brainlab avançado. As configurações definidas
nesta etapa poderão ser ajustadas posteriormente a qualquer momento com o botão Settings na
página de assistente Load Archives.

Página do assistente para Brainlab Format

Figura 214 

Como definir as configurações básicas da Brainlab

Etapas

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

2.

• No campo Data path, digite manualmente o caminho do arquivo referente aos dados
do paciente.

• Como alternativa, navegue para a rede ou para o caminho local correspondente usan-
do o botão Browse.

3. Para verificar se o caminho de arquivos é válido, clique em Test connection.

4. Clique em OK para retornar à página de assistente Load Archives, em que você poderá
carregar o arquivo desejado, conforme descrito na página 65.

Criando um novo arquivo
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12 EXPORTAÇÃO
12.1 Visão geral da exportação

Opções de exportação disponíveis

O iPlan RT Dose inclui as seguintes opções de exportação:
• Exportação de dose (consulte a página 378)
• Exportação via DICOM e outros formatos (consulte a página 385)

Observações sobre segurança

As opções de exportação permitem modificar o nome e/ou o ID de um paciente. Porém,
esta função deve ser usada com extremo cuidado, pois ela pode gerar confusão entre os
planos de tratamento de pacientes diferentes.
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12.2 Exportação de dose
12.2.1 Exportando informações de dose

Informações gerais

Esta função permite exportação para um arquivo as informações de distribuição de dose
volumétrica, planar ou linear.

Como ativar a exportação de dose

Clique em Dose na seção Export da etapa Physicist’s Verification. A janela de diálogo
mostrada contém visualizações de imagens axial, coronal e sagital, além da exibição de dose
correspondente.

Janela de diálogo Dose Export

Figura 215 

Definindo dados de exportação

Componente Função

Region selection

Você pode exportar informações de dose de uma região seleciona-
da. A seleção pode ser feita por:
• Volume
• Plano da aquisição (axial, coronal ou sagital)
• Direção linear (esquerda-direita LR, anterior-posterior AP, pés-ca-

beça FH)

Exportação de dose
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Componente Função

Dose Range

Você pode definir:
• Coordenadas para determinar a faixa de dados de dose a serem

exportados: ( L e R), (A e P), (F e H).
• Um tamanho de Step correspondente (em milímetros) para cada

par de coordenadas.

Quadro de imagem

Para definir a faixa de dados de dose a ser exportada, posicione o
mouse sobre o quadro azul em uma das visualizações de imagens e
ajuste o quadro.

• Ao definir a faixa de doses, use o isocentro atual (grupo de trata-
mento) como referência.

• Para localizar a região de interesse apropriada, use o mouse para
navegar pelos cortes disponíveis.

Export filename
Especifique um nome de arquivo, tal como Dose_Export.txt.
O caminho padrão é C:\Brainlab\Export\Dose\. Para modificar essa
configuração, use a função Browse ...

Single Beam Export Consulte as informações apresentadas a seguir.

Um arquivo ou vários arquivos

Opções

Para exportar um arquivo separado para cada feixe ou arco planejado, ative Single Beam Ex-
port.
• Cada arquivo exportado indica a dose total contribuída pelo feixe ou arco correspondente pa-

ra todas as frações.
• O nome de cada arquivo exportado corresponde ao nome de arquivo especificado no campo

Export filename adicionado ao nome do grupo de tratamento e do elemento de tratamento
em questão.

Para exportar todas as informações de dose do plano inteiro em um único arquivo, desative
Single Beam Export.
• O arquivo exportado contém a distribuição de dose total do plano inteiro para todas as frações

e também inclui todos os componentes da matriz de doses ativa.
• O nome de cada arquivo exportado é o nome de arquivo inserido no campo Export filename.
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Sobre arquivos exportados

Todos os arquivos exportados começam com as mesmas informações de cabeçalho,
descrevendo a versão de software, o paciente, o tipo de tratamento, os tipos de feixes, etc.
A quantidade de planos, linhas e colunas está incluída, bem como as informações sobre a
unidade das entradas da tabela.

Como executar a exportação

Clique em OK para realizar a exportação.

Exportação de dose
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12.2.2 Exportando a dose de fluência

Informações gerais

Você pode usar esta função para exportar distribuições de dose para feixes individuais
(Conformados e IMRT) contidos no plano de tratamento.
Usando um fantoma cuboide homogêneo e irradiando os campos individuais para filme, a
distribuição de dose para cada feixe pode ser comparada com valores medidos, por exemplo,
para realizar teste de QA de IMRT para um feixe individual.
Para fins de comparação, os feixes em questão são alinhados perpendicularmente à superfície
do fantoma.

A dose exportada é baseada no valor de MU para uma única fração e é calculada usando o
algoritmo Pencil Beam. O algoritmo Monte Carlo não é usado neste caso.

Como ativar a exportação Fluence Dose

Clique em Fluence Dose na seção Export da etapa Physicist’s Verification.

Esta função não está disponível para tratamentos de arco. Como resultado, somente
informações de feixe podem ser exportadas para planos compostos que contêm arcos e
feixes.

Janela de diálogo Fluence Dose

Figura 216 
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Definindo dados de exportação

Componente Função

Phantom Properties

Estas informações são usadas para criar um modelo de tecido para o
fantoma de água a ser usado para cálculo de dose.
Especifique o valor de Electron Density do fantoma e as dimensões do
fantoma (AP, LR e FH).

Isocentric Setup

No campo Depth, insira a profundidade geométrica do plano do filme (di-
reção A-P) da superfície do fantoma. Este plano também define o plano
do isocentro.
• Nas direções LR e FH, o isocentro está localizado no centro do fanto-

ma.
• O valor da profundidade não pode ser maior que o valor AP especifica-

do nas propriedades do fantoma.
O campo SSD (distância origem-superfície) indica a distância da origem
ao isocentro (fornecida no perfil de máquina) menos a profundidade geo-
métrica.

Used Element MU

Se a caixa de seleção Use Element Single Fraction MU estiver ativada,
os valores de MU dos feixes individuais do plano para uma única fração
serão usados para calcular as distribuições de dose.
Se esta caixa de seleção estiver desativada, insira um valor definido pelo
usuário (> 0) a ser aplicado a todos os feixes no campo Element MU.

Export Parameters

Insira o valor de Grid Size a ser aplicado na exportação da dose de
fluência.
Defina o valor de Number of Pixels nas direções x e y a partir do ponto
do isocentro. Isso define a faixa de dados a ser exportada.

Como exportar os dados necessários

Etapas

1.
A área Filename exibe a pasta de exportação para os dados de fluência.
Para alterar essa configuração, use a função Browse ... O caminho padrão é C:
\Brainlab\Export\Dose\.

2.

Insira um nome de arquivo, tal como Fluence_Export.txt.
O início do arquivo exportado contém informações de cabeçalho, descrevendo a versão
do software, o paciente, o tipo de tratamento, os dados de feixes, etc.
O número de planos (igual ao número de elementos), o número de linhas e o número de
colunas também estão incluídos, bem como as informações sobre a unidade das entra-
das da tabela.

3. Clique em OK para iniciar a exportação.

Exportação de dose
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12.3 Exportação via DICOM e outros formatos

Informações gerais

Utilize o assistente Export Wizard para exportar um plano de tratamento aprovado:
• Para um arquivo DICOM
• Para o sistema de posicionamento de paciente ExacTrac

Se as informações de planejamento do iPlan RT, como as posições de tratamento, forem
diretamente exportadas para e usadas por qualquer sistema de posicionamento de
pacientes (usando a função Export to ExacTrac ou a exportação DICOM), o plano de
tratamento associado do iPlan RT deverá ser usado no tratamento.

Janela de diálogo Save Archives

Clique em Export Wizard na seção Export da etapa Physicist’s Verification para exibir essa
janela de diálogo.

Figura 217 

Tipo de arquivo

Selecione o tipo de arquivo desejado:

Componente Função

Selecione este ícone para exportar os dados de posicionamento no formato
ExacTrac.

Selecione este ícone (nome padrão: DICOM Export) para exportar dados pa-
ra o disco rígido local.

Selecione este ícone (nome padrão: DICOM Network Push) para exportar
dados para um sistema PACS ou um sistema Record & Verify remoto.
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OBSERVAÇÃO: arquivos de exportação adicionais (p. ex., para sistemas PACS adicionais)
podem ser criados conforme descrito na página 404.
 

Criando novos arquivos

Para criar um novo arquivo, use as funções fornecidas no painel à direita da janela de diálogo.

Componente Função

New Archive Permite especificar o tipo de arquivo e as configurações para um novo arqui-
vo.

Settings
Permite definir configurações específicas para o arquivo selecionado.
• Para configurações de arquivos DICOM, consulte a página 404.
• Para configurações de arquivos ExacTrac, consulte a página 400.

Delete
Exclui permanentemente todos os arquivos selecionados. O sistema sempre
pede uma confirmação definitiva antes da exclusão de qualquer arquivo (con-
sulte a Página 60).

Logfile... Exibe um arquivo de log contendo informações complementares sobre as
etapas concluídas até o momento (consulte a Página 72).

Prosseguindo com a exportação

Clique em Next para prosseguir com a exportação de dados.

Exportação via DICOM e outros formatos
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12.3.1 Exportação via DICOM

Conformidade com DICOM

O iPlan RT Dose usa DICOM 3.0 Merge Library como protocolo de transferência para sistemas
de outros fabricantes. O DICOM facilita a interoperabilidade geral entre sistemas de diferentes
fornecedores. O módulo DICOM RT (Radioterapia) usado no iPlan RT Dose é o mais recente
subconjunto de objetos DICOM usado para manusear a transferência de imagens digitais
específicas, gráficos e dados que não são imagens entre dois ou mais sistemas.
Para obter informações detalhadas, consulte a versão mais recente da declaração de
Conformidade com DICOM em www.brainlab.com/dicom.
A configuração DICOM realizada pela Brainlab não é, de forma alguma, uma garantia de que a
interoperabilidade sempre estará correta. Os usuários devem sempre verificar se o seu
equipamento está totalmente funcional e se produz resultados precisos.
Revise cuidadosamente as formas de estrutura importadas de (ou exportados para) sistemas de
planejamento de outros fabricantes. Devido à natureza do padrão DICOM, algumas estruturas
podem ser modificadas durante a transferência ou são acidentalmente alteradas, devido às
diferentes interpretações do padrão DICOM entre diferentes fornecedores de TPS.

Observações sobre segurança

A DICOM, por si só, não garante a interoperabilidade. Porém, a Declaração de
Conformidade facilita uma validação de primeiro nível da interoperabilidade entre
diferentes aplicativos que suportam a mesma funcionalidade DICOM. A Declaração de
Conformidade deve ser lida e entendida em conjunto com o padrão DICOM.

De acordo com a norma IEC 62274 “Safety of radiotherapy record and verify systems”,
Capítulo 6.6 “Data acceptance”, os dados de configuração da máquina de tratamento e
outros dados de tratamento de paciente somente devem tornar-se disponíveis para uso em
tratamentos depois que o operador confirmar que os dados foram revisados em termos de
precisão e integridade.

A exportação deve ser verificada pela comparação dos parâmetros de tratamento gerados
no iPlan RT Dose (conforme mostrado no relatório impresso) com os parâmetros
mostrados em seu sistema de gerenciamento de tratamento e na console de tratamento.

Verificação do equipamento

De acordo com a norma IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy”, Capítulo 11 “Caution to Users”, os compradores de equipamentos de
radiação para oncologia devem assegurar que o seu equipamento se comunique com
outros equipamentos e que transfira informações de forma bem-sucedida usando os
protocolos e as definições DICOM.

Revisão e aprovação de dados

Um mecanismo de aprovação é fornecido como uma conveniência para garantir que os dados de
tratamento tenham sido revisados em termos de integridade e precisão antes do início do
tratamento do paciente (consulte a página 359).

Em conformidade com a norma IEC 62083, o usuário deve assegurar que todos os
parâmetros do plano de tratamento foram aprovados antes da exportação para um sistema
de outros fabricantes.
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12.3.2 DICOM Export: Ativação

Antes de iniciar

A exportação via DICOM somente é possível após a definição dos elementos de tratamento
(feixes ou arcos). No caso de feixes de IMRT e HybridArcs, a otimização deve ser realizada
(consulte a página 315).
O plano de tratamento também deve ser salvo (consulte a página 52) para que possa ser
exportado via DICOM.
Embora a exportação DICOM seja tecnicamente possível para planos aprovados e não
aprovados, a exportação é abortada se o arquivo da plataforma de exportação for configurado
para uma integração completa m3 e o plano não estiver aprovado. Neste caso, o software exige
a aprovação do plano.

Observações sobre segurança

Como a exportação via DICOM pode ser configurada para não esvaziar automaticamente a
pasta de exportação toda vez que uma exportação for realizada, você deve prestar atenção
especial, para evitar confusão com planos de tratamento DICOM RT já salvos na pasta de
exportação DICOM.

Se o seu software iPlan RT Dose estiver configurado para esvaziar automaticamente a
pasta de exportação toda vez que uma exportação for realizada, não mude o diretório de
exportação pré-configurado sem antes garantir que os arquivos contidos neste diretório
tenham sido armazenados em backup, se necessário.

Como ativar a exportação via DICOM

Etapas

1. Clique em Export Wizard na seção Export da etapa Physicist’s Verification.

2.

Selecione uma destas opções:
• DICOM Export para exportar dados para o disco rígido local.
• DICOM Network Push para exportar dados para um sistema PACS ou um sistema Re-

cord & Verify remoto.

3. Clique em Next.

Exportação via DICOM e outros formatos
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12.3.3 DICOM Export: Plan Status

Informações gerais

Se o plano de tratamento não tiver sido aprovado, o sistema exibirá a janela de diálogo Plan
Status (consulte a página 292). Os erros e, em especial, os avisos, devem ser revisados e o
plano de tratamento deve ser corrigido, conforme necessário, para que seja possível prosseguir.

Plan Status

Figura 218 

Definindo se o plano deve ser modificado

Opções

Se não deseja modificar o plano de tratamento, pressione OK na janela de diálogo Plan Status
para prosseguir para Object Selection (página 388).

Para modificar o plano de tratamento, pressione Cancel para fechar a janela de diálogo Plan
Status. Depois de fazer as modificações necessárias no plano de tratamento, clique em Export
Wizard novamente na área de funções para ativar a exportação via DICOM para o plano modifi-
cado.
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12.3.4 DICOM Export: Object Selection

Informações gerais

Após a seleção do arquivo de exportação e a realização das revisões necessárias no conteúdo
da janela de diálogo Plan Status, o sistema abrirá a janela de diálogo Object Selection.

Realizando a exportação

Na seção Plan Details, na parte superior da tela, diversas informações sobre o plano de
tratamento são fornecidas, incluindo o nome do paciente e o nome designado ao plano de
tratamento. Essas informações podem ser editadas, conforme necessário.
• Para abrir um arquivo de log contendo informações sobre a exportação via DICOM atual,

clique em Logfile ... (consulte a página 72).
• As outras funções disponíveis na área de opções, à direita da janela de diálogo, podem variar

ligeiramente, dependendo do arquivo da plataforma de exportação selecionado para o arquivo
atual (consulte a página 404).

Depois de efetuar as configurações necessárias, clique em Export para realizar a exportação.
(Consulte a página 398.)

As alterações no nome e no ID do paciente devem ser feitas com cuidado. O uso de
caracteres especiais, por exemplo, pode resultar na duplicação inadvertida de arquivos de
pacientes.

A seleção inadequada dos dados a serem exportados pode impedir ou atrasar o
tratamento do paciente, e os objetos desativados são automaticamente desmarcados.

Configurações de plataformas de teste clínico

Ao exportar sequências de dados via DICOM para uso durante testes clínicos, os objetos DICOM
listados são exportados por padrão, e a seleção não pode ser cancelada.
A definição de anonimato é realizada automaticamente durante a exportação, de acordo com o
padrão RTOG.

Reamostragem de dados de imagem

Durante a exportação de uma sequência de dados localizada, os dados de pixels de imagem
passarão por nova amostragem com base nas informações de localização, a fim de recuperar
imagens ortogonais. Isso também se aplica a planos de tratamento em que a sequência de
referência é diferente da sequência de alinhamento. Neste caso, a sequência de referência
passará por nova amostragem no sistema de coordenadas da sequência de alinhamento.
Estes dados são diferentes dos dados originais de TC importados. Você deve decidir
cuidadosamente como esses dados devem ser processados (por exemplo, para posicionamento
do paciente).

Exportação via DICOM e outros formatos

388 Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Janela de diálogo Object Selection

Figura 219 

Componente Função

Auto Anonymize Anonimiza o nome do paciente e o Patient ID.

Reset Restaura o nome do paciente e o Patient ID originais. Isto só podes ser
feito antes da conclusão da exportação.

Plan State Mostra a janela de diálogo Plan Status (consulte a página 292).

Select All Seleciona todos os objetos.

Deselect All Desmarca todos os objetos.
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12.3.5 DICOM Export: Export Parameters

Janela de diálogo Export Parameters

Figura 220 

Conteúdo da janela de diálogo

Componente Função

Create subdirectories
Quando este componente está ativado, os objetos DICOM RT expor-
tados são armazenados em subdiretórios em vez de uma única pas-
ta.

Course ID O ID de curso somente deve ser especificado se a Plataforma de
Exportação Lantis/IMPAC tiver sido selecionada para a exportação.

Structures
Se a opção Include Isocenters as Points estiver ativada, os iso-
centros serão exportados dentro do objeto DICOM RT Struct como
estruturas.

Plan

Beam Dose:
• Actual: a dose do ponto do isocentro calculada pelo iPlan RT Do-

se é exportada.
• Manual: o usuário pode inserir uma dose de feixe fictícia em Gy.

Este valor é gravado no arquivo DICOM exportado.
• Altered: a dose de feixe é calculada conforme descrito na página

410. Sob certas circunstâncias, podem ocorrer inconsistências en-
tre uma dose única de feixe e uma matriz de dose-volume 3D.

Dose Rate:
• Defined: a taxa de dose que foi selecionada no Grupo de Trata-

mento é exportada.
• Null: uma taxa de dose igual a 0 é exportada.
• None: nenhum valor é exportado.

DRRs

Você pode selecionar as visualizações Treatment Beam Views e
Setup Views para exportação. Também é possível incluir as posi-
ções de lâmina/colimador nos arquivos DRR.
Isso pode ser usado se o sistema de outros fabricantes puder visua-
lizar as informações de lâmina/colimador.
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Na página Export Parameters, se os valores de Actual, Manual ou Altered forem
selecionados para o valor de dose do feixe, o valor exportado será diferente do valor da
dose no ponto especificado, em comparação com o aplicativo iPlan RT Dose ou com o
relatório impresso.
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12.3.6 DICOM Export: Reduce Objects

Informações gerais

Se o número de objetos de contorno exceder um limite definido pela Brainlab, será necessário
reduzir o número de objetos a serem exportados. Essa janela de diálogo somente é mostrada
quando o limite é excedido.

Janela de diálogo Reduce Objects

Figura 221 

Como reduzir o número de objetos

Etapas

1. Cada objeto a ser exportado é indicado com uma marca de visto. Desative a marca de
visto de cada objeto que desejar remover da exportação.

2. Quando o número de objetos for reduzido para o limite aceitável, o botão Next será ativa-
do.

3. Clique em Next para prosseguir com a exportação.
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12.3.7 DICOM Export: Contour Approval

Informações gerais

Se for necessário reduzir o número de pontos de contorno por objeto para exportação, esta
janela de diálogo será exibida. Ela permite verificar se a precisão das informações de contorno
ainda é suficiente.
Esta janela de diálogo somente será mostrada se a funcionalidade Struct DICOM RT tiver sido
adquirida.

Os contornos em sequências de estruturas de RT podem ser interpretados diferentemente
por sistemas diferentes. Portanto, pode haver a ocorrência indesejada de uma orientação
ou um alinhamento, uma inclinação ou uma inversão dos contornos em relação às
imagens. Mesmo a forma e o volume das estruturas podem ser ligeiramente diferentes de
sistema para sistema, devido aos diferentes algoritmos que representam os contornos.
Por este motivo, as estruturas devem ser cuidadosamente verificadas depois da
importação para um sistema de outros fabricantes.

Janela de diálogo Contour Approval

Figura 222 

Etapas

1. Selecione a região de interesse (objeto contornado) na lista.

2.
Use as funções da barra de ferramentas à direita da janela de diálogo para ajustar as
configurações de visualização de imagem (contraste, fator de zoom, corte exibido, etc.)
para facilitar a máxima visibilidade da ROI.

3. Na visualização de imagem, as informações de contorno podem ser revistas usando as
funções descritas na página 394.

4. Para mover para o próximo corte que contém um contorno reduzido, pressione Next Re-
duced Contour.

OBSERVAÇÃO: uma mensagem no canto superior esquerdo da visualização de imagem indica
se o corte de imagem atual contém contornos reduzidos.
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Funções de revisão de contorno

Componente Função

Show Spy Glass

Esta função permite a comparação direta entre o contorno original e
o contorno reduzido.

Show Original and Redu-
ced O contorno original e o contorno reduzido são sobrepostos.

Show Original Apenas os contornos originais são exibidos.

Show Reduced Apenas os contornos reduzidos são exibidos.

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

A Brainlab armazena os contornos com uma precisão muito alta. Devido a uma limitação
no DICOM, a quantidade de pontos de contorno pode ser reduzida antes da gravação na
sequência de estruturas do DICOM RT. Portanto, verifique cuidadosamente a exatidão dos
contornos após a importação para sistemas de outros fabricantes.

O tamanho dos pontos de contorno exportados pode exceder a quantidade de pontos de
contorno de sistemas de terceiros. Isso pode resultar em deformações indesejadas dos
contornos. Portanto, verifique cuidadosamente a exatidão dos contornos após a
importação para sistemas de outros fabricantes.
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12.3.8 DICOM Export: Dose / DVH Settings

Informações gerais

Esta janela de diálogo somente é mostrada durante a execução de uma exportação completa.
Ela permite especificar a distribuição de dose e as informações de DVH que são exportadas para
o sistema DICOM.
Consulte a página 410.

Janela de diálogo Dose Export

Figura 223 

Componentes da janela de diálogo

Componente Função

Dose Region

Nesta área, selecione as informações de dose a serem exportadas:
• All PTVs
• All PTVs and OARs
• All outlined structures
• Complete model (todo o conteúdo do plano de tratamento)

Dose Summation
Type

Você pode definir se os dados devem ser calculados e exportados para:
• O plano de tratamento inteiro (Entire Plan).
• Dose por prescrição (Prescription).
• Dose por feixe de tratamento (Beam).

Quando você seleciona Beam, o software pode ficar sem memória para
um grande número de feixes com grandes volumes de doses definidos.

Export DVHs

Ative a caixa de seleção para escolher uma destas opções para exporta-
ção:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects
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Componente Função

Select Range (Se-
lecionar intervalo)

Defina as coordenadas esquerda-direita (L e R), anterior-posterior (A e P)
e cabeça-pés (F e H) para determinar o intervalo de dados de dose a ser
exportado.

Quadro de imagem

Para definir a faixa de dados de dose a ser exportada, posicione o mouse
sobre o quadro azul em uma das visualizações de imagens e ajuste o qua-
dro.

• Ao definir a faixa de doses, use o isocentro atual (grupo de tratamento)
como referência.

• Para localizar a região de interesse apropriada, use o mouse para nave-
gar pelos cortes disponíveis.

• A margem para o tamanho do quadro também pode ser ajustada, usan-
do a caixa numérica Margin.

Informações sobre a exportação

Quando a memória necessária para exportação de doses excede a quantidade disponível,
podem ocorrer problemas de memória. Uma mensagem de aviso é exibida, permitindo cancelar a
operação ou continuar:

Figura 224 

Quando o sistema de destino não pode ler mais de um fracionamento por plano de
tratamento, o plano é dividido e o software pode ser configurado para criar um plano de
tratamento DICOM RT para cada isocentro. Certifique-se de que, após a transferência para
o sistema de destino, todos os planos tenham sido importados. Se alguns planos não
forem corretamente importados, a dosagem aplicada poderá ser muito baixa em
comparação com a dosagem prescrita. Cada plano individual mostra um número
consecutivo e a quantidade total de planos é mostrada em seu nome de plano. Além disso,
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o arquivo DICOM contém uma lista de planos referenciados. Se necessário, solicite que o
fabricante do seu sistema de destino verifique a Declaração de Conformidade da Brainlab
sobre como implementar este recurso DICOM.
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12.3.9 DICOM Export: Concluindo a exportação

Como executar a exportação

Depois de realizar as configurações necessárias na janela de diálogo Object Selection, execute
a exportação clicando no botão Export.

Resumo da exportação

Figura 225 
Quando a exportação é concluída, o conteúdo da janela de diálogo Object Selection é mostrado
acinzentado nesta janela. Isso confirma que a exportação foi bem-sucedida.
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12.3.10 Exportação para ExacTrac

Informações gerais

Você pode exportar um plano de tratamento aprovado para uso com o sistema de
posicionamento de pacientes ExacTrac da Brainlab. Somente planos aprovados podem ser
exportados.
OBSERVAÇÃO: o sistema solicita automaticamente a exportação para o ExacTrac após a
exportação via DICOM (consulte a página 385).
 

Como ativar a exportação para o ExacTrac

Etapas

1. Clique em Export Wizard na seção Export da etapa Physicist’s Verification.

2. Clique em Export to ExacTrac na janela de diálogo Save Archives e clique em Next.

Janela de diálogo Summary

Figura 226 

Etapas

1. Na visualização em árvore, selecione as sequências de imagens e os objetos que deseja
exportar.

2. Para anonimizar automaticamente o nome e o ID do paciente, clique em Auto Anonymi-
ze.

3. Para ver um arquivo de log com informações complementares sobre as etapas concluí-
das até o momento (consulte a página 72), clique em Logfile...

4. Para iniciar a exportação, clique em Export.
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Restrições de exportação

Somente sequências de dados com comprimento máximo de imagem de 1.000 mm e menos de
400 cortes podem ser exportadas.

Observações sobre segurança

Você é responsável por assegurar que as configurações das máquinas (incluindo as
configurações de colimadores primários) estejam permanentemente sincronizadas em
todos os locais (por exemplo, sistema de planejamento de tratamento, sistema Record and
Verify, e sistema de aplicação de tratamento). Uma incompatibilidade entre a configuração
da máquina usada para planejamento e a máquina usada para tratamento pode resultar na
aplicação inadequada do tratamento ou na interrupção do fluxo de trabalho clínico.

As cores nas sequências de imagens exportadas podem ser diferentes das cores originais.
Dois objetos com cores diferentes podem ser exportados com a mesma cor.

Para evitar o uso de um plano de tratamento incorreto durante o tratamento, sempre
verifique se o plano final para o paciente em questão foi exportado para o ExacTrac,
verificando o nome do paciente, o ID, o nome do isocentro e o horário da exportação.
Também é necessário que o plano correspondente esteja aprovado antes da exportação.

Sempre aprove o plano final, para assegurar que ele não seja alterado acidentalmente.
Exporte o plano final para o ExacTrac ou para um sistema de outro fabricante,
imediatamente após a aprovação.

Configurações de arquivo do ExacTrac

Para exibir as configurações de arquivo do ExacTrac, selecione Export to ExacTrac e clique em
Settings no Assistente de Exportação:

Figura 227 
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Componente Função

Archive Name Permite alterar o nome do arquivo.

Data path Permite especificar o local de armazenamento dos arquivos.

Close application after
successful export

Quando esta opção é ativada, o iPlan RT Dose será fechado após a
conclusão da exportação.

Platform Exibe a plataforma para a exportação. No presente, essa opção exi-
be apenas a opção ExacTrac.
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12.3.11 DICOM Export: Clinical Trial

Informações gerais

Você pode editar determinadas informações descritivas para o teste clínico.
As informações que podem ser selecionadas em cada lista são baseadas nas informações
inseridas na plataforma de teste clínico correspondente (consulte a página 408).
Os campos restantes podem ser manualmente preenchidos com as informações apropriadas.

Como ativar a exportação via DICOM para testes clínicos

Etapas

1. Clique em Export Wizard na etapa Physicist’s Verification.

2. Selecione um arquivo de exportação DICOM, usando uma plataforma de exportação
ATC.

Janela de diálogo Clinical Trial

Figura 228 

Componente Função

Name O nome designado ao patrocinador do teste clínico.

Protocol ID O ID de protocolo correspondente para o teste clínico atual.

Protocol Name
Informações adicionais sobre o protocolo selecionado, conforme de-
finido na plataforma de teste clínico selecionada (consulte a página
408).

Site ID O ID de local referente à clínica onde o teste será realizado.

Site Name O nome do local referente à clínica onde o teste será realizado.

Case Number O número de caso referente ao teste clínico atual.

Submission type O status dos dados (Initial, Correction ou Final).
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Componente Função

Coordinating Center A organização responsável pelo teste clínico.
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12.3.12 Definição de arquivo DICOM

Informações gerais

O iPlan RT Dose suporta a exportação via DICOM para o disco rígido local e via DICOM Push
para um arquivo remoto, como um sistema PACS ou um sistema Record & Verify.

Como ativar a definição de arquivo

Etapas

1. Clique em Export Wizard na seção Export da etapa Physicist’s Verification.

2. Clique em New Archive na janela de diálogo.

3.

Na janela de diálogo New Archive mostrada, selecione uma das seguintes opções:
• DICOM export to file system para criar um arquivo para exportação para o disco rígi-

do.
• DICOM export to PACS via Network para criar um arquivo para exportação remota

para um sistema PACS ou um sistema Record & Verify.

DICOM: Página Hard Disk Export

Figura 229 
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Como configurar o DICOM: Configurações de exportação para disco rígido

Etapas

1. Digite um nome adequado para o arquivo no campo Archive Name. O nome padrão é
DICOM Export.

2.

• No campo Data path, digite manualmente o caminho do arquivo referente aos dados
do paciente.

• Como alternativa, navegue até o caminho local correspondente, usando o botão Brow-
se.

3.
No campo AET, digite o título da entidade do aplicativo definido para o iPlan RT Dose
em sua clínica. Se precisar de informações adicionais, entre em contato com um espe-
cialista de suporte da Brainlab.

4.

Use a lista suspensa Platform para selecionar o arquivo da plataforma de exportação
correspondente.
As opções disponíveis durante a exportação via DICOM variam ligeiramente em função
do arquivo da plataforma de exportação selecionado (consulte a página 407).
OBSERVAÇÃO: para exportações de testes clínicos, a Plataforma de Exportação ATC
pré-configurada deve ser selecionada para chamar a janela de diálogo Clinical Trial. Con-
sulte a página 408.
 

5. No caso de uma integração completa com m3, selecione a instalação m3 corresponden-
te usando a lista suspensa Archive for follow up export.

6. Para verificar se o caminho de arquivos é válido, clique em Test connection.

7. Clique em OK para retornar à página de assistente Save Archives, em que você poderá
efetuar a exportação para o arquivo correspondente, conforme descrito na página 386.

DICOM: Página de exportação para PACS

Figura 230 
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Como configurar o DICOM: Configurações de exportação para PACS

Etapas

1. Digite um nome adequado para o arquivo no campo Archive Name. O nome padrão é
DICOM Network Push.

2. Insira os detalhes correspondentes nos campos Server name or IP address e Server
port number.

3.

No campo Server AET, insira o título da entidade do aplicativo definido para o servidor
PACS.
• O título da entidade do aplicativo faz diferenciação entre maiúsculas e minúsculas.
• Se precisar de informações adicionais, entre em contato com um especialista de supor-

te da Brainlab.

4. Digite o título da entidade do aplicativo local para a consulta no campo Local AET for
Query.

5.

Use a lista suspensa Platform para selecionar o arquivo da plataforma de exportação
correspondente.
As opções disponíveis durante a exportação via DICOM variam ligeiramente em função
do arquivo da plataforma de exportação selecionado (consulte a página 407).

6. No caso de uma integração completa com m3, selecione a instalação m3 corresponden-
te usando a lista suspensa Archive for follow up export.

7.
Para verificar se o caminho de arquivos é válido, clique em Test connection. Um tempo
de expiração correspondente para a configuração da conexão deve ser inserido em se-
gundos no campo Timeout (s).

8. Clique em OK para retornar à página de assistente Save Archives, em que você poderá
efetuar a exportação para o arquivo correspondente, conforme descrito na página 386.
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12.3.13 Arquivos da plataforma DICOM

Informações gerais

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

definidas no arquivo de plataforma de exportação selecionado para o arquivo atual (consulte a
página 404).

• Por razões de segurança, os arquivos de plataforma de exportação para planos de tratamento
somente podem ser editados pelo suporte da Brainlab.

• O uso da plataforma de exportação padrão pode resultar em um tratamento incorreto.
• Porém, os arquivos de plataforma para testes clínicos podem ser editados pelo físico

responsável, conforme descrito a seguir.
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12.3.14 Configurações de plataformas de teste clínico

Informações gerais

Exemplos de plataformas de teste clínico são salvos como arquivos *.xml na pasta: C:
\Brainlab\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Você deve criar um arquivo de plataforma separado para cada patrocinador de teste clínico.

Isso permite predefinir configurações padrão (consulte a tabela a seguir) para todos os testes
clínicos de um tipo específico.

• Configurações individuais para cada teste clínico poderão então ser efetuadas na janela de
diálogo Clinical Trial durante a exportação via DICOM (consulte a página 402).

OBSERVAÇÃO: embora os arquivos da Plataforma de Exportação DICOM tornem-se inválidos se
forem editados por pessoas não autorizadas, as plataformas de teste clínico não são protegidas,
e a edição pode ser feita pelo usuário.
 

Nome da etiqueta Tipo de Valor Explicação

SponsorName Cadeia O patrocinador do teste clínico; por exemplo, RTOG,
NSABP, JCOG, etc.

CoordCenter Cadeia Centro de coordenação para avaliação do teste clínico.

SiteID Número natu-
ral O ID do local é fornecido pelo centro de coordenação.

SiteName Cadeia O nome do local pode ser especificado na janela de diá-
logo Clinical Trial durante a exportação via DICOM.

SubmissionType “Correction”,
“Initial”, “Final” Tipo de envio (Correção, Inicial, Final).

ProtocolList
entries

Número natu-
ral

Quantidade total de entradas incluídas na lista de proto-
colo.

Protocol number Número natu-
ral

Número designado a uma entrada única de lista de pro-
tocolos, que define a ordem de aparição na lista suspen-
sa da janela de diálogo Clinical Trial.

Protocol/ID Cadeia O ID abreviado para o protocolo de teste clínico corres-
pondente; por exemplo, RTOG0415.

Protocol/Name Cadeia Descrição por extenso do estudo clínico.
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12.3.15 Verificando o resultado da exportação (DRR)

Informações gerais

Para cada isocentro, duas imagens de configuração são exportadas, na direção de 0° e 90°. Uma
imagem de perspectiva de feixe (BEV) também é exportada para cada feixe, com contornos de
MLC e contornos de objeto, dependendo da configuração definida no Physics Administration.
• Para tratamentos IMRT, as imagens BEV mostram a posição inicial, com a forma do MLC

correspondendo ao contorno do envelopamento do PTV.
• Para arcos dinâmicos, a imagem BEV mostra o campo do MLC inicial.

As informações exibidas nas DRRs exportadas (por exemplo, se a forma radiológica do MLC ou a
forma do objeto físico é exibida) podem ser configuradas nas propriedades do RTPlan (consulte a
página 165).

Somente é possível exportar corretamente os objetos segmentados para imagens DICOM
RT quando a largura e a altura do pixel estão configuradas com o mesmo valor.

DRR exportada

Figura 231 

Definindo a exportação de DRR

Para definir se as DRRs devem ser exportadas e quais informações elas devem conter, utilize as
propriedades do plano de tratamento (consulte a página 368) e as propriedades do grupo de
tratamento (consulte a página 369).
OBSERVAÇÃO: note que a exportação de informações adicionais nas DRRs pode afetar a
correspondência de padrão durante as configurações de tratamento subsequentes.
 

Consulte o Manual do Usuário do Software - Physics Administration 4.5.

A segmentação de objetos é baseada em uma resolução mais baixa do que a da série de
imagens originais. Portanto, os contornos de objetos podem não ser tão precisos quanto o
tecido exibido. As estruturas, em isocentros específicos, são incluídas somente para fins
de orientação. Não use contornos ou formas de MLC para posicionamento do paciente.
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12.4 Informações básicas sobre exportação: Dose de
tratamento no plano de DICOM RT

Informações gerais

Uma vez finalizada a prescrição da dose, a exportação da dose pode ser realizada. Um plano de
tratamento exportado contém informações do plano de tratamento, tais como o gantry do Linac, a
posição do colimador, as formas de MLC, MUs, etc. Os valores exportados para a dose prescrita
dependem das seguintes condições:
• Se a dose foi prescrita somente para um PTV (o valor prescrito neste caso é igual ao valor

real).
• Se o tratamento inclui múltiplas prescrições para múltiplos PTVs. Estas prescrições se

influenciam mutuamente.

Exemplo de tratamento de dois PTVs

No exemplo abaixo, um feixe de PTV 1 cruza o PTV 2 e adiciona uma quantidade significativa de
dose à prescrição para o PTV 2.

Figura 232 
Isso afeta os valores de dose exportados, da seguinte forma:
• Conforme mostrado acima, as doses de feixe único para o PTV 2 não correspondem à dose

prescrita para o isocentro, de 75 Gy. A diferença de 15 Gy é adicionada por um feixe de PTV 1
que cruza o PTV 2.

• Ao exportar este plano para um sistema R&V, a dose de feixe único, multiplicada pelas
frações, deveria ser somada a 60 Gy para o PTV 2.

Para eliminar esta discrepância na comparação com a prescrição original, um fator é calculado
durante a exportação pelo iPlan RT Dose, para corrigir a dose de feixe único e, dessa forma, a
dose total prescrita para o sistema R&V. Os valores de MU permanecem inalterados.
Exemplos de valores para os quatro feixes irradiando o PTV 2, influenciados pelo feixe de 10 Gy
do PTV 1:

Feixes Frações Prescrição de Dose /
Gy

MU

1 10 2 150

2 10 2 150
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Feixes Frações Prescrição de Dose /
Gy

MU

3 10 1 50

4 10 1 50

Valores após a exportação para o sistema R&V:

Feixes Frações Prescrição de Dose /
Gy

MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Exportação para sistemas de outros fabricantes

Como alguns aplicativos de outros fabricantes não esperam mais que um fracionamento em um
plano único, o iPlan RT Dose pode separar o conteúdo do plano de tratamento para exportação.
Em oposição às versões anteriores do iPlan RT Dose, a separação de plano padrão não é mais
executada por grupo/isocentro de tratamento, mas sim por prescrição. Cada plano de tratamento
exportado agora contém um fracionamento e todos os feixes relacionados (independentemente
do grupo/isocentro de tratamento ao qual eles pertencem). Para promover a compatibilidade com
versões anteriores, ainda é possível configurar a separação do plano por grupo de tratamento,
usando a plataforma de exportação. Para obter informações adicionais, entre em contato com o
suporte da Brainlab.

EXPORTAÇÃO
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12.5 Varian MLC Export

Informações gerais

Se os dados do MLC não puderem ser enviados ao sistema Record & Verify via DICOM, a função
Create Varian MLC file(s), na área de funções da etapa de planejamento de tratamento,
permitirá a gravação dos dados do MLC em um diretório pré-configurado no disco rígido da
estação de trabalho.
Você pode então salvar manualmente os respectivos arquivos em um transportador de dados e
disponibilizá-los na estação de trabalho Novalis/MLC.

Ao usar arquivos do MLC Varian com feixes/arcos em porções de MU, apenas um arquivo
do MLC é gravado. Esse arquivo precisa ser usado para todas as partes do feixe! Para
arquivos separados de IMRT de campo dividido, um arquivo para todas as partes de cada
subcampo de IMRT.

Ao utilizar arquivos MLC do Varian, certifique-se de utilizar os arquivos MLC corretos para
o respectivo feixe/arco. Assegure que os nomes de Feixe e Arco sejam exclusivos e
claramente identificáveis! Os nomes de Feixe e Arco não podem conter mais que 20
caracteres. Nomes mais longos não serão gravados nos arquivos MLC Varian e precisarão
ser truncados para possibilitar a exportação do arquivo MLC. Não modifique os arquivos
MLC Varian manualmente, para evitar confusão entre diferentes feixes ou arcos.

A Brainlab recomenda que o hospital prepare e ofereça uma lista de verificação, como
parte do controle de qualidade específica para seus pacientes, que assegure o seguinte:
• Que seja usado o arquivo correto do MLC do Varian.
• Que sejam aplicados os feixes e arcos corretos.
• Que o arquivo do MLC usado seja o correspondente ao plano final de tratamento

aprovado.

Assegure-se sempre de exportar os arquivos de MLC do Varian que correspondam ao
plano do DICOM aprovado.

Criando arquivo(s) para MLC Varian

Etapas

1. Selecione o RTPlan na lista da área de funções da etapa Treatment Planning.

2. Clique em Create Varian MLC file(s) para exportar os respectivos arquivos.

3.

Se os arquivos exportados forem criados com êxito, a mensagem respectiva será exibi-
da.

4. Clique em OK para confirmar a mensagem.

Varian MLC Export
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13 IMPRIMINDO DADOS DE
TRATAMENTO

13.1 Imprimindo documentos

Informações gerais

Após a conclusão, o plano de tratamento pode ser impresso por meio do botão Print na barra de
ferramentas.
• É possível selecionar em uma lista os documentos que serão impressos.
• Você pode visualizar os documentos e salvá-los no formato PDF.
• É possível configurar o conteúdo do documento.
• Um posicionador de alvo também pode ser especificado para gerar sobreposições para

tratamentos cranianos.

Como ativar a função de impressão

Etapa

Clique no botão Print para abrir a janela de diálogo de impressão.

IMPRIMINDO DADOS DE TRATAMENTO
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Janela de diálogo Print

Figura 233 

Conteúdo da janela de diálogo Print

Nº Componente

① Visualização da impressão

② Seleção do posicionador de alvo

③ Lista de seleção de documentos

④ Funções de geração de conteúdo

⑤ Função de gerenciamento de impressão

Observações sobre segurança

Para que as informações contidas nos relatórios possam ser usadas com finalidade de
tratamento radioterápico, todos os relatórios do plano de tratamento devem ser aprovados
por uma pessoa qualificada.

todas as coordenadas impressas são válidas somente com sistemas de posicionamento
compatíveis (consulte a página 20).

Imprimindo documentos
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13.1.1 Visualizando documentos

Como visualizar um documento

Etapas

1.

Os nomes dos documentos disponíveis são mostrados na lista Select Documents.

2.

Para mostrar um documento na área de visualização de impressão, clique em seu nome
na lista.

Documentos disponíveis

Figura 234 
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Condições para sobreposições TaPo

O documento TaPo Overlays não poderá ser produzido se:
• Uma impressora calibrada não estiver disponível
• O plano de tratamento não contiver uma sequência de dados cranianos localizada
• O plano de tratamento não tiver sido aprovado

Como selecionar um posicionador de alvo

Para gerar sobreposições adequadas para tratamentos cranianos localizados, selecione o
posicionador de alvo necessário.

Figura 235 
• Os posicionadores de alvo disponíveis na lista variam, dependendo da configuração do seu

sistema e do modelo de posicionador de alvo em uso em sua clínica.
• O conteúdo da sobreposição do posicionador de alvo resultante irá variar em função da

seleção feita aqui.

Confirme a configuração do Perfil de Máquina, fazendo uma verificação de campo
luminoso adicional para cada impressão de posicionador de alvo.

Se as sobreposições do posicionador de alvo forem usados para o posicionamento do
paciente, o plano de tratamento do iPlan RT associado deverá ser usado para o
tratamento, e o plano de tratamento não deverá ser modificado com nenhum outro sistema
de planejamento de tratamento.

Imprimindo documentos
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13.1.2 Imprimindo documentos de tratamento

Informações gerais

Se todas as configurações de documentos forem satisfatórias (consulte página 419), os
documentos de tratamento poderão ser impressos.
OBSERVAÇÃO: as sobreposições TaPo não poderão ser impressas enquanto as condições
descritas na página 416 não forem atendidas.
 

Como selecionar uma impressora

É possível definir uma impressora diferente para cada documento; por exemplo, uma impressora
a jato de tinta para sobreposições de posicionador de alvo ou uma impressora a laser para dados
de tratamento.
Para definir uma impressora, clique no nome da impressora ao lado do documento e selecione a
impressora desejada.

Como imprimir documentos

Etapas

1. Ative a caixa de seleção correspondente a cada documento a ser impresso. É possível
fazer várias seleções.

2. Clique em Print Selection.

Verifique cuidadosamente se a grade da sobreposição impressa corresponde às grades do
posicionador de alvo ou às placas transportadoras.

Unidades métricas

Todos os números no iPlan são indicados em unidades métricas. Se nenhuma unidade for
indicada, a unidade é assumida em milímetros.

IMPRIMINDO DADOS DE TRATAMENTO
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13.1.3 Exportando documentos de tratamento

Informações gerais

Você pode exportar documentos diretamente para um caminho designado, que pode ser
verificado na janela de diálogo Export To. Também é possível alterar os nomes dos arquivos dos
documentos selecionados.

Figura 236 
Alguns sistemas R&V conseguem importar esses documentos de tratamento de forma
automática. Para obter informações detalhadas, entre em contato com o fabricante do seu
sistema R&V.

Imprimindo documentos
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13.2 Configurando documentos

Como configurar documentos para impressão

Etapa

Para configurar documentos para impressão, clique em Configure Documents na área de fun-
ções da tela Print.

Janela de diálogo Configure Documents

Figura 237 
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13.2.1 Configurando sobreposições TaPo

Como configurar sobreposições TaPo

Selecione a aba TaPo Overlays na janela de diálogo Configure Documents.

Aba TaPo Overlays

Figura 238 

Componente Função

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Se o plano de tratamento contiver múltiplos isocentros, eles serão
impressos juntos na mesma folha de sobreposição.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Cada isocentro no plano de tratamento será impresso em uma folha
de sobreposição separada.

Paper Size A opção padrão é A4. Se precisar de outros tamanhos de papel, o
especialista de suporte da Brainlab poderá configurá-los para você.

Configurando documentos
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13.2.2 Configurando PDFs gráficos do DVH

Como configurar PDFs gráficos do DVH

Selecione a aba DVH Graphs na janela de diálogo Configure Documents.
É possível produzir um PDF contendo histogramas de dose-volume para objetos de tratamento
(por exemplo, PTVs e OARs).

Aba DVH Graphs

Figura 239 

Componente Função

One Image per Page Cada DVH é impresso em uma página separada.

Four Images per Page Quatro DVHs são impressos em cada página.

Separate chart per object Um DVH separado é gerado para cada objeto.

A chart with all objects Um único DVH é gerado para todos os objetos.
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13.2.3 Configurando PDFs de distribuição de dose

Como configurar PDFs de distribuição de dose

Selecione a aba Dose Distribution na janela de diálogo Configure Documents.
Você pode produzir um PDF contendo, por exemplo, linhas de isodose, informações de limiar e
visualizações de corte para objetos de tratamento.

Aba Dose Distribution

Figura 240 

Conteúdo da janela de diálogo

Componente Função

Orientation Selection Escolha a orientação do corte a ser impresso.

Slices Selection

Selecione:
• All Slices
• Every other slice
• PTV mais uma margem definida (PTVs + Margin)
• Para selecionar cortes específicos para impressão, use Manual se-

lection
• Para navegar pelos cortes de outra maneira, mova o mouse na visua-

lização do corte, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado
e movimente o ponteiro para a esquerda ou para a direita

Zoom
O fator de zoom para informações de distribuição de dose:
• Whole Slice: um corte inteiro
• PTVs + Margin: uma margem de zoom em torno de um PTV

Page Layout
É possível imprimir os dados de distribuição de dose nestes formatos:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Configurando documentos
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Componente Função

Other Options

• Show Isodose Legend: ativa uma legenda para as informações de
isodose

• Hide tissue information: mostra a área de tratamento como um con-
torno, sem informações de tecidos

• Show the Overview only: mostra apenas a visão geral no PDF
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13.2.4 Configurando PDFs de perspectivas de feixe

Como configurar PDFs de perspectivas de feixe

Selecione a aba BEV na janela de diálogo Configure Documents.
É possível produzir um PDF ilustrando a visualização de perspectiva do feixe atual para cada um
dos elementos de tratamento planejados. No caso de tratamentos com IMRT, os mapas de
fluência também são incluídos na impressão.

Aba BEV

Figura 241 

Componente Função

Page Layout

Você pode imprimir os dados de visualização de perspectiva do feixe
usando um destes formatos:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance
A distância fonte-imagem correspondente pode ser definida em milí-
metros. Isto se aplica a imagens BEV e imagens com mapas de
fluência.

Configurando documentos

424 Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



13.2.5 Configurando PDFs de DRR

Como configurar PDFs de DRR

Selecione a aba DRRs na janela de diálogo Configure Documents.
É possível produzir um PDF contendo uma DRR para cada um dos elementos de tratamento
planejados. O procedimento de posicionamento específico do hospital usando DRRs precisa ser
verificado antes do uso clínico.
É possível configurar os conteúdos das DRRs na janela de diálogo RTPlan Properties. Consulte
a página 368.

Aba DRRs

Figura 242 

Componente Função

Paper Size A opção padrão é A4. Se precisar de outros tamanhos de papel, o
especialista de suporte da Brainlab poderá configurá-los para você.

Page Layout
Você pode imprimir DRRs usando um destes formatos:
• One Image per Page ou
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Você pode definir a orientação das DRRs a serem impressas: Be-

am Shots ou
• Setup Shots.

A escala usada nas impressões de DRR não correspondem à escala de uma imagem de
raios X real. Para obter uma escala realista, execute a exportação de DRR usando DICOM
RT.
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13.2.6 Configurando o posicionamento do paciente

Como configurar o posicionamento do paciente

Selecione a aba Patient Positioning na janela de diálogo Configure Documents.
Você pode gerar um arquivo PDF ilustrando a posição do paciente em relação à mesa e ao
gantry. Para tratamentos com arco, o relatório impresso do paciente-modelo mostra a posição
inicial e final do paciente em relação ao gantry para o arco.
A Brainlab recomenda que se confirme a posição real do paciente em relação à posição
planejada, por exemplo, com uma assinatura no relatório impresso.

Aba Patient Positioning

Figura 243 

Componente Função

Page Layout

Você pode imprimir a posição do paciente usando um destes forma-
tos:
• One Image per Page ou
• Four Images per Page.

Configurando documentos
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13.3 Salvando documentos de tratamento

Informações gerais

Use a função Save Selection da tela Print para salvar os documentos que foram ativados (um
símbolo de visto é exibido na caixa de seleção correspondente).
O local de salvamento padrão é a pasta atual do plano de tratamento na estação de
planejamento. Porém, os documentos de tratamento podem ser salvos em uma pasta diferente,
se necessário.
Os documentos que não forem salvos usando a função Save serão automaticamente excluídos
quando o software for encerrado.
Por razões de segurança (para assegurar que a impressão seja realizada em uma impressora
calibrada), as sobreposições TaPo não podem ser salvas.

Salvando documentos

Etapas

1. Ative a caixa de seleção correspondente ao documento a ser salvo.

2.

Clique em Save Selection. A janela de diálogo Save Files é exibida.

3. É possível alterar os nomes de arquivos padrão para os arquivos PDFs de saída, se ne-
cessário.
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Etapas

4.

Para alterar o diretório de saída, clique em Browse. Escolha um novo local no diretório
de arquivos exibido:

5. Clique em OK para salvar os documentos PDF selecionados no local desejado.

Salvando documentos de tratamento
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13.4 Gerenciando impressoras

Informações gerais

A função Manage Printers da tela Print permite exibir e calibrar as impressoras disponíveis.

Figura 244 

Impressoras disponíveis

Todas as impressoras disponíveis na estação de planejamento são listadas no centro da janela
de diálogo.

Figura 245 

Opções

Para desativar uma impressora da lista, selecione a entrada correspondente na lista e clique em
Disable.

Para ativar uma impressora desativada, selecione-a na lista e clique em Enable.

Como configurar margens

Etapas

1.
Se as margens padrão da impressora não produzirem o resultado de impressão deseja-
do, defina margens de impressão adequadas em milímetros, usando os campos forneci-
dos em Margins [mm].

2. Pressione Save para armazenar suas configurações de margem.
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Como ativar a calibração de impressora

Para imprimir corretamente as sobreposições de posicionadores de alvo, a impressora
selecionada deve estar corretamente calibrada. Os outros documentos (consulte página 415)
podem ser impressos usando uma impressora não calibrada.
Para ativar a calibração de impressora, selecione a impressora desejada na lista e clique em
Calibrate.

Janela de diálogo Calibration

Figura 246 

Como calibrar uma impressora

Etapas

1.
Na janela de diálogo de calibração, clique em Print Grid.
A escala X e Y é impressa na impressora selecionada.

2.

Use uma régua para medir o comprimento real da escala total X e Y na impressão.
O comprimento real em cada caso pode apresentar um desvio em relação ao compri-
mento indicado na impressão. O objetivo da calibração de impressoras é corrigir esta dis-
crepância.

3.
Digite o valor medido para a escala X e Y no campo apropriado.
Cada valor digitado deve ser multiplicado por 10; por exemplo, 179,5 mm deve ser inseri-
do como 1795.

4. Clique em Verify para imprimir uma escala X e Y atualizada na impressora selecionada.

5.
Use uma régua para medir novamente o comprimento da escala total X e Y na impres-
são.
O valor real medido e o comprimento indicado na impressão devem coincidir.

6.

• Se o valor real medido e o comprimento indicado na impressão forem iguais, clique em
Accept para concluir a calibração da impressora.

• Caso contrário, clique em Print Grid e repita o procedimento até que os valores coinci-
dam.

Gerenciando impressoras
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Resultado da calibração

Figura 247 
Após a conclusão bem-sucedida da calibração, a impressora passa a ser indicada como
calibrada na lista de impressoras.
É possível calibrar várias impressoras como saídas de documentos de tratamento.
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 O que é radioterapia adaptativa?

Informações gerais

A radioterapia adaptativa é uma abordagem ao tratamento que pode melhorar um plano de
tratamento, pelo acompanhamento de alterações no paciente e em seus órgãos ao longo do
período do processo de terapia. Estas podem ser mudanças no volume e no local dos objetos
devido à configuração do paciente, ao ganho ou perda de peso, ou à resposta ao tratamento. 

iPlan RT Adaptive

O iPlan RT Adaptive é uma ferramenta de tomada de decisão fornecida com o iPlan RT. Ele
somente pode ser operado com o iPlan RT e o iPlan RT Image. Ele não é usado para
replanejamento.
O iPlan RT Adaptive ajuda a decidir se um plano precisa ser alterado para melhorar o
tratamento do paciente ou se ele ainda é válido. Essa decisão é baseada em tomografias de feixe
cônico adicionais ou em tomografias adicionais para planejamento. Ele permite preparar o plano
para um replanejamento simples e rápido no iPlan RT Dose.
O ponto de início é o plano de tratamento original que está atualmente sendo usado para
tratamento do paciente. Após cada fração (ou sempre que uma nova imagem - TC de feixe
cônico ou TC - estiver disponível), a nova sequência de dados é incluída no plano original. As
sequências de dados são fusionadas - de forma rígida e elástica - e os objetos são transferidos
automaticamente para a nova sequência de dados.
O médico/físico agora pode realizar uma revisão, baseada nos novos contornos e na
sobreposição de dose da distribuição de dose original (calculada para o plano original), e decidir
se o plano ainda é válido.

Interface de software comum

O iPlan RT Adaptive fornece a mesma interface de usuário e as mesmas funções da GUI
comuns que o iPlan RT e o iPlan RT Image.
Os recursos comuns incluem:
• Carregamento de registros e dados do paciente
• Funções padrão de manipulação de imagens

Fluxo de trabalho do iPlan RT Adaptive

O fluxo de trabalho padrão do iPlan RT Adaptive consiste em incluir uma sequência de dados
nova ou adicional sempre que disponível ou necessário:

Etapas

1. Carregue um plano de tratamento.

2. Importe sequências de dados adicionais (tomografias de feixe cônico ou de planejamento
adicionais).
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Etapas

3. Execute a fusão de imagens, para colocar as sequências de dados no mesmo quadro de
referência.

4.

Execute a transformação do objeto. O iPlan RT Adaptive procura as sequências de ima-
gens mais recentes para os objetos de planejamento definidos nos outros conjuntos fu-
sionados. Você pode definir pares de objetos, e os objetos podem ser transferidos de um
conjunto para outro, independentemente da data da aquisição da imagem. Essa é uma
deformação elástica.

5. Execute a modificação do objeto, se necessário. Isso permite adaptar os objetos transfor-
mados usando as ferramentas padrão de manipulação de objetos.

6. Revise as alterações físicas nos objetos ao longo do tempo e considere se a distribuição
de dose original é satisfatória.

7. Determine se o plano de tratamento original deve ser mantido ou se os dados devem ser
preparados para replanejamento com o iPlan RT Dose.

Os planos salvos com o iPlan RT Adaptive não podem ser carregados com o iPlan RT
Dose até que eles sejam preparados para replanejamento.

O que é radioterapia adaptativa?
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14.2 Visualizando e importando dados

Informações gerais

Para visualizar o plano de tratamento e importar sequências de dados mais recentes, execute a
etapa View and Import.

Tela principal

Figura 248 
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14.2.1 Adicionando outras sequências de imagens

Informações gerais

Você pode importar sequências de imagens de paciente mais recentes no plano de tratamento.
Somente dados de tomografias podem ser adicionados.
Antes de adicionar novas sequências de imagens em um plano de tratamento existente,
assegure que o plano de tratamento carregado e os novas sequências de imagens refiram-se ao
mesmo paciente e que o plano correto tenha sido carregado.

Observações sobre segurança

A qualidade de TCs de feixe cônico pode variar muito. Assegure-se de que todas as
informações relevantes sejam exibidas adequadamente. Se a qualidade da imagem
(intervalo ou contraste da imagem) for insuficiente, não use essa imagem em nenhuma
revalidação do plano; efetue nova aquisição de imagem do paciente.

O iPlan RT somente pode exibir informações de valor de unidades de Hounsfield por pixel
que foram calculadas e exportadas pelo scanner. Seja cuidadoso ao interpretar essas
informações e assegure que as informações estejam corretas; por exemplo, dados de
tomografias de feixe cônico ou dados de Angiografias Rotacionais não contêm valores
reais de HU! Se a submodalidade/modalidade correta não tiver sido especificada durante a
importação, o software não poderá distinguir entre valores de HU corretos e valores de
cinza.

Antes de adicionar novas sequências de imagens em um plano de tratamento existente,
assegure que o plano de tratamento carregado e as novas sequências de imagens refiram-
se ao mesmo paciente e que o plano correto tenha sido carregado.

Sempre assegure que os dados usados para planejamento de tratamento sejam
adequados, ou seja, que todas as informações relevantes sejam visíveis e as sequências
de dados não estejam distorcidas.
Revise cuidadosamente as formas de estrutura importadas de (ou exportados para) sistemas de
planejamento de outros fabricantes. Devido à natureza do padrão DICOM, algumas estruturas
podem ser modificadas durante a transferência ou são acidentalmente alteradas, devido às
diferentes interpretações do padrão DICOM entre diferentes fornecedores de TPS.

Como importar sequências de dados

Etapas

1.

Clique em Add Data ...

2. Insira a modalidade, submodalidade e orientação corretas, pressionando Orientation na
janela de diálogo Set Selection (página 438).

Visualizando e importando dados
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Etapas

3.

Após o carregamento do arquivo selecionado, o sistema pergunta se você deseja adicio-
nar os novos dados aos dados do paciente atual.

• Clique em Yes para adicionar os novos dados diretamente aos dados do paciente atu-
al.

• Clique em Cancel para abortar a importação dos novos dados.

OBSERVAÇÃO: para arquivos DICOM e opções de importação, consulte o Manual do Usuário
Clínico do iPlan RT Image.
 

Durante a importação de dados via DICOM, verifique se todas as informações gerais do
DICOM (tais como modalidade, nome do paciente e data de nascimento), foram
corretamente interpretadas pelo iPlan RT Adaptive e se as informações enviadas do
scanner estavam corretas.

Certifique-se de digitar a submodalidade para cada imagem.
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14.2.2 Modificando a orientação da imagem durante a importação

Como exibir a janela de diálogo Orientation

Clique em Orientation ... na janela de diálogo Set Selection para exibir a janela de diálogo
Orientation.

Janela de diálogo Orientation

Figura 249 

Como modificar a orientação da imagem

Para a correta exibição de dados (por exemplo, unidades de Hounsfield), verifique também se a
modalidade e a submodalidade corretas de aquisição de imagens estão selecionadas.

Como inserir a modalidade e a submodalidade

Você pode inserir valores para Modality e Submodality nesta janela de diálogo ou nos atributos
do plano de tratamento do iPlan RT Dose.
Certifique-se de inserir o CB da submodalidade para imagens de TC de feixe cônico.

Observações sobre segurança

Certifique-se de fornecer a orientação correta do paciente no scanner.

Todas as mudanças de orientação são registradas nos comentários da série e no arquivo
de registro.

Assegure que a modalidade e a submodalidade corretas tenham sido selecionadas.

Visualizando e importando dados
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Esteja ciente de que as TCs de feixe cônico não contêm valores de HU reais e que o
cálculo da dose pode estar incorreto.

Funções de orientação disponíveis

Se o paciente tiver sido digitalizado, mas o operador do scanner tiver usado a orientação
incorreta ou inserido a modalidade errada, essas funções permitirão a correção da orientação da
imagem ou da modalidade. Note que alguns scanners e formatos de informações médicas não
incluem a informação de orientação no cabeçalho da imagem.

Componente Função

Navegando pe-
las imagens

Possibilita a navegação dos cortes nas visualizações de reconstrução de ima-
gem em ordem ascendente ou descendente até que uma imagem adequada
seja localizada. Ações que podem ser executadas:
• Use a roda do mouse para navegar pelos dados de imagem disponíveis,

corte a corte.
• Use a roda do mouse, mantendo a tecla shift do teclado pressionada, para

navegar pelos dados de imagem disponíveis, por grupos.
• Use as setas para cima e para baixo para navegar para a frente ou para

trás, um corte por vez.
• Use as teclas Pg Up e Pg Dn para navegar para a frente ou para trás pelos

dados de imagem disponíveis, por grupos.

Flip A-P Inverte a imagem selecionada nas seguintes direções:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (cabeça-pés)
• L-R (esquerda-direita)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Gira a imagem selecionada nas seguintes direções:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (cabeça-pés)
• L-R (esquerda-direita)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Desfaz a última alteração efetuada.

Reset Redefine todas as alterações efetuadas.

Modality A modalidade da sequência de dados de imagens pode ser selecionada neste
campo, se não estiver predefinida no scanner.

Submodality

Caso não tenha sido predefinida no scanner, pode-se selecionar uma submo-
dalidade adequada para a modalidade atual:
• Angio
• Contrast
• CB = Feixe cônico

Patient Orienta-
tion

• Se a orientação do paciente não tiver sido predefinida no scanner, você po-
derá selecionar Prone, Supine, Decubitus Left, ou Decubitus Right.

• Se Unknown tiver sido definido automaticamente, certifique-se de selecio-
nar a opção correta para os dados de imagens antes de prosseguir.

Scan direction
• Para a direção da aquisição, selecione Head first ou Feet first.
• Se Unknown tiver sido definido automaticamente, certifique-se de selecio-

nar a opção correta para os dados de imagens antes de prosseguir.

Image Type

• Para a direção do tipo da imagem, selecione Axial, Coronal, Sagittal ou
Unknown.

• Se Unknown tiver sido definido automaticamente, certifique-se de selecio-
nar a opção correta para os dados de imagens antes de prosseguir.

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

Verifique cuidadosamente a marcação da imagem (esquerda-direita, anterior-posterior e
cabeça-pés). Somente use os botões de rotação se estiver certo de que a orientação do
paciente necessita de correção. Clique em OK para confirmar que a orientação definida
está correta.

Visualizando e importando dados
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14.3 Fusão de imagens

Informações gerais

A função Image Fusion permite fusionar as sequências de imagens do plano de tratamento
original com os dados importados mais recentes. Isso coloca todas as sequências de dados no
mesmo quadro de referência para comparação de objetos e sobreposição de dose.
É muito importante executar a mesma fusão que foi realizada na solução IGRT para
posicionamento do tratamento.
Recomendamos a fusão de todas as sequências de dados adicionais (tomografias ou
tomografias de feixe cônico) para a sequência de referência do plano original.
A primeira etapa do algoritmo de fusão é detectar a posição inicial. Isso é feito através da fusão
dos pontos de equilíbrio da imagem. A próxima etapa é a fusão de grade rudimentar. Se uma
fusão manual tiver sido executada, o algoritmo de fusão irá ignorar a primeira etapa da fusão.

A posição da dose exibida depende da fusão rígida de imagens. Para exibição significativa
de doses, assegure que a fusão de imagens rígida corresponda à fusão executada para
posicionamento do paciente para o tratamento.

Layout da tela principal

②

①
③

④

⑤
⑥

Figura 250 

Área de planejamento

Além das funções fornecidas nas visualizações de planejamento e na barra de ferramentas
(consulte a página 49), as opções a seguir também estão disponíveis na área de planejamento.

Nº Componente Função

① Lupa A lupa permite verificar a precisão após a conclusão da fusão
de imagens.

iPLAN RT ADAPTIVE

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 441



Nº Componente Função

② Azul/Âmbar
Para facilitar a distinção das diferenças entre as sequências
de imagens a serem fusionadas, as visualizações de cortes
mostram um conjunto em azul e o outro em âmbar.

③ Lista de pares de fusão

Na parte superior da área de funções estão listadas as se-
quências de imagens correlacionadas.
• Use New ... para definir novos pares de fusão de imagens

ou para modificar pares existentes (consulte a página 443).
• Use Reset para reverter uma fusão de imagens concluída.

④ Blue/Amber
Estas funções permitem ajustar as configurações de azul/
âmbar para melhorar a exibição das imagens (consulte a pá-
gina 445).

⑤ Manual Fusion Funções de fusão manual são fornecidas para ajustes gran-
des (Coarse) e pequenos (Fine). Consulte a página 448.

⑥ Automatic Fusion
Também são fornecidas funções que permitem definir um in-
tervalo específico que pode ser aplicado durante a fusão au-
tomática (consulte a página 452).

Terminologia

Termo Descrição

Conjunto relacio-
nado

Esta é a segunda sequência de imagens no par de fusão. Ele é fusionado
com a sequência de alinhamento.

Sequência de ali-
nhamento

A sequência de alinhamento é a primeira sequência na lista de opções para
fusão. Este é a série de imagem na qual todos as sequências de imagens
são direta ou indiretamente fusionadas:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Todas as sequências de dados adicionais devem ser fusionadas na sequên-
cia de referência do plano original.
No exemplo acima, CT 1 é a sequência de alinhamento e a sequência de
referência do plano original.
A sequência de alinhamento é a sequência de imagens usada para alinha-
mento subsequente do paciente na mesa de tratamento.

Fusão de imagens
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14.3.1 Definindo pares de fusão

Informações gerais

Antes de executar a fusão de imagens, defina os pares de imagens adequados.
A Brainlab sugere fusionar todas as sequências de dados adicionais na TC de planejamento do
tratamento atual.
Durante a fusão de imagens, a segunda sequência de dados será convertida e girada para a
primeira sequência de imagens. Considerando que aplicativos de outros fabricantes podem não
suportar sequências de dados giradas, a sequência de dados a ser exportada deve ser a primeira
sequência de imagens do par de fusão.

Como ativar a criação de pares de imagens

Etapas

1. Para definir pares de imagens apropriados, clique em New ... na área de funções.

2. Uma janela de diálogo de criação de fusão será então exibida.

Janela de diálogo Fusion Creation

Figura 251 

Como selecionar pares de fusão

Para fusionar sequências de dados adicionais à tomografia de planejamento original:

Etapas

1. Em Image Set 1, selecione a tomografia de planejamento original.

2. Em Image Set 2, selecione a tomografia de planejamento adicional.

3. Clique em OK.
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Lista de fusão

Figura 252 
As sequências de imagens correlacionadas são apresentadas na lista de fusão na área de
funções.

Replanejamento

Para replanejamento, recomendamos a seleção da nova TC de planejamento (nova sequência de
referência) como Image Set 1 e a sequência de referência antiga como Image Set 2.

Figura 253 

Mesmo quadro de referência

Sequências de imagens no mesmo quadro de referência são indicadas por uma caixa cinza com
uma marca de visto, na lista de pares de sequência de imagens da barra de menus. Essas
informações de quadro de referência se originam do arquivo DICOM usado para importação das
sequências de imagens no software de planejamento, que inclui a tarefa de Fusão de Imagens.

Pseudoquadro de sequências de referência

As sequências de imagens que contém as mesmas informações volumétricas (ou seja, o mesmo
número de cortes, as mesmas posições de corte, as mesmas orientações de corte e as mesmas
datas de escaneamento) são consideradas fundíveis por uma fusão do tipo quadro de referência.
A menos que já estejam fusionados, esses pares de sequências de imagens podem ser
identificados por uma caixa cinza com uma marca de visto, na lista de pares de sequências de
imagens da barra de menus.

Fusão de imagens
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14.3.2 Melhorando a exibição da fusão

Informações gerais

Para distinguir mais facilmente as sequências de imagens mostradas, a sequência de
alinhamento definida para o par de fusão (consulte a página 443) é exibida em azul.
A sequência de imagens a ser ajustada para correspondência com a sequência de alinhamento
durante a fusão de imagens é exibida em âmbar.
Para ajudar na orientação, a sequência de imagens ambarinas e a sequência de imagens azuis
incluem uma identificação no canto superior direito das visualizações de imagens.

Visualização da fusão

① ②

Figura 254 

Nº Componente

① Exibição normal

② Bordas ativadas para âmbar

Controle deslizante Azul / Âmbar

Figura 255 

Ajustando a exibição da fusão

Opções

Para exibir com maior clareza uma determinada sequência de imagens, mova o controle desli-
zante na direção apropriada (Blue ou Amber).

Para exibir somente os contornos de uma determinada sequência de imagens, ative a caixa de
seleção Edges correspondente.
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14.3.3 Aprimorando o janelamento de imagens

Informações gerais

Ao realizar uma fusão de imagens, você poderá definir configurações de janelamento avançado
para cada sequência de imagens.
O ajuste dessas configurações permite identificar com mais facilidade as sequências de imagens
mostradas.

Como ativar o Janelamento Avançado

Etapa

Clique no botão Advanced Windowing para abrir a janela de diálogo Windowing.

Janela de diálogo Windowing

Figura 256 

Ajustando o janelamento de imagens

Duas abas separadas (Windowing Blue e Windowing Amber) são fornecidas, permitindo definir
configurações individuais de janelamento para cada sequência de imagens.
Detalhes sobre janelamento avançado são fornecidos em página 517.

Fusão de imagens
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Como redefinir a fusão de imagens

Etapa

Para reverter uma fusão de imagens concluída a qualquer momento, clique em Reset na área
de funções.
Na lista de pares de fusão, a caixa de seleção à esquerda do par de imagens (se inicialmente
fusionado usando a fusão de referencial) ficará marcada em cinza.
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14.3.4 Realizando uma fusão manual

Informações gerais

A fusão manual permite realizar a correspondência manual entre a sequência de imagens âmbar
e a sequência de alinhamento azul definida na caixa de diálogo Fusion Creation (consulte a
página 443).
O aplicativo fornece funções para ajustes grandes (Coarse) e pequenos (Fine).
Os ajustes serão mostrados em todas as visualizações de imagens.

Funções de fusão

Figura 257 

Visualização de fusão grande

①

②

Figura 258 

Como executar a fusão rudimentar

Etapas

1. Na área de funções, clique em Coarse.

2.
Para mover a imagem em linha reta em qualquer direção, coloque o ponteiro do mouse
no centro da visualização da imagem e arraste-a usando o símbolo de mão ①, até que a
imagem âmbar esteja adequadamente posicionada.

3.
Para girar a imagem, coloque o mouse na borda da visualização da imagem e arraste-a,
usando o símbolo de mão com seta ②, até que a imagem âmbar esteja adequadamente
posicionada.

Fusão de imagens
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Visualização de fusão pequena

① ②

Figura 259 

Como executar a fusão fina

Etapas

1. Na área de funções, clique em Fine.

2.

Para mover a imagem em linha reta (acima, abaixo, à esquerda ou à direita), coloque o
mouse na borda da visualização da imagem (superior, inferior, esquerda ou direita) e cli-
que com o símbolo de seta ① até que a imagem âmbar esteja adequadamente posicio-
nada.

3.
Para girar a imagem, coloque o 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.

OBSERVAÇÃO: o tamanho do deslocamento para cada clique do mouse durante a fusão manual
fina depende do nível de zoom selecionado.
 

Como redefinir a fusão de imagens

Etapa

Para reverter uma fusão de imagens concluída a qualquer momento, clique em Reset na área
de funções.
Na lista de pares de fusão, a caixa de seleção à esquerda do par de imagens (se inicialmente
fusionado usando a fusão de referencial) ficará marcada em cinza.
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14.3.5 Definindo um intervalo de fusão

Informações gerais

A definição de um intervalo de fusão na sequência de alinhamento possibilita a exclusão da fusão
automática de informações não consistentes em ambas as sequências de imagens que poderiam
resultar em imprecisão da fusão. Exemplos incluem volumes de destino móvel ou dispositivos
localizadores.
Para obter os melhores resultados, ajuste a área para fusão de imagens de forma a incluir o
máximo possível de informações semelhantes e excluir apenas as áreas diferentes.
Isso é especialmente importante quando duas sequências de dados com posicionamentos
diferentes do paciente serão fusionadas, por exemplo, com a cabeça inclinada de forma diferente
ou com aquisições realizadas durante um ciclo de tratamento em que o paciente perdeu ou
ganhou peso.

Funções de fusão

Figura 260 

Como acessar as funções de faixa de fusão

Etapas

1. Para definir um intervalo de fusão, clique em Modify Range ... na área de funções.

2. O intervalo de fusão padrão poderá então ser modificado na janela de diálogo Modify
Range.

OBSERVAÇÃO: como a anatomia do paciente é normalmente diferente (a TC de feixe cônico em
comparação com a TC original), é importante definir um intervalo com base na área de
tratamento ou em estruturas fixas, como ossos.
 

OBSERVAÇÃO: a região de interesse padrão para fusão de imagens automática é 70% do
tamanho da Sequência de Imagens 1 (conforme configurado na janela de diálogo New...).
 

Fusão de imagens
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Janela de diálogo Modify Range

Figura 261 

Como modificar o intervalo de fusão

Etapas

1.

Clique no botão Adjust Fusion Region, à direita da janela de diálogo.

2. Coloque o mouse no quadro azul da visualização de imagem.

3. O quadro ficará amarelo e poderá ser ajustado de forma a envolver a área que deverá
ser usada como referência da fusão.

4. Clique em OK para confirmar o intervalo de fusão.

O intervalo de fusão definido deve ser adequadamente posicionado e grande o suficiente para
incluir o máximo possível de estruturas relevantes para o tratamento planejado.

Se você sair da etapa de fusão de imagens sem salvar suas alterações, todas as
informações de intervalo da fusão definidas serão descartadas. Nesses casos, o intervalo
de fusão deve ser redefinido antes de se realizar a fusão automática (consulte a página
452).
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14.3.6 Realizando a fusão automática

Informações gerais

A função de fusão automática usa um algoritmo de informações mútuas para fusionar imagens
com base em estruturas anatômicas comuns a ambas as sequências de imagens.
Variações de brilho nos cortes de imagens não são levadas em consideração durante esse
processo.

Antes de realizar a fusão automática, é extremamente recomendável definir um intervalo
de fusão adequado (consulte a página 450), para garantir a precisão da fusão automática.
Se o resultado da fusão automática for insatisfatório, o intervalo de fusão deverá ser
modificado para melhorar o resultado da fusão.

Funções de fusão

Figura 262 

Como executar a fusão automática

Etapas

1. Clique em AutoFUSE para ativar a fusão automática de imagens. 

2.
O algoritmo de fusão automática determina uma posição inicial, fusionando pontos de
equilíbrio da imagem e executando uma fusão de grade rudimentar. Se a fusão manual já
tiver sido realizada (consulte a página 448), esta etapa será ignorada.

3.
A sequência de imagens âmbar é deslocada e girada, até que se encaixe na sequência
de alinhamento azul definida na janela de diálogo Fusion Creation (consulte a página
443).

Fusão concluída

Figura 263 

Fusão de imagens
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Correções posteriores

Se a fusão automática for insatisfatória, você poderá:
• Realizar uma fusão manual (consulte a página 448).
• Aprimorar o intervalo de fusão (consulte a página 450) e repetir a fusão automática.

Como redefinir a fusão de imagens

Etapa

Para reverter uma fusão de imagens concluída a qualquer momento, clique em Reset na área
de funções.
Na lista de pares de fusão, a caixa de seleção à esquerda do par de imagens (se inicialmente
fusionado usando a fusão de referencial) ficará marcada em cinza.
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14.3.7 Verificando a precisão da fusão

Informações gerais

Depois de fusionar duas sequências de imagens, use a Visualização de Lupa (visualização
superior esquerda da tela de planejamento) para verificar visualmente a precisão da fusão de
imagens.
• A lente é mostrada como um quadro azul superposto à sequência de imagens ambarinas que

foi ajustada durante a fusão de imagens.
• A sequência de alinhamento é mostrada dentro do quadro azul.

Todos os objetos contornados em sequências de dados fusionadas diferentes da sequência de
referência devem ser cuidadosamente revisados na sequência de referência, para assegurar que
o local e o contorno do objeto estejam corretos.

Visualização de Lupa

Figura 264 

Como verificar a precisão da fusão

Etapas

1. Coloque seu mouse sobre a área da lupa. A lente será então mostrada como um quadro
amarelo.

2. Arraste a área da lente sobre referências anatômicas importantes para verificar se as se-
quências de imagens foram fusionadas com precisão.

OBSERVAÇÃO: se necessário, use o ponteiro do mouse para redimensionar a lupa, clicando e
arrastando a borda do quadro.
 

Uma vez concluída a fusão das imagens, deve-se verificar o resultado da fusão
visualmente para garantir que as imagens foram corretamente correlacionadas.

A fusão deve corresponder à usada para posicionamento do paciente no sistema IGRT.

Fusão de imagens
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14.4 Transformação de objetos

Informações gerais

O iPlan RT Adaptive pode designar objetos definidos no conjunto de origem para os
escaneamentos adicionais. Ele mapeia cópias dos objetos nas imagens de destino e os adapta a
seus tamanhos e formas atuais. Esse processo de adaptação é referenciado aqui como
transformação de objetos.
O ponto inicial para a transformação é a fusão rígida dos conjuntos. Selecione a sequência de
dados de origem; todos os objetos dessa sequência de dados de origem serão transformados
com base na fusão elástica das duas sequências de dados.
Objetos com o tipo de estrutura “contorno exterior” não são transformados. A transformação
somente pode ser executada em sequências de dados de tomografias e de tomografias de feixe
cônico. Os objetos somente podem ser movidos para outra sequência de dados se não forem
objetos transformados ou não tiverem sido usados como modelos para transformação.

Tela principal

Figura 265 

Embora aumente a eficiência do fluxo de trabalho de contorno, a transformação de objetos
não substitui o julgamento clínico do médico. Contornos deformados NÃO ESTÃO
automaticamente corretos e o médico deve rever, modificar e aprovar os contornos
deformados em cada corte, antes de usá-los para avaliação do plano ou para planejamento
do tratamento.

Objetos em imagens de RM

Se os objetos não tiverem sido definidos em uma sequência de dados de RM, mova-os para a
sequência de tomografias de referência antes de executar a transformação dos objetos. Isso
pode ser feito na etapa Object Morphing:

Etapas

1. Selecione a sequência de dados que contém os objetos.

iPLAN RT ADAPTIVE

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 455



Etapas

2.
Na lista de objetos, selecione o botão de detalhes do objeto.

3. Na aba Image Set, selecione a sequência de tomografias alvo e ative a janela de diálogo
Move all objects.

4. Pressione OK.

Como executar a transformação de objetos

Etapas

1.

Selecione um objeto da lista em Source Image Set, na área de funções. A sequência de
imagens de origem deve ser uma tomografia, e apenas uma sequência de dados com
objetos pertencentes a esta sequência de dados. Apenas conjuntos rigidamente fusiona-
dos estão disponíveis.

2. Selecione uma sequência de imagens de destino. Os objetos serão transformados para
este conjunto.

3.

Clique em AutoMORPH. O software inicia a deformação elástica do conjunto de origem
e a transferência de objetos, criando duplicatas dos objetos. Os novos objetos pertencem
à sequência de imagens de destino. O contorno exterior não é transformado. Objetos
transformados são exibidos com bordas pontilhadas.
A grade de deformação pode ser visualizada na aba Grid. Isso permite visualizar a defor-
mação e as áreas em que a sequência de dados foi deformada em maior ou menor pro-
porção.
Se o resultado da fusão elástica não for o esperado, modifique o intervalo.
O contorno exterior não será transformado apenas se o tipo de objeto correto tiver sido
selecionado.

4. Revise todos os objetos cuidadosamente, para assegurar que o local e o contorno este-
jam corretos.

Se as sequências de dados de origem e de destino tiverem um intervalo de escaneamento
diferente, os objetos poderão ser recortados, e objetos fora do intervalo da sequência não
serão transferidos.

Antes de usar objetos para planejamento, verifique os objetos, modificando-os conforme
necessário.

Visualizando objetos transformados

Os objetos criados nesta etapa são incluídos no plano de tratamento e podem ser visualizados na
aba Plan Contents, agrupados na sequência de dados às quais eles pertencem:

Transformação de objetos
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Figura 266 

Antes de alterar manualmente o nome de qualquer objeto ou sequência de dados, esteja
ciente de que isso pode levar a dificuldades de reconhecimento da versão do objeto (por
exemplo, nome da sequência de destino diferente da sequência de destino especificada no
nome do objeto).

Removendo objetos transformados

Etapa

Para redefinir a transformação, clique em Reset.

Reset exclui todos os objetos criados durante a etapa de transformação.

Se a transformação for repetida, os objetos pré-existentes serão substituídos por novos
objetos.

Como alterar o intervalo de transformação

O intervalo de fusão padrão para a transformação de objetos é o contorno exterior da sequência
de dados de origem, se estiver disponível. Se não houver contorno exterior, ele será o conjunto
de cortes completo do conjunto de destino. Se o intervalo de fusão for alterado manualmente, a
interseção do contorno exterior e a região de interesse serão usados.
Para reduzir a região de interesse levada em consideração pelo algoritmo de transformação:
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Etapas

1.

Clique em Modify Range...
A janela de diálogo Modify Range é exibida:

2.

Clique no botão Adjust Outer Contour Region, à direita da janela de diálogo.

3.
Na visualização Axial, Coronal ou Sagittal, posicione o mouse sobre o quadro azul e
ajuste o quadro, de forma a excluir a área que não deve ser considerada para transfor-
mação.

4. Clique em OK para confirmar sua seleção.

OBSERVAÇÃO: o iPlan RT Adaptive usa dois algoritmos de transformação diferentes. Se as
estruturas no conjunto de origem forem do tipo próstata, bexiga ou reto, orifícios de ar são
preenchidos antes da transformação elástica.
 

Transformação de objetos
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14.4.1 Visualização da grade

Informações gerais

O resultado da transformação de objetos também é mostrado como uma grade, exibindo a matriz
de deformação.

Visualização da grade

Figura 267 

Restrição de tamanho

Para exportação da grade, o número de pontos possíveis na matriz de grade será limitado. A
exportação da grade pode ter um tamanho máximo de 10 MB, dependendo do tamanho da região
de interesse. Portanto, você pode aumentar a granularidade da matriz, reduzindo a região de
interesse com a função Modify Range...

Como exportar a grade

Para exportar a grade como dados numéricos, clique com o botão direito do mouse em uma
janela de grade e selecione Export Deformation Field to Clipboard. Esses dados podem ser
colados em outros aplicativos.
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14.5 Modificação de objetos

Informações gerais

Nesta etapa você pode visualizar e modificar objetos transformados, se necessário, usando as
ferramentas de desenho do iPlan RT.

Tela principal

①

②

③

Figura 268 

Nº Componente Função

① Botão Set Selection
Selecione a sequência de imagens a ser visualizada.

② Image sets

③ Objects Seleciona objetos para visualização e modificação (apenas o
objeto selecionado pode ser modificado).

Visualizações

Aba Visualizações

Overview

Para visualizar objetos de diferentes sequências de imagens ao mesmo tempo,
pressione o botão Control no teclado e clique em várias sequências de ima-
gens na lista Image Sets.
Use o botão Set Selection para selecionar a sequência de imagens a ser usa-
da como plano de fundo.
Não é possível modificar objetos nessa aba.

Cortes Você pode visualizar somente os objetos de uma sequência de imagens por
vez.

Clique duas vezes em um objeto para centralizá-lo. O objeto selecionado é exibido com
contornos mais grossos. Objetos transformados possuem contornos pontilhados.

Modificação de objetos
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Você não pode modificar os objetos originais.

Modificando objetos

Objetos no plano original não podem ser modificados. Todavia, objetos transformados podem ser
transformados na aba Slices. Esta etapa oferece funções do iPlan para manipulação de objetos,
incluindo:
• Brush e Eraser
• Smartbrush
• Smartshaper

Essas funções são descritas em detalhes na página 135.
Certifique-se de selecionar o objeto correto a ser modificado.

Antes de sair desta etapa, assegure que todos os objetos estejam corretos.
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14.6 Revisando o plano de tratamento

Informações gerais

A etapa Review permite revisar as alterações nos objetos de planejamento, comparando seu
estado atual com o estado do plano de tratamento original. Você também pode revisar a
distribuição de dose do plano original e decidir se ela ainda é adequada para o paciente nas
condições atuais.
A etapa Review ficará disponível apenas se o plano original contiver um plano de doses.

Observações sobre segurança

Deslocamentos e volumes são calculados com base em objetos segmentados. Se o objeto
não puder ser segmentado completamente (por exemplo, devido à diferença de intervalo
de escaneamento entre as sequências de dados de origem e de destino), os
deslocamentos e os volumes não representarão a situação real. Leve esse fato em
consideração antes de tomar uma decisão final.

Se a nova sequência de dados de imagens mostrar uma alteração na anatomia do
paciente, um especialista clínico deve decidir se é necessário atualizar o plano. Os
hospitais têm a responsabilidade de definir os procedimentos para adaptação do plano de
tratamento durante o processo de tratamento.

Certifique-se de que todas as informações relevantes sejam exibidas na nova sequência de
dados (intervalo de escaneamento suficientemente grande, qualidade de imagem
suficientemente boa) com qualidade suficiente para decidir se o plano precisa ser
atualizado ou não.

Verifique se você está usando a combinação correta de versão de objeto e sequência de
dados para sua validação de plano.

Antes de iniciar a revisão, certifique-se de que todos os objetos estejam corretos.

Antes de decidir se um plano ainda é válido ou não, um médico treinado e experiente
precisa realizar uma verificação completa no plano, em todas as estruturas exibidas, nos
resultados da fusão e em todos os valores estatísticos exibidos. Todos os valores exibidos
pelo software têm o propósito de ajudá-lo no processo de tomada de decisão. Os números
devem ser julgados com bom senso e a decisão não deve ser baseada apenas nos
números, sem considerar a situação como um todo.

A correlação de versões de objetos diferentes entre si é baseada na fusão de imagem
rígida. Para informações de deslocamento significativas, assegure que a fusão de imagem
rígida corresponda à fusão executada para posicionamento do paciente referente ao
tratamento.

Revisando o plano de tratamento
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Tela principal

Figura 269 
Apenas os objetos usados no plano de tratamento estão disponíveis nesta etapa.

Revisando a distribuição de dose

Você pode visualizar a distribuição de dose calculada para o plano de tratamento original em
qualquer das visualizações de corte em várias abas desta etapa. Desse modo, você pode
visualizar a distribuição de dose para os objetos originais e para os objetos transformados, para
verificar se a distribuição planejada ainda é adequada. A sobreposição de dose é baseada em
uma fusão rígida de imagens.
As funções de distribuição de dose são descritas na página 220.

A distribuição de dose não é recalculada. O cálculo é baseado na sequência de referência
inicial não deformada. A dose pode não ser precisa para objetos transformados e em caso
de alteração na anatomia do paciente.

Revisar conjuntos

①
②

③
Figura 270 

Nº Componente Função

① Rótulo cinza Objetos fusionados, mas não transformados
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Nº Componente Função

② Rótulo cinza em itálico Não fusionado

③ Rótulo preto Objetos fusionados e transformados ou objetos originais

Revisando objetos simultaneamente

Na aba Overview, para visualizar objetos de diferentes sequências de imagens ao mesmo
tempo, pressione o botão Control no teclado e clique em várias sequências de imagens na lista
Image Sets.
Use o botão Set Selection para selecionar a sequência de imagens a ser usada como plano de
fundo.

Revisando alterações em objetos ao longo do tempo

A aba Object History permite revisar alterações em objetos de planejamento ao longo do tempo.
A janela principal fornece dados gráficos e numéricos para cada objeto de cada sequência de
dados disponível, organizados em uma sequência cronológica.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Figura 271 

Nº Componente Função

① Comparação

Clique para escolher uma medida para comparar objetos ao longo
do tempo:
• Porcentagem de diferença de volume relativo
• Volume absoluto
• Deslocamento do centro do objeto, em que o deslocamento é cal-

culado com base em uma fusão rígida de imagens

② Tendência do obje-
to Cada linha possui a cor do objeto correspondente.

③ Sequência de ima-
gens

Os conjuntos estão classificados por ordem de data de escanea-
mento ou importação.

④ Sequência de da-
dos

Ative a caixa de seleção para incluir a sequência de dados no gráfi-
co e para exportação.

⑤ Objetos Objetos que podem ter sido recortados durante a transformação
são marcados com um asterisco (*).

Revisando o plano de tratamento
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Nº Componente Função

⑥ Tabela de valores Valores numéricos nos quais o gráfico é baseado.

⑦ Copy
Copia os dados selecionados, que podem ser colados em outro
aplicativo. Apenas as colunas em que a caixa de seleção foi ativa-
da são copiadas.

OBSERVAÇÃO: uma sobreposição de dose não está disponível nesta visualização, mas pode ser
vista na aba Overview.
 

Antes de comparar os valores exibidos no histórico do objeto para as diferentes versões
de objetos, verifique se todos os objetos estão completamente visíveis nas diferentes
sequências de dados ou se diferentes segmentos de objetos (por exemplo, medula
espinhal) serão comparados.

Revisando sequências de imagens lado a lado

A aba Side by Side permite revisar dados da imagem e objetos de duas sequências de dados
simultaneamente.

Opções

Para escolher o conjunto que será exibido na lateral direita da tela principal, clique na sequência
de imagens selecionada à direita na lista da área de funções e depois clique na nova sequência
de imagens.

Para escolher o conjunto que será exibido na lateral esquerda da tela principal, clique na se-
quência de imagens selecionada à esquerda na lista da área de funções e depois clique na no-
va sequência de imagens.

Figura 272 

Revisando o DVH

A aba DVH/Reconstructions permite revisar o Histograma de Dose-Volume (DVH) para um
objeto do plano original ou para um objeto transformado.
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A dose mostrada é a calculada para o plano de tratamento original. Todavia, o cálculo do
DVH usa o volume do novo objeto.

Antes de comparar o DVH das diferentes versões de objetos, verifique se os objetos estão
completamente visíveis nas diferentes sequências de dados ou se diferentes segmentos
de objeto (por exemplo, pulmão) serão comparados.

A distribuição de dose não é recalculada. O cálculo é baseado na sequência de referência
inicial não deformada. A dose pode não ser precisa para objetos transformados e em caso
de alteração na anatomia do paciente.

①

②

Figura 273 

Nº Componente Função

① Lista de sequências de
imagens

Selecione a sequência de imagens que contém o objeto a ser
visualizado. É possível selecionar mais de uma sequência de
imagens para comparar o DVH de diversas versões do obje-
to.

② Objetos Selecione um objeto para exibir seu DVH. Apenas objetos
usados no planejamento de tratamento estão disponíveis.

Comparando vários conjuntos

Para comparar várias sequências de imagens ao mesmo tempo, use a aba Multiple Sets:

Etapas

1. Escolha a sequência de imagens principal, usando o botão Set Selection principal na
barra de ferramentas. Esta imagem é exibida na visualização superior direita.

2.
Escolha outras sequências de imagens em cada uma das outras três visualizações,
usando o botão Set Selection de cada visualização. Objetos pertencentes à sequência
principal (janela superior direita) são exibidos em todas as outras sequências de dados.

Revisando o plano de tratamento
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14.7 Replanejamento

Informações gerais

Depois de revisar as alterações efetuadas para o paciente, você poderá decidir se é necessário
criar um novo plano.
A Brainlab recomenda fortemente a realização de uma nova tomografia do paciente.

Antes de prosseguir para a etapa “Prepare for Re-Planning”, é recomendado salvar o
status real dos planos. Durante o preparo, o modelo de tecido do plano original será
excluído e todos os objetos serão movidos para a nova sequência de referência
(“redesignação de função”). Planos sem um modelo de tecido não podem ser iniciados
com o iPlan RT 4.5 Adaptive novamente.

Preparando um plano de tratamento atualizado

Para produzir um plano de tratamento atualizado:

Etapas

1. Realize uma nova tomografia do paciente.

2.

Execute o fluxo de trabalho iPlan RT Adaptive com a nova imagem (consulte a página
433).
Neste caso, execute a fusão com o novo conjunto como “Image Set 1” (consulte a página
444).

3. Clique em Proceed with Re-Planning na área Navigator.

4.

O software solicita que o plano seja salvo.
• Selecione a nova TC de planejamento a ser usada como uma sequência de referência.
• O contorno exterior é removido. Os planos sem um modelo de tecido não podem ser

carregados com o iPlan RT Adaptive novamente.
• Os objetos da nova sequência de referência tornam-se os objetos de planejamento (re-

designação de função).

5.
O iPlan RT Dose inicia automaticamente, na etapa Surface Segmentation, permitindo a
criação de um novo plano de tratamento. Os parâmetros definidos no plano antigo per-
manecem disponíveis (feixes, isocentro, etc.).

Se for necessário localizar a nova TC de planejamento, a localização poderá ser feita
apenas dentro do iPlan RT Image. Após a localização, uma nova fusão rígida de imagens
deverá ser executada. Depois disso, verifique cuidadosamente se todos os objetos ainda
estão corretamente localizados e contornados.
OBSERVAÇÃO: o grupo de tratamento não deve estar bloqueado se a forma de tratamento tiver
que se adaptar a alterações.
 

Observações sobre segurança

Atualize a posição do isocentro e a forma do MLC de tratamento, e reotimize o plano de
IMRT para as novas condições, se necessário.

Sempre que se decidir adaptar o plano de tratamento atual, o paciente deverá ser
digitalizado novamente e a nova tomografia deverá ser importada e usada como a
sequência de tomografias de referência.

Seja cuidadoso ao selecionar uma nova sequência de referência. Apenas cálculos
baseados em tomografia são recomendados. Se uma tomografia antiga for usada, a dose
poderá não representar a distribuição real.
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O isocentro e as lâminas do colimador não são automaticamente ajustados para o novo
plano, mas permanecem nas posições definidas no plano original.

Replanejamento
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Sobre o iPlan RT Phantom QA

Informações gerais

O aplicativo iPlan RT Phantom QA fornecido com o iPlan RT Dose permite verificar se o plano
de tratamento atende aos seus requisitos. 

Como executar o mapeamento de fantoma

Etapas

1. Inicie o software iPlan RT Phantom QA.

2.
Carregue uma tomografia de seu fantoma de tratamento no iPlan RT Phantom QA.
Você pode carregar uma tomografia de fantoma usando o mesmo processo de carrega-
mento descrito na página 57.

3.

Execute os passos Surface Segmentation e Object Creation para a tomografia do fan-
toma.
É possível executar essas tarefas da mesma forma descrita para o iPlan RT.
• Consulte a página 73.
• Consulte a página 113.

4.

Na etapa Phantom Mapping, carregue o plano de tratamento do paciente que deseja
verificar (consulte a página 470).
Agora é possível visualizar a distribuição e os pontos de interesse de seu plano de trata-
mento mapeados no fantoma.

Verificando a distribuição de dose pela irradiação do fantoma

Coloque uma folha de filme no fantoma para irradiação no nível necessário, ou use outros
métodos de medição de dose.
Você pode analisar o filme irradiado usando um scanner de dose, indicando assim se a
distribuição das doses está de fato de acordo com o plano de tratamento.
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15.2 Carregando um plano de tratamento

Informações gerais

É possível carregar um plano de tratamento na etapa Phantom Mapping. Isso permite examinar
a distribuição de dose quando ela é mapeada na tomografia de um fantoma.

Como carregar um plano de tratamento

Etapas

1.

Na área de funções da etapa Phantom Mapping, clique em Load Treatment Plan... pa-
ra carregar o plano de tratamento necessário.
Para carregar um plano de tratamento, use o mesmo processo de carregamento descrito
para iPlan RT Dose. Consulte a página 57.

2.

Após o carregamento do plano de tratamento, esta mensagem é exibida:

Como carregar um plano de tratamento diferente

Se não quiser salvar alterações em um plano de tratamento, mas em vez disso desejar executar
o mapeamento de fantoma usando um plano de tratamento diferente:

Etapas

1. Selecione o objeto RTPlan que representa o plano de tratamento na área de funções.

2. Clique em Delete. O plano de tratamento é removido.

3. Clique em Load Treatment Plan (consulte página 470) para carregar um plano de trata-
mento diferente.

Prescrição

No modo Phantom Mapping, o módulo de prescrição do plano de DICOM RT contém uma
prescrição fictícia, com uma dose de prescrição alvo de 1,0 Gy.

Carregando um plano de tratamento
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15.2.1 Posicionando grupos de tratamento (Isocentros)

Informações gerais

Nas reconstruções axiais é possível identificar claramente a linha fina que indica a posição
vertical do filme. O pequeno círculo representa a abertura de inserção para o equipamento de
dosimetria. A posição atual do isocentro (grupo de tratamento) é indicada por um pequeno
retículo verde.

Como posicionar o isocentro

O isocentro é inicialmente posicionado no ponto de referência definido durante a segmentação de
superfície (consulte página 73).
Siga essas etapas para posicionar o isocentro da sequência de dados do paciente no local do
filme ou na abertura de inserção para o equipamento de dosimetria:

Etapas

1.

Selecione o grupo de tratamento na área Functions da etapa Phantom Mapping.

2. Clique em Position.

3.

Use o mouse para posicionar a pequena cruz verde no local necessário.

Efeitos da movimentação do isocentro

Quando um isocentro é movido, a relação com os outros isocentros é mantida. Os valores
originais das posições do MLC não são modificadas.
A posição do isocentro não precisa ser localizada no plano do filme. Isso permite que fantomas
com diversas inserções de filmes sejam usados para verificação em 3D. A exportação do iPlan
RT Dose pode incluir cortes e volumes arbitrários.
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15.2.2 Configurando fatores de normalização

Informações gerais

Depois de posicionar o isocentro da sequência de dados do paciente no local necessário, você
poderá usar as funções Show Dose e Dose Display na barra de ferramentas para exibir a
distribuição de doses. Para obter mais informações sobre essas funções, consulte página 220.
Se a dose fornecida exceder o intervalo de doses do filme, o filme exposto não mostrará a
distribuição de doses precisa. Neste caso, você pode usar MU Normalization... na área de
funções para reduzir a dose aplicada, mantendo o relacionamento.

Como ativar a normalização de MU

Clique em MU Normalization... na área Functions da etapa Phantom Mapping.

Como executar a normalização de MU

Etapas

1.

Se apenas um valor uniforme tiver sido usado para as frações de diferentes isocentros
(grupos de tratamento), este valor será usado como padrão.
Caso contrário, insira no campo Divide by um número pelo qual a dose fornecida deve
ser dividida; por exemplo, se você especificar 10, a dose fornecida será reduzida por um
fator de 10.

2. Clique no botão OK para confirmar ou clique em Cancel para sair da janela de diálogo.

Carregando um plano de tratamento
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15.2.3 Configurações adicionais

Pontos de interesse

Também é possível definir pontos de interesse durante o mapeamento do fantoma, para, por
exemplo, mostrar uma dose mínima ou máxima. Consulte a página 241.

Alterando parâmetros de feixe e arco

Depois de definir o fator de normalização, você poderá alterar os parâmetros de feixe e arco,
conforme necessário:
• Consulte a página 199.
• Consulte a página 202.

Você pode alterar os ângulos de entrada, para permitir aplicações em ângulos preferenciais, ou
pode até mesmo ajustar MUs individuais às suas necessidades.
Por exemplo, configure todos os feixes como zero, exceto um, a fim de analisar esse feixe
específico. Observe as MUs originais dos feixes individuais, por exemplo, usando um relatório
impresso (consulte página 413).

Verificação

A modificação das Unidades Monitoras no mapeamento de fantoma pode resultar em maior ou
menor diferença nas relações de MU entre os elementos de um elemento complexo (como um
elemento HybridArc) ou segmentos IMRT estáticos, devido a problemas de arredondamento.
Sempre execute verificações de filme-dose contra o plano mapeado do fantoma, após
modificações de MU, e não contra o plano de tratamento original do iPlan RT.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.3 Concluindo o mapeamento de fantoma

Informações gerais

Após a conclusão da etapa Phantom Mapping, você poderá
• Salvar o plano de tratamento (consulte página 52). O plano de tratamento é salvo junto com os

dados do fantoma.
• Selecionar o objeto RTPlan e exportar o plano de tratamento para o DICOM (consulte página

377).
• Imprimir o plano de tratamento (consulte página 413).
• Sair do aplicativo. Você pode executar essa etapa conforme descrito para o iPlan Dose

(consulte a página 54).

Concluindo o mapeamento de fantoma
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16 iPLAN RT 4.5 PARA BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Visão geral

Informações gerais

O iPlan RT 4.5 licenciado para Brain Metastases é uma versão reduzida do iPlan RT Dose 4.5.
Essa licença deve ser usada exclusivamente com o software Brain Metastases para facilitar o
comissionamento e a validação de perfis de máquina. Esta versão do iPlan RT não deve ser
usada para planejamento de tratamento e, portanto, apenas permite o carregamento de planos
com a intenção Machine Quality Assurance.

Observações sobre segurança

O iPlan RT 4.5 licenciado para Brain Metastases deve ser usado exclusivamente para
comissionamento e validação de seu perfil de máquina. Essa licença não deve ser usada
para criar planos de tratamento.

iPLAN RT 4.5 PARA BRAIN METASTASES 1.x
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17 iPLAN RT 4.5 PARA
INVERSEARC 1.0

17.1 Visão geral

Informações gerais

InverseArc (fabricado pela RaySearch em parceria com a Brainlab) é um software médico
desenvolvido para converter planos de tratamento criados com o iPlan RT Dose 4.5 ou com
qualquer sistema de planejamento de tratamento de outros fabricantes em planos VMAT
(Arcoterapia Volumétrica Modulada) equivalentes.
Um plano de tratamento DICOM RT é necessário como entrada (denominado como o plano de
referência). Um plano de tratamento DICOM RT equivalente é então criado usando a técnica
VMAT. Veja detalhes adicionais no manual do InverseArc.
Para utilizar planos de tratamento criados com o iPlan RT Dose como planos de referência no
InverseArc, aqueles planos devem ser exportados para o DICOM. Uma plataforma especial
(VMATifier-Platform) é utilizada para esse propósito. Em contraste com a exportação usual via
DICOM, essa plataforma assegura o seguinte:
• Restrições de DVH são exportadas para ativar a revisão de planos de tratamento no

InverseArc.
• A resolução da matriz de dose exportada coincide com o valor de Dose Resolution da janela

de diálogo de propriedades RTPlan no iPlan RT Dose. (Observação: para todas as outras
plataformas, a resolução da matriz de dose exportada coincide com a resolução da série de
imagens de tomografias de referência.) A resolução da matriz de dose exportada é importante,
pois o InverseArc usa exatamente a mesma resolução de dose ao criar o plano de tratamento
VMAT.

Observações sobre planejamento

Ao usar o iPlan RT Dose para criar planos de tratamento de referência para o InverseArc, as
seguintes informações devem ser consideradas:
• O InverseArc tenta posicionar os arcos VMAT de maneira semelhante à configuração de

feixes/arcos do plano de referência (p. ex., normalmente usando os mesmos ângulos de mesa
e o mesmo isocentro). Entretanto, o usuário deve sempre verificar a configuração de arcos
proposta pelo InverseArc antes de iniciar otimização de VMAT.

• A geração de um plano de tratamento VMAT equivalente com o InverseArc funciona melhor
quando o plano de referência possui uma distribuição de dose que pode ser facilmente
reproduzida com um arco (p. ex., 9 feixes IMRT coplanares equidistantes).

Observações sobre segurança

Para revalidação de seu sistema após a instalação do InverseArc, a execução de testes de
revalidação é recomendada.

iPLAN RT 4.5 PARA INVERSEARC 1.0
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18 REVALIDAÇÃO DE
SOFTWARE

18.1 Visão geral

Informações gerais

Estes são os testes de revalidação recomendados após pequenas alterações em seu sistema,
incluindo:
• Hotfixes no sistema operacional
• Instalação de antivírus
• Instalação de software de outros fabricantes

Para alterações importantes do sistema operacional (novo sistema operacional, novo SP, etc.)
entre em contato com o suporte da Brainlab.

Como executar a revalidação de software para PatXfer RT Versão 1.5

Para executar esses testes, os seguintes itens devem ser configurados no PatXfer RT:
• Um arquivo DICOM Q/R em funcionamento.
• Um arquivo Brainlab em uma unidade de rede mapeada (se nenhuma unidade mapeada

estiver disponível, use uma unidade local).
• Um arquivo de exportação DICOM SCU (Um arquivo de exportação DICOM local se nenhuma

rede estiver disponível).

Etapas

1. Selecione o arquivo DICOM QR e pressione Next. A lista de pacientes é exibida?

2. Selecione um paciente e pressione Next. Todas as imagens do paciente são carregadas
e exibidas?

3. Exporte os dados do paciente para o arquivo na unidade mapeada. Todos os arquivos
são exportados conforme esperado? Verifique com o Windows Explorer.

4. Retorne à lista de seleção de arquivos. Carregue qualquer item de dados xBrain de seu
arquivo Brainlab. Os dados são carregados corretamente?

5. Exporte os dados de paciente selecionados para o arquivo de exportação DICOM SCU
configurado. Todos os arquivos são exportados conforme esperado?

Como executar a revalidação de software para iPlan RT Image Versão 4.1

Os seguintes dados de verificação são necessários para executar esses testes:
• Dados Cranial xBrain de paciente com pelo menos uma sequência de imagens de tomografias

e uma sequência de imagens de RM.

REVALIDAÇÃO DE SOFTWARE
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Etapas

1.
Abra um paciente-teste. O paciente/plano pode ser carregado? As imagens e planos, in-
cluindo objetos, são exibidas corretamente? Verifique os aspectos gerais (exibição 3D e
reconstruções), cortes múltiplos e sequências múltiplas.

2.

Aplicável apenas para dados de paciente localizados: Acesse Localization e designe o
localizador correto para a sequência de dados de tomografias. As marcas localizadoras
azuis coincidem com os fiduciais do localizador nos cortes 2D e ficam alinhadas em 3D
conforme a geometria do localizador utilizado?

3.
Acesse Image Fusion e execute a fusão automática de imagens. A fusão automática de
imagens funciona conforme esperado? As visualizações Spyglass e Amber Blue estão
disponíveis para revisão do resultado da fusão?

4. Acesse Object Creation, selecione qualquer objeto de atlas (p. ex., tronco encefálico) e
pressione Segmentation. A segmentação automática funciona conforme esperado?

5. Os objetos segmentados são exibidos corretamente em todas as visualizações e em 3D?
Verifique as cores e a forma.

6.
Desempenho 3D: Adicione o objeto do atlas Cerebrum e inicie a segmentação automáti-
ca. Usando a segmentação de limiar, segmente o objeto Bone na sequência de dados de
tomografias. A exibição 3D está correta? Ainda é possível girar a Visão Geral 3D?

7. O plano pode ser aprovado e salvo com sucesso?

8. Ative todos os itens de impressão. O plano pode ser impresso?

9. Reinicie o iPlan RT Image e recarregue o plano de teste. O plano de teste pode ser car-
regado com sucesso?

Como executar a revalidação de software para iPlan RT Versão 4.5

Os seguintes dados de verificação são necessários para executar esses testes:
• Dados Cranial xBrain de paciente com OARs contornados e um PTV.

Etapas

1.
Abra um paciente-teste. O paciente-teste que inclui objetos é exibido corretamente? Veri-
fique os aspectos gerais (exibição 3D e reconstruções), cortes múltiplos e sequências
múltiplas.

2. Acesse Surface Segmentation e calcule o contorno exterior. O contorno exterior é cal-
culado? O contorno exterior é exibido na exibição 3D?

3. Acesse Object Manipulation e crie um objeto ampliado. O objeto ampliado pode ser cri-
ado?

4. Acesse Dose Treatment e crie um plano de tratamento. Ative a exibição de dose. A exi-
bição 3D da aba do plano de irradiação ainda funciona?

5. Acesse Dose Verification e alterne para a visualização de reconstruções de campos.
Uma DRR é exibida?

6. O plano pode ser aprovado e salvo com sucesso (p. ex., com o nome PlanoTeste)?

7. O plano pode ser exportado via DICOM?

8. Se ExacTrac Export estiver disponível: O plano pode ser exportado para o ExacTrac?

9. Verifique a calibração da impressora. Ative todos os itens de impressão. O plano pode
ser impresso?

10. Reinicie o iPlan RT e recarregue o plano de teste. O plano de teste PlanoTeste pode ser
carregado com sucesso?

Visão geral
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19 TELAS GERAIS E
FUNÇÕES DA BARRA DE
FERRAMENTAS

19.1 Conteúdo das visualizações de planejamento

Informações gerais

As abas e visualizações disponíveis dependem da etapa do fluxo de trabalho.

Visualização de planejamento básico

A visualização de planejamento básico oferece reconstruções 3D e de cortes:

Figura 274 

Informações direcionais

Letras indicando a orientação da imagem são fornecidas na borda de cada visualização.

Orientação Descrição

A Anterior

TELAS GERAIS E FUNÇÕES DA BARRA DE FERRAMENTAS
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Orientação Descrição

P Posterior

L Esquerda

R Direita

H Cabeça

F Pés

Conteúdo das visualizações de planejamento
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19.1.1 Visualizando sequências de dados 3D

Informações gerais

O software fornece várias abas de planejamento, em que é possível visualizar o conteúdo de
sequências de dados 3D.
OBSERVAÇÃO: para representar a anatomia do paciente, sequências de dados 3D são usadas
de forma preferencial. Sequências de dados 2D (página 485) e séries de imagens 4D (página
490) podem ser usados para suplementar as informações das imagens em 3D.
 

Visualizações de planejamento

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Figura 275 

Conteúdo da visualização do planejamento

Nº Componente

① Várias funções são fornecidas no canto superior esquerdo de cada visualização, como,
por exemplo, a função de tela cheia (Full Screen).

②
Dependendo da etapa de planejamento atual, é possível clicar com o botão direito do
mouse em determinados objetos nas exibições de planejamento para exibir um menu de
contexto.

③
Determinadas visualizações contêm um modelo de reconstrução 3D baseado nas ima-
gens adquiridas e em informações estruturais adicionais, tais como objetos segmenta-
dos.

TELAS GERAIS E FUNÇÕES DA BARRA DE FERRAMENTAS

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 483



Nº Componente

④

Cortes de imagens são fornecidos em outras visualizações:
• O tipo da aquisição (p. ex., RM ou TC), o número que identifica a sequência de ima-

gens adquiridas (p. ex., #1) e a orientação da aquisição são fornecidos na primeira li-
nha.

• O número do corte atual na sequência de imagens é indicado na segunda linha.

⑤

Reconstruções de imagens são fornecidas em determinadas visualizações:
• Primeira linha (entre colchetes): a orientação na qual a sequência de imagens foi inici-

almente adquirida.
• Segunda linha: a orientação da visualização reconstruída da imagem.
• O tipo de aquisição de imagem (p. ex., RM ou TC) e o número que identifica a sequên-

cia de imagens (p. ex., #1) também são indicados.

⑥ Um ícone de paciente (mostrado no canto inferior esquerdo de cada visualização) indica
a direção da visualização.

⑦

Se uma série de dados 4D estiver disponível (por exemplo, durante a verificação do pla-
no, consulte a página 521), um painel de controle, que permite visualizar uma simulação
da movimentação de um órgão interno, será mostrado no canto inferior direito das visua-
lizações de cortes e de reconstrução.

Conteúdo das visualizações de planejamento
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19.1.2 Visualizando imagens de raios X

Informações gerais

Se os dados do paciente que foram carregados incluírem dados de imagens de raios X, essa
informação será exibida em outra aba X-ray Images.

Visualizações de raios X

①

② ③

Figura 276 

Conteúdo da visualização

Nº Componente

① A função Full Screen (consulte página 501).

② O tipo de imagem (neste caso, DSA) e o número que identifica a sequência de imagens
(p. ex., #1).

③ O número da imagem atual na sequência de imagens é indicado na segunda linha.

OBSERVAÇÃO: imagens de raios X padrão e de raios X DSA são suportadas.
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19.1.3 Visualizando cortes

Informações gerais

Além das visualizações de reconstrução na tela principal, determinadas tarefas fornecem uma
aba separada, que contém visualizações de cortes de TC originais.

Visualizações de cortes

Figura 277 

Modificando visualizações de cortes

Etapas

1.

Para definir o número necessário de cortes, clique no botão Number of Slices na parte
superior esquerda da tela.

Conteúdo das visualizações de planejamento
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Etapas

2.

Use o mouse para selecionar a opção desejada.

3. As visualizações de cortes são atualizadas de acordo com sua seleção.

Informações adicionais

Uma reconstrução sagital e uma coronal são fornecidas abaixo das visualizações de cortes.
O modelo 3D também pode estar disponível. Essas informações são atualizadas de acordo com
as modificações realizadas na sequência de dados, por exemplo, durante a criação de objetos
(consulte a página 113).
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19.2 Slice and Image Set Selection

Informações gerais

Use a função Slice and Image Set Selection para selecionar os dados de imagem a serem
exibidos na área de planejamento.

Ativação

Etapa

Clique no botão Slice and Image Set Selection na barra de ferramentas.

Abas de seleção

Figura 278 

Abas disponíveis

Dados 3D padrão podem ser selecionados na aba Set Selection (consulte a página 489).
Caso dados de tomografias apropriados estejam disponíveis, você poderá usar a aba 4-D Series
(consulte a página 490) para criar uma simulação do movimento interno dos órgãos que poderá
ser visualizada durante o planejamento do tratamento.

Slice and Image Set Selection
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19.2.1 Selecionando imagens

Aba Set Selection

①

② ③

Figura 279 

Como selecionar uma sequência de imagens

Etapas

1. Na lista de sequências de imagens ① disponíveis, selecione a sequência de imagens a
ser exibida. 

2.
• Para liberar memória do sistema, desative as sequências de imagens que não são ne-

cessárias no momento, usando o botão Unload Images.
• As imagens poderão ser reativadas quando necessário, usando o botão Load All.

3.

Dependendo da etapa atual, você pode selecionar um corte individual ou um conjunto de
cortes sequenciais na área de visualização de cortes ②.
• Na área de visualização de cortes, os cortes selecionados serão destacados em azul.
• A área de visualização ③ exibe o corte atualmente selecionado ou o primeiro corte do

conjunto de cortes atualmente selecionado.

4. Clique em OK para confirmar a seleção e exibir os cortes nas visualizações de imagens
na área de planejamento.
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19.2.2 Definindo uma série em 4D

Informações gerais

Se diversas sequências de dados de tomografia com uma mesma estrutura de referência
estiverem disponíveis, você poderá criar uma série 4D que simule o movimento do órgão interno.
Isto pode ser usado como base para determinar a margem de PTV necessária (página 113) e
para verificar se o plano de tratamento concluído é preciso e adequado para o tratamento do
paciente (consulte a página 364).

Aba 4-D Series

Figura 280 

Selecionando dados para uma série 4D

Todas as sequências de tomografias com o mesmo UID de estrutura de referência e a mesma
orientação são automaticamente interpretadas como uma série de tomografias 4D. Portanto,
você deve assegurar que as sequências de tomografias corretas tenham sido selecionadas.
Funções manuais para criação de uma série 4D também estão disponíveis, da seguinte forma:

Componente Função

Selecionar as sequências de dados a serem incluídas na série 4D.

Move Up e Move
Down

Definir a sequência na qual uma sequência de dados selecionada deve apa-
recer na série 4D.

Use Common
Windowing

A ativação desta caixa de seleção assegura que, se o nível de janelamento
for ajustado (consulte página 515), o mesmo nível será aplicado a todas as
sequências de dados na série 4-D.

Slice and Image Set Selection
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Componente Função

Intensity Projec-
tions

As caixas de seleção de projeção de intensidade permitem calcular o valor
padrão de nível de cinza:
• Minimum Intensity Projection: o menor valor de cinza (mais escuro) de

todas as sequências de dados selecionadas é usado.
• Maximum Intensity Projection: o maior valor de cinza (mais claro) de to-

das as sequências de dados selecionadas é usado.
• Mean Intensity Projection (Projeção de Intensidade Média): o valor de

cinza médio de todas as sequências de dados selecionadas é usado.
Depois de fazer sua seleção, use o botão Create Image Sets para criar uma
sequência de dados separada para cada projeção de intensidade seleciona-
da. O nome da projeção selecionada e a sequência de imagens de origem
são usadas para identificar a nova sequência de imagens.

OBSERVAÇÃO: para maximizar o desempenho do sistema, evite carregar conjuntos de imagens
adquiridas que não sejam imediatamente necessários para o planejamento do tratamento.
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19.2.3 Navegando por cortes de imagens

Navegar Corte

Opções

Clique no botão Browse Slice para avançar um corte.

Clique neste botão Browse Slice para retroceder um corte.

Navegar Cortes

Opções

Clique neste botão Browse Slice para avançar para outro grupo de cortes.
A visualização navega por uma quantidade de cortes dependente da visualização atu-
al. Por exemplo, em uma visualização de quatro cortes, a visualização avança em três
cortes. Em uma visualização de nove cortes, a visualização avança em oito cortes.

Clique neste botão Browse Slice para retornar a um grupo de cortes anterior.
A visualização navega por uma quantidade de cortes dependente da visualização atu-
al. Por exemplo, em uma visualização de quatro cortes, a visualização retrocede em
três cortes. Em uma visualização de nove cortes, a visualização retrocede em oito cor-
tes.

OBSERVAÇÃO: a navegação é realizada na direção indicada pelo ícone do paciente (mostrado
na parte inferior esquerda da visualização da imagem).
 

Navegando pelas imagens com mouse e teclado

Você pode navegar por dados de imagem usando o mouse e o teclado, da seguinte forma:
• Use a roda do mouse para navegar pelos dados de imagem disponíveis, corte a corte.
• Mantendo a tecla shift pressionada, use a roda do mouse para navegar pelos dados de

imagem disponíveis em grupos de cortes.
• Use as setas para cima e para baixo para navegar para a frente ou para trás, um corte por

vez.
• Use as teclas Pg Up e Pg Dn para navegar para a frente ou para trás, em incrementos de três

cortes.
OBSERVAÇÃO: estas funções também estão disponíveis para visualizações de reconstrução de
cortes.
 

Slice and Image Set Selection
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19.2.4 Depth e Slice Scrolling

Informações gerais

Nas visualizações de reconstrução, o botão Depth Scrolling permite navegar pelas
reconstruções de imagens junto ao eixo indicado pelo ícone de paciente (canto inferior esquerdo
da visualização da imagem). 
Nas visualizações de cortes, o botão Slice Scrolling permite navegar pelos cortes disponíveis. 

Visualizações de cortes

① ②

Figura 281 

Nº Componente

① Navegação de profundidade (reconstruções)

② Navegação por cortes

Como usar a função de navegação

Etapas

1.

Clique no botão Depth Scrolling / Slice Scrolling.

2.

Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e mova o mouse para cima ou para
baixo sobre a imagem selecionada, até que a profundidade ou o corte desejado seja exi-
bida.
Se preferir, use a roda do mouse para navegar pelos dados de imagem.

3.

Clique no botão Depth Scrolling / Slice Scrolling novamente para desativar a função.

OBSERVAÇÃO: a distância do corte original não é a mesma que a distância do corte usada para
reconstruções.
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19.2.5 Modificando propriedades da sequência de imagens

Como modificar propriedades da sequência de imagens

Opções

Para exibir as propriedades de uma sequência de imagens 3D, clique o ícone próximo
à sequência de imagens, na aba Plan Content.

Figura 282 

Componente Função

Properties

Permite inserir um breve comentário, como um nome mais específico. O co-
mentário será incluído no nome mostrado na árvore de dados se o nome pré-
-designado contiver menos de 6 caracteres.
Também é possível eleger uma submodalidade, quando disponível.

More
Indica se os dados de imagem estavam no formato DICOM ou xBrain quando
carregados, e fornece informações adicionais sobre o estudo de paciente sele-
cionado.

Slice and Image Set Selection
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19.3 Configuração básica de visualizações
19.3.1 Opções de visualização

Informações gerais

Em certas visualizações, o botão View Options permite alterar a orientação da visualização.

Como selecionar uma opção de visualização

Etapas

1.

Clique no botão View Options para exibir as opções de orientação disponíveis.

2.

Use o mouse para selecionar a orientação desejada.
As opções de orientação disponíveis variam em função da visualização e da etapa de
planejamento atuais.

Opção de visualização selecionada (Exemplo)

Figura 283 
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19.3.2 View Types

Informações gerais

Em certas visualizações, o botão View Types permite selecionar o tipo de visualização a ser
exibida.

Como selecionar um tipo de visualização

Etapas

1.

Clique no botão View Types para exibir as opções disponíveis (Planes, 3D ou Objects).

2.

Use o mouse para selecionar a opção desejada.

View Types disponíveis

Visuali-
zação

Descrição

Planes

Clique em Planes para exibir objetos segmentados ③ e reconstruções de plano ②
na visualização 3D contida em determinadas abas de planejamento.

①
②

③
• As informações exibidas dependem das opções selecionadas na aba 3-D Plane

View (disponível via botão Options na barra de ferramentas. Consulte a página
504).

• O local dos planos na visualização 3D será ajustado sempre que ocorrerem alte-
rações nas visualizações 2D.

Configuração básica de visualizações
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Visuali-
zação

Descrição

3D

A opção 3D apresenta um modelo 3D de toda a área da aquisição.

③

Objects

Clique em Objects para exibir uma visualização 3D somente dos objetos planeja-
dos.

③

OBSERVAÇÃO: você pode girar a exibição em cada caso, posicionando o ponteiro do mouse
sobre a visualização e movendo a seta mostrada ③ na direção desejada.
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19.3.3 Opções de composição

Informações gerais

Na etapa Object Creation, o botão Composing Options permite verificar dois cortes de imagem
de diferentes sequências de dados que foram fusionadas.

Como selecionar uma opção de composição

Etapas

1.

Clique no botão Composing Options para exibir as opções disponíveis (Off, Aperture
ou Blending).

2.

Use o mouse para selecionar a opção desejada.

Opções de composição disponíveis

Opções Descrição

Aperture

Permite comparar uma área definida do corte de referência (mostrada na visualiza-
ção do canto superior direito) com o corte mostrado na visualização de imagem
atual.

• Para comparar o corte de referência com o corte atual, use o mouse para posi-
cionar o quadro azul mostrado sobre a área a ser verificada.

• Use o mouse para redimensionar a abertura, arrastando a borda do quadro.

Configuração básica de visualizações
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Opções Descrição

Blending

Permite comparar o corte de referência inteiro (mostrado em âmbar) com o corte
da imagem atual (mostrado em azul).

• Para exibir informações adicionais sobre o corte de referência, coloque o mouse
sobre a imagem, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e mova o
mouse para a direita.

• Para exibir informações adicionais sobre o corte atual, coloque o mouse sobre a
imagem, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e mova o mouse
para a esquerda.

Off Clique em Off para desativar as opções de composição.
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19.3.4 2D Recenter

Informações gerais

A função 2D Recenter permite mover planos de reconstrução em determinadas visualizações de
imagens e recentralizar a exibição da imagem. 

Recentralizando

① ②
Figura 284 

Nº Componente

① Ajuste da exibição horizontal

② Ajuste da exibição vertical

Como recentralizar imagens

Etapas

1.

Clique no botão 2D Recenter para exibir um plano horizontal e um plano vertical, indica-
dos por linhas azuis na imagem.

2.

Clique com o mouse no plano desejado e arraste a linha até que uma posição adequada
seja atingida. A imagem é recentralizada nesta nova posição.
Para mover simultaneamente os planos horizontal e vertical, clique no ponto de intersec-
ção das linhas e arraste até que a posição adequada seja atingida.

3. Clique no botão 2D Recenter novamente para desabilitar a função.

Configuração básica de visualizações
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19.3.5 Aplicando zoom em imagens

Visualizações de zoom

① ②

③

Figura 285 

Nº Componente

① Ampliação padrão

② Ampliação na seção

③ Redução

Como ampliar e reduzir

Opções

Zoom In
• Clique em uma visualização de imagem selecionada para ampliar a imagem exibida.
• Posicione o mouse em uma região de interesse e, mantendo o botão esquerdo pres-

sionado, arraste o mouse para abrir um quadro de seleção.

Zoom Out
Clique em uma visualização de imagem selecionada para reduzi-la, obtendo uma visão
geral de toda a imagem.

Também é possível aumentar e diminuir o zoom pressionando a tecla Ctrl e girando a roda do
mouse.
Todas as visualizações de corte na aba de planejamento atual são ajustadas pelo mesmo fator de
zoom.

TELAS GERAIS E FUNÇÕES DA BARRA DE FERRAMENTAS

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 501



Visualização em tela cheia

Figura 286 

Como ativar a visualização de tela cheia

Etapas

1.

Clique no botão Full Screen para aumentar a visualização atual de modo que ocupe a
tela toda.
A região correspondente ficará claramente visível na visualização ampliada.

2. Clique no botão Full Screen novamente para desativar a função e restaurar o layout ori-
ginal da visualização.
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19.3.6 Aplicando panorama em imagens

Informações gerais

A função Panning permite recentralizar o foco de zoom (ajustar a posição da imagem exibida na
visualização).

Aplicando panorama em visualizações

① ②
Figura 287 

Nº Componente

① Visualização de planos

② Visualização de corte

Como aplicar panorama em imagens

Etapas

1.

Clique no botão Panning para ativar a função Panning.

2.
Usando o mouse, arraste o corte para a posição desejada na visualização selecionada.
As outras visualizações são atualizadas adequadamente.

3. Clique no botão Panning novamente para desativar a função.

OBSERVAÇÃO: todas as visualizações de imagens mostradas na aba de planejamento atual são
ajustadas na posição selecionada.
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19.4 Configuração avançada de visualizações

Informações gerais

A função Options abre um conjunto de abas que permitem ajustar a exibição 3D e alterar a
orientação das imagens exibidas da sequência de dados atual.

Ativando as opções de visualização

Etapa

Clique no botão Options.

Abas disponíveis

Figura 288 

Configuração avançada de visualizações
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19.4.1 Usando a aba 2-D Options

Informações gerais

Nessa aba é possível definir as opções gerais de exibição para visualizações de imagens.

Aba 2-D Options

Figura 289 

Funções disponíveis

Componente Função

Scale Visible

Selecione Scale Visible para ativar uma escala (mostrada em milímetros) ao
lado direito das visualizações de imagens axial, coronal e sagital.
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Componente Função

3-D Objects in
Slice Views

Ativa a exibição 3D nas visualizações de cortes da aba Overview dos objetos
criados durante a etapa Object Creation.

Se esta opção estiver desativada, os objetos serão mostrados como objetos
2D transparentes.

Display Interpo-
lation

Quando esta opção está ativada, o software interpola os pixels das imagens
adquiridas, resultando em uma exibição melhorada nas visualizações de ima-
gens.

① ②

• ① Sem interpolação
• ② Com interpolação

Opções de Lar-
gura de Contor-

no

As seguintes opções podem ser usadas para definir a largura do contorno de
objetos:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Configuração avançada de visualizações
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Componente Função

Show Contours
Only

Mostra objetos segmentados somente como contornos.
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19.4.2 Usando a aba 3-D Plane View

Informações gerais

Esta aba permite selecionar os objetos a serem exibidos nas visualizações em 3D. 

Aba 3-D Plane View

Figura 290 

Como fazer sua seleção

Etapas

1.

Selecione os itens a serem exibidos:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (objetos segmentados, como PTV ou tronco encefálico)

2. Clique em OK para confirmar a seleção.

OBSERVAÇÃO: para que os planos e objetos selecionados sejam exibidos, a opção Planes deve
ser selecionada usando o botão View Types (consulte a página 496).
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19.4.3 Usando a aba 3-D Thresholding

Informações gerais

Nessa aba é possível definir o limiar para o intervalo de unidades de Hounsfield visíveis ou
valores de cinza que são usados para exibir a estrutura óssea e os tecidos em sua sequência de
dados.

Sequência de imagens Unidade usada

TC Unidades de Hounsfield

RM Valores de cinza

PET Valores SU

Aba 3-D Thresholding

Figura 291 

Como ajustar o limiar

Etapas

1.
Para ajustar o limiar para uma exibição 3D:
• Use o controle deslizante no histograma (canto inferior direito da tela), ou
• Digite o valor desejado no campo Threshold [HU] mostrado abaixo do histograma.

2. Clicando no botão de atualização da visualização na parte inferior esquerda da tela, uma
prévia do modelo 3D resultante será apresentada.
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Funções adicionais

Componente Função Consulte

Depth Scrolling Página 493

2D Recenter Página 500

Panning Página 503

Zoom In/Out Página 501

View Types Página 496
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19.4.4 Usando a aba 3-D Clipping

Informações gerais

Nessa aba é possível definir a parte da imagem a ser exibida em visualizações 3D.

Aba 3D Clipping

Figura 292 

Como definir a área de recorte

Etapas

1. Clique em Enable Clipping Range na seção 3-D Clipping Areas para exibir quadros
azuis nas visualizações de imagens superiores.

2.

Clique no botão Adjust Clipping Range/Cubic Cut à direita da janela de diálogo.

3.

Posicione o mouse sobre o quadro azul e ajuste o quadro, de forma que ele circunde a
área a ser removida:
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Etapas

4.

Para criar uma pré-visualização do modelo 3D resultante, clique na visualização no canto
inferior esquerdo da tela para atualizá-la.

Como executar um corte cúbico

Esta opção permite remover um quadrante do modelo 3D para exibir uma seção transversal.

Etapas

1. Clique em Enable Cubic Cut na seção 3-D Clipping Areas para exibir quadros azuis
nas visualizações de imagens superiores.

2.

Clique no botão Adjust Clipping Range/Cubic Cut à direita da janela de diálogo (se ain-
da não estiver ativo).

3.

Selecione o quadrante a ser removido do modelo 3D:
• Anterior Right (Anterior Direito)
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Clique na borda do quadrante azul, na visualização axial ou coronal, e ajuste os ângulos
para definir a área a ser excluída da exibição 3D.

5.

Para criar uma pré-visualização do modelo 3D resultante, clique na visualização no canto
inferior esquerdo da tela para atualizá-la.

Configuração avançada de visualizações
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Funções adicionais

Componente Função Consulte

Depth Scrolling Página 493

2D Recenter Página 500

Panning Página 503

Zoom In/Out Página 501
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19.4.5 Usando a aba Display Orientation

Informações gerais

Essa aba permite selecionar a orientação de visualização necessária, para garantir que ela
corresponda à orientação planejada do paciente na mesa de tratamento.

Aba Display Orientation

Figura 293 

Opções de Orientação

Você pode selecionar uma das seguintes orientações:
• Feet First Supine (LPH) (Decúbito Dorsal, Pés Primeiro)
• Head First Supine (RPF) (Decúbito Dorsal, Cabeça Primeiro)
• Feet First Prone (RAH) (Decúbito Ventral, Pés Primeiro)
• Head First Prone (LAF) (Decúbito Ventral, Cabeça Primeiro)

Configuração avançada de visualizações
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19.5 Janelamento
19.5.1 Usando Janelamento Básico

Informações gerais

As configurações de Janelamento são usadas para ajustar a distribuição do nível de cinza nas
imagens exibidas, de forma a melhorar a visibilidade ou o contraste das estruturas.
Você pode ajustar as configurações de janelamento nas visualizações axial, coronal e sagital.

Exibição do janelamento

Figura 294 

Como visualizar as configurações atuais de janelamento

Etapas

1.

Clique no botão Windowing para ativar a função.

2.

Clique na visualização correspondente e segure o botão esquerdo do mouse para exibir
um histograma contendo as configurações atuais.

3. O histograma desaparece da visualização assim que o botão esquerdo do mouse é libe-
rado.

4. Clique no botão Windowing novamente para desabilitar a função.
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Como ajustar as configurações de janelamento

Etapas

1.

Clique no botão Windowing para ativar a função.

2.

Para ajustar o nível de ajuste de escala de cinza (centro da largura do janelamento sele-
cionado), clique na visualização e:
• Arraste o mouse para cima, para aumentar o nível.
• Arraste o mouse para baixo, para diminuir o nível.

3.
Para ajustar a largura da janela de valor de Hounsfield ou de cinza, clique na imagem e:
• Arraste o mouse para a direita, para aumentar a largura.
• Arraste o mouse para a esquerda, para diminuir a largura.

4. Clique no botão Windowing novamente para desabilitar a função.

Janelamento
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19.5.2 Usando o Janelamento Avançado

Informações gerais

A função Windowing Dialog fornece opções avançadas para ajuste do valor de cinza, de
unidades de Hounsfield ou da distribuição SUV, de forma a facilitar a distinção entre estruturas
ósseas ou pontos marcadores e tecido mole nas imagens adquiridas por scanner.

Sequência de imagens Unidades usadas

TC Unidades de Hounsfield

RM Cinza

PET SUV

Ativando a janela de diálogo Windowing

Etapa

Clique no botão Windowing Dialog.

Janela de diálogo Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Figura 295 
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Conteúdo da janela de diálogo Windowing

Nº Componente Função

① Current Corte original da sequência de imagens atual.

② Preview Pré-visualização do corte modificado, de acordo com seus ajustes.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Selecione valores predefinidos de janelamento.

④ Caixa de sele-
ção Inverse

Inverte a exibição de cores, revertendo a configuração padrão, de for-
ma que, por exemplo, o ar seja exibido em branco e os ossos em preto.

⑤ Level HU Ajuste o nível do valor de cinza.

⑥ Width HU Ajuste a largura do valor de cinza.

⑦ Histograma Representação gráfica das unidades de Hounsfield/distribuição do valor
de cinza nos dados de imagem.

⑧ Caixa de sele-
ção Zoom

Limita a representação gráfica das unidades de Hounsfield/distribuição
do valor de cinza a uma área específica.

Configurações de janelamento predefinidas

Configuração Descrição

Bone
Aplica janelamento específico para ossos, de forma que o tecido mole seja es-
maecido e os ossos sejam exibidos com maior nitidez (somente para sequênci-
as de tomografias).

Current Win-
dowing

Restaura as configurações de janelamento para aquelas definidas quando você
acessou pela primeira vez essa janela de diálogo.

Full Range Aplica o intervalo completo de valores de cinza/unidades Hounsfield adquiridos
pelo scanner à sequência de imagens.

Radiology De-
fined

Aplica as configurações definidas quando as imagens foram inicialmente adqui-
ridas.

Janelamento da Região de Interesse

Esta opção permite definir uma área específica na sequência de imagens e aplicar valores de
cinza ou unidades Hounsfield desta área na sequência de dados completa.

Etapas

1.

Clique no botão Windowing Region of Interest para ativar a função.

Janelamento
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Etapas

2.

Na visualização Preview, use o mouse para desenhar um quadro em torno da área da
qual deseja selecionar as configurações de Windowing.

Como alternativa, você pode clicar na área Preview no local desejado da imagem.

3.

Solte o botão esquerdo do mouse para ver os resultados de pré-visualização calculados.

4. Clique em OK para aplicar os valores de cinza da área selecionada a todo a sequência
de imagens.

Como ajustar o nível de cinza e a largura

Esses ajustes podem ser realizados quando a caixa de seleção Zoom está desativada:

Etapas

1.

Para ajustar o centro do janelamento da imagem:

• Digite o valor desejado no campo Level HU ou
• Ajuste o controle deslizante correspondente, até que o valor desejado seja mostrado.

2.

Para ajustar a amplitude do janelamento da imagem:

• Digite o valor desejado no campo Width HU ou
• Ajuste o controle deslizante correspondente, até que o valor desejado seja mostrado.
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Ajustando a amplitude da distribuição dos valores de cinza

② ③

①

Figura 296 

Opções

Digite os valores desejados diretamente nos campos Right HU e Left HU fornecidos.

Use o mouse para ajustar os controles deslizantes de valor esquerdo ② e/ou valor direito ③,
até que os valores requeridos sejam exibidos nos campos correspondentes.

OBSERVAÇÃO: para restringir a representação gráfica das unidades de Hounsfield e da
distribuição de valor de cinza a uma área específica, para que o janelamento possa ser definido
com maior precisão, ative a caixa de seleção Zoom ①.
 

Funções adicionais

Componente Função Consulte

Depth Scrolling Página 493

Você pode navegar por cortes individuais em ordem
crescente ou decrescente Página 492

Panning Página 503

Zoom In/Out Página 501

O botão Windowing permite ajustar a distribuição dos
níveis de escala de cinza das imagens exibidas, de for-
ma a melhorar a visibilidade ou o contraste das estrutu-
ras

Página 515

O botão Screenshot permite gerar capturas de telas
das visualizações e janelas de diálogo exibidas

Página
526

Janelamento
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19.6 Funções de verificação
19.6.1 Medição de Unidades de Hounsfield/Valores de cinza

Informações gerais

As funções Measure Hounsfield Units e Measure Values possibilitam a medição de unidades
Hounsfield ou valores de cinza em qualquer ponto de um corte de imagem.

Componente Função

O botão Measure Hounsfield Units é exibido para sequências de tomografias.

O botão Measure Values é exibido para outra sequências de imagens. Os va-
lores podem ser medidos em valores de cinza (por exemplo, para imagens de
RM) ou de captação padrão (SUV), por exemplo, para determinadas imagens
PET. Outros valores também são possíveis, dependendo da modalidade da
imagem em questão. 

Unidades de medição

Componente Função

Unidades de
Hounsfield

Com a aquisição de tomografias para diagnóstico, as informações de densida-
de são avaliadas em Unidades de Hounsfield (HU) internacionais, em uma es-
cala que varia de -1024 a 3071, em que 0 é o valor para água (1,0 g/cm³) e
-1000 é o valor para ar.
Se a escala de HU do scanner exceder 12 bits (-1024 a +3071) os maiores va-
lores serão truncados:
• Valores < -1024 serão truncados para -1024
• Valores > 3071 serão truncados para 3071

Em aquisições de imagens neurológicas de TC, um nível de 40 HU e uma am-
plitude de 100 HU são normalmente utilizados para contraste do tecido cere-
bral.

Valores de cin-
za A exibição de valores de cinza varia de 0 (preto) a 255 (branco).

Exibição de medições

① ②
Figura 297 
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Nº Componente

① Unidades de Hounsfield

② Valor de cinza

Como usar as funções de medição

Etapas

1.

Clique no botão correspondente (Measure Hounsfield Units ou Measure Values).

2.

Clique com o mouse em qualquer ponto do corte para exibir a unidade de Hounsfield ou
o valor de cinza no ponto selecionado.
Para atualizar o valor de forma dinâmica, mantenha o botão esquerdo do mouse pressio-
nado e mova o mouse pela imagem.

3. Clique novamente no botão correspondente para desativar a função e remover o valor
exibido da visualização da imagem.

Observações sobre segurança

O iPlan RT Dose somente pode exibir informações de valor de cinza/unidades de
Hounsfield/SUV por pixel, conforme calculado e exportado pelo scanner. Preste atenção
especial ao interpretar essas informações e certifique-se de que estejam corretas. Dados
de tomografias de feixe cônico ou dados de angiografias rotacionais, por exemplo, não
irão conter valores reais de HU.

O usuário é responsável por garantir a precisão do valor da unidade de Hounsfield
mostrado.

Sequências de imagens de determinadas modalidades (p. ex., PET/MRI/SPECT/DTI)
importadas com versões anteriores do iPlan RT Image 4.1.2 podem não ser exibidas
corretamente. As informações de pixel absoluto para determinados cortes e especialmente
as informações de pixel relativo entre diferentes cortes (reconstruções 3D) podem ser
incorretas. Imagens PET com valores de captação padronizados (SUV) não são afetadas.

Se for detectado que uma aquisição PET não foi importada adequadamente por uma
versão anterior do iPlan, importe novamente essa sequência de imagens com o iPlan RT
Image 4.1.2 (ou mais recente).

Se for detectado que uma sequência de imagens de RM não foi importada adequadamente
por uma versão anterior do iPlan RT, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Como os valores de captação padronizados (SUV) podem variar em função do scanner de
PET usado, sempre compare os valores exibidos com o SUV obtido diretamente no
scanner antes do uso.

Funções de verificação
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19.6.2 Sistema de coordenadas

Informações gerais

Quando você trabalha com imagens localizadas ou não localizadas, um sistema separado de
coordenadas de paciente é usado para exibição das medições em cada caso.
• Non-localized images: por razões de consistência, o iPlan RT Dose usa o mesmo sistema de

coordenadas de paciente que o ExacTrac (consulte a página 532). Como alternativa,
também é possível definir um ponto de referência na etapa Surface Segmentation para
definir o ponto de origem do sistema de coordenadas.

• Localized images: o sistema de coordenadas é baseado no quadro de referência fornecido
pelo localizador estereotático.

Sistema de Coordenadas Brainlab: Sequências de imagens não localizadas

Figura 298 
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19.6.3 Medição de distâncias

Informações gerais

A função Measure Distances permite medir a distância entre quaisquer dois pontos na imagem.

Exibição da Distância

Figura 299 

Como medir distâncias

Etapas

1.

Clique no botão Measure Distances para ativar a função.

2.
Clique com o mouse em dois pontos na imagem.
A distância em milímetros entre os pontos selecionados é então calculada e exibida.

3. Se necessário, você pode reposicionar um ponto, clicando nele com o mouse e arrastan-
do-o para a posição desejada.

4. Clique no botão Measure Distances novamente para desativar a função e remover a
medição de distâncias da visualização da imagem.

Um tratamento sem localização somente poderá ser executado se a escala for verificada.

Funções de verificação
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19.6.4 Medição de ângulos

Informações gerais

A função Measure Angles permite medir o ângulo entre quaisquer três pontos na imagem.

Exibição do ângulo

Figura 300 

Como medir ângulos

Etapas

1.

Clique no botão Measure Angles para ativar a função.

2.
• Clique com o mouse em três pontos na imagem.
• O ângulo entre os pontos selecionados é calculado e exibido.

3. Se necessário, você pode reposicionar um ponto, clicando nele com o mouse e arrastan-
do-o para a posição desejada.

4. Clique no botão Measure Angles novamente para desativar a função e remover a medi-
ção de ângulo da visualização da imagem.
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19.6.5 Capturas de tela

Como fazer uma captura da tela atual

Etapa

Clique no botão Screenshot.

Captura de tela gravada

O software exibe uma mensagem confirmando que a captura de tela foi salva e indicando o
caminho de armazenamento. O caminho de armazenamento padrão é C:\Brainlab
\Screenshots.

Figura 301 

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 correspondente.

Funções de verificação
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19.7 Recursos extras importantes

Informações gerais

Esta seção descreve alguns recursos extras do iPlan RT que simplificam o uso do sistema.

Informações sobre o iPlan

Clique no logotipo da Brainlab, na parte inferior da tela principal, para ver informações sobre a
versão do iPlan, sobre a Brainlab e sobre os componentes do iPlan atualmente instalados:

Figura 302 

Como trocar o usuário

Etapas

1. Clique no logotipo da Brainlab.

2. Clique no botão Change User.

Aplicando escala em eixos do DVH:

Se desejar aumentar o volume exibido ou o intervalo de dose dos eixos do DVH, clique e arraste
as setas na extremidade dos eixos y e x, até que o gráfico atinja o intervalo desejado:

Figura 303 
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Limiares em escalas de dose

Se desejar exibir limiares adicionais na escala de dose, ou removê-los, posicione o mouse no
valor da escala de dose e clique duas vezes no botão esquerdo do mouse (oito limiares, no
máximo, podem ser exibidos).
Você pode designar uma prioridade de exibição mais alta a um limiar, clicando duas vezes no
valor correspondente, à esquerda da escala de dose.

Figura 304 

Usando o botão direito do mouse

Determinadas funções podem ser executadas usando o botão direito do mouse:
Para abrir um menu de contexto na etapa de Treatment Planning, você pode clicar com o botão
direito do mouse no:
• O RTPlan
• Grupo de tratamento
• Elemento de tratamento

Recursos extras importantes
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19.7.1 Referência da tela de tratamento
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Referência de tela

Recursos extras importantes
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20 DEFINIÇÕES E
TERMINOLOGIA

20.1 Terminologia para Tratamento

Room Isocenter (Isocentro da sala)

Em geral, este é o ponto-alvo em que ocorre a interseção de todos os feixes, qualquer que seja o
ângulo da mesa de tratamento ou do gantry do Linac.

Figura 305 

Diverse Isocenters (Isocentros Diversos)

Referem-se a PTVs no tecido do paciente que são posicionados no isocentro da sala antes do
tratamento.

Gantry

O braço giratório do acelerador linear que contém a porta de saída do feixe de raios X é chamado
de gantry.

Gantry Angle (Ângulo do Gantry)

A direção padrão da visualização do ângulo do gantry é a posição de frente para o acelerador
linear, olhando dos pés da mesa de tratamento para a cabeceira. Geralmente, os ângulos
aumentam no sentido horário, começando em 0° quando a cabeça do gantry se encontra
diretamente acima do paciente. Dependendo do modelo e da configuração do Linac, o software
pode ser modificado para indicar escala IEC, DIN, IEC 61217 ou escala Varian. Outras
configurações são possíveis, mas devem ser definidas na fábrica. Do topo para direita:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido horário)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido horário)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido horário)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (sentido anti-horário)
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Table Angle (Ângulo da Mesa)

A mesa de tratamento normalmente é definida com 0° na posição central (padrão). A rotação no
sentido horário é definida usando ângulos positivos até 90°, e a rotação no sentido anti-horário
com ângulos de 359° a 270° (de 0° a -90°). As configurações de ângulos utilizadas em cada
centro de tratamento podem ser diferentes das indicadas acima. Atualmente o software oferece
suporte às escalas IEC, DIN, IEC 61217 e Varian. Outras escalas são possíveis, mas devem ser
definidas na fábrica. Da esquerda para direita:
• IEC: 90°, 0°, 270° (sentido horário)
• DIN: 270°, 0°, 90° (sentido anti-horário)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (sentido anti-horário)
• Varian: 270°, 180°, 90° (sentido horário)

Collimator Angle (Ângulo do Colimador)

O cabeçote do Linac pode ser girado para alterar a direção da lâmina de um colimador
multilâmina ou para girar qualquer acessório. Essa rotação é necessária para se obter o menor
tamanho do campo de radiação e também para proteger da radiação a maior área possível de
tecidos saudáveis. Dependendo do modelo e da configuração do Linac, o software oferece
suporte às escalas IEC, DIN, IEC 61217 e Varian. Outras escalas são possíveis, mas devem ser
definidas na fábrica. Da frente para direita:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido horário)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido horário)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido horário)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (sentido anti-horário)

Coordinate Systems (Sistemas de Coordenadas)

O sistema de coordenadas para dados localizados é baseado no referencial fornecido pelo
localizador estereotático. Porém, para imagens não localizadas, o mesmo sistema de
coordenadas do paciente do ExacTrac é utilizado. Veja a seguir uma comparação entre sistemas
de coordenadas padrão.

Figura 306 
Se mais de uma sequência de dados localizada estiver disponível, certifique-se de selecionar a
sequência correta para posicionamento do paciente. Se o paciente ou o localizador tiverem sido
movidos entre a aquisição da tomografia e o tratamento (modificando a posição do anel de
cabeça e realizando nova aquisição de imagem do paciente, por exemplo), o sistema de
coordenadas da sequência de dados anteriormente criada será inválido. A seleção de uma
sequência de dados inválida causará o desalinhamento do paciente.

Beam, Field (Feixe, Campo)

Uma única unidade de radiação com ângulos de gantry, mesa e colimador fixos é chamada de
feixe ou campo.
Em geral, o objetivo da radioterapia é reduzir a dose de irradiação para tecidos normais, ao
mesmo tempo maximizando a dose para o PTV. Para atingir esse objetivo, forma-se um feixe
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para a projeção do PTV no plano do isocentro, perpendicular ao feixe de entrada (exibido na
perspectiva do olho do feixe [BEV]).
A distribuição de dose que se ajusta à forma do PTV é obtida pela sobreposição de vários desses
feixes. Para minimizar a dose nos tecidos saudáveis, os feixes são espaçados o máximo possível
em três dimensões. Porém, o grau de liberdade para o posicionamento de um feixe pode ser
limitado, devido à localização de estruturas sensíveis (órgãos em risco [OAR]). A Brainlab
recomenda verificar a existência de bloqueios do isocentro na perspectiva do feixe.

Machine Profile (Perfil de Máquina)

Define o hardware (Linac, colimadores primários , MLCs ou colimadores cônicos) usado e pode
conter links para um (para Cones Circulares ou MLC com dados de Pencil Beam) ou dois (MLC
com dados de Pencil Beam e Monte Carlo) perfis de feixes.

Dose Profile/Beam Profile (Perfil de Dose/Perfil de Feixe)

Contém informações dosimétricas completas para uma combinação específica de Linac-MLC-
energia-radiação.

ASCII

Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informações. Estabelecido para assegurar a
compatibilidade entre vários tipos de equipamentos de processamento de dados.

Time Format (Formato de Hora)

A menos que indicado de forma diferente, o formato de horário usado no sistema de
planejamento de tratamento iPlan RT é hh:mm:ss para horas (hh), minutos (mm) e segundos
(ss). As horas são indicadas usando o relógio de 24 horas.

Linear Measures (Medidas Lineares)

As medidas lineares são apresentadas em milímetros (mm).
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20.2 Terminologia para IMRT

IMRT

Intensity Modulated Radiotherapy (Radioterapia de Intensidade Modulada).

Beamlets (Subfeixes)

Pequenas subdivisões de um feixe, com intensidades variáveis.

CIAO

Complete Irradiation Area Outlined (Área Total de Irradiação Projetada); área coberta por um
único feixe, vista pela perspectiva do feixe, usada como ponto de partida da otimização.

Constraints

Limitações de dose (positiva; PTV e/ou negativa; órgão em risco) que devem ser atendidas pelo
tratamento.

Dose-Volume Constraint (Restrição de Dose-Volume)

Restrição que limita a combinação de dose e volume a um valor mínimo ou máximo de x% da
dose até y% do volume.

Inverse Planning

Otimização de subfeixes, respeitando as restrições do tratamento.

Fluence Map (Mapa de Fluência)

Campo virtual com todos os subfeixes de um único feixe.

Leaf Sequencing (Sequenciamento de Lâminas)

Cálculo da movimentação das lâminas para fornecer o mapa de fluência desejado.

Segment (Segmento)

Status único de posições das lâminas. O acúmulo de todos os segmentos produz um mapa de
fluência.

Dynamic Leaf Sequencing (Sequenciamento Dinâmico de Lâminas)

Sequenciamento de lâminas, usando uma movimentação dinâmica das lâminas durante a
aplicação da dose; todos os segmentos são fornecidos enquanto o feixe está ativo.

Step-And-Shoot Leaf Sequencing (Sequenciamento de Lâminas Step-And-Shoot)

O sequenciamento de lâminas alterna entre a movimentação de lâminas e a aplicação da dose;
primeiro o segmento é definido e depois o feixe é ativado.
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Tongue-and-Groove Effect (Efeito Tongue-and-Groove)

Problema no sequenciamento de lâminas causado pelo design das lâminas (Tongue-And-
Groove).

Intraleaf Leakage (Vazamento Intralâminas)

Vazamento entre a transmissão através das lâminas.

Interleaf Leakage (Vazamento Interlâminas)

Vazamento entre lâminas vizinhas.

MLC Transmission (Transmissão por MLC)

Radiação transmitida através do MLC (valor médio, incluindo vazamentos intralâminas e
interlâminas).

DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA
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21 APÊNDICE
21.1 Informações básicas sobre a fusão de imagens

Informações gerais

O algoritmo de fusão de imagens utilizado no iPlan RT Image é totalmente automático e baseado
em intensidade, e é capaz de registrar e fusionar sequências de imagens médicas,
independentemente da modalidade da aquisição de imagens e da orientação da aquisição das
sequências de imagens.
Objetos não precisam ser contornados nas duas sequências de imagens para serem registrados
e não é necessário definir pontos de referência. O método é capaz de registrar qualquer
modalidade em qualquer outra, independentemente da orientação das sequências de imagens.
Assumindo que o objeto mostrado nas sequências de imagens comporte-se como um corpo
rígido, seis parâmetros de transformação (três graus de liberdade para translação e rotação,
respectivamente) devem ser determinados para a fusão bem-sucedida das sequências de
imagens.
Para cada voxel da primeira sequência de imagens, o iPlan RT Image computa a posição do
voxel correspondente na segunda sequência de imagens. Uma medida de similaridade é então
calculada usando a sequência de todos os pares de voxel obtidos. A medida robusta de
“Informações Mútuas” é o critério com maior nível de arredondamento, produzindo resultados
satisfatórios em quase todos os casos. Basicamente, o algoritmo tenta determinar os parâmetros
de transformação entre as sequências de imagens, para atingir o máximo de semelhança. Uma
abordagem com múltiplas resoluções reduz o tempo de cálculo e o risco de convergência para
um máximo local.
O algoritmo é parcialmente inspirado em “Uma Abordagem Piramidal para Fusão de Imagens de
Sub-Pixel Baseada em Informações Mútuas” e em um “Registro Automático em 3D de Imagens
de RM e TC da Cabeça” (consulte as referências [1 e 2]).
Uma abordagem um pouco diferente, embora interessante, é descrita em “Multi-modal volume
registration by maximization of mutual information” (consulte a referência [3]).

As sequências de imagens podem conter imagens do mesmo objeto (por exemplo, a
cabeça do paciente), possivelmente em diferentes resoluções, orientações e direções de
varredura. Presume-se que o tamanho do pixel e as distâncias dos cortes das duas
sequências de imagens são conhecidos. Para estabelecer uma correspondência entre as
sequências de imagens, o algoritmo determina a quantia pela qual uma sequência de
imagens deve ser transladada e girada em relação à outra.

Transformação rígida

Inicialmente, existem duas imagens 3D do mesmo objeto (por exemplo, a cabeça do paciente).
Assumindo que não haja distorções, uma determinada transformação rígida da segunda imagem
deve colocá-la em registro perfeito com a primeira. A partir de agora, a primeira sequência de
imagens é denominada sequência de referência e a segunda sequência de imagens é a
sequência de teste. Os índices r e t referem-se a quantidades da sequência de referência e da
sequência de teste, respectivamente.
Os seis parâmetros de uma RT de transformação rígida (esta abreviação pode representar tanto
“transformação rígida” como “rotação-translação”) são dados por três ângulos de rotação φx, φy,
φz e por um vetor de translação (tx, ty, tz)T.
Os parâmetros de rotação formam uma matriz de rotação ortogonal,
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=

o vetor de translação é denotado por T. Como os tamanhos do voxel das imagens podem ser
diferentes, isso deve ser corrigido pela multiplicação pela relação de tamanhos de voxel.

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

Se essa transformação for aplicada a uma determinada posição (xt, yt, zt)T da sequência de teste,
seu correspondente será indicado na sequência de referência.

xr

yr

zr

R
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zt

⋅ T+=

Histograma Conjunto

O Histograma Conjunto é a generalização bidimensional de um histograma de imagem comum.
Ele depende de duas imagens e de uma transformação RT (arbitrária, porém fixa) entre elas.
Para cada voxel (xt, yt, zt)T da sequência de teste, o voxel correspondente (xr, yr, zr)T da
sequência de referência é computado. Cada um desses pares de voxels contribui para o
Histograma Conjunto de acordo com suas intensidades It e Ir. Observe que as coordenadas xr, yr,
zr não são necessariamente números inteiros. É muito provável que este ponto esteja localizado
em algum lugar entre a grade do voxel da sequência de referência. Portanto, a intensidade Ir
nesse ponto deve ser interpolada a partir das intensidades dos voxels adjacentes. Os voxels da
sequência de teste cujos pares não estão dentro da sequência de referência são excluídos do
cálculo do Histograma Conjunto.

Medidas de similaridade

Medidas de similaridade são esquemas de cálculo que usam o Histograma Conjunto como
entrada e produzem um único número como saída. Este número único deve representar a
qualidade da transformação específica para a qual o Histograma Conjunto foi calculado. Para
uma “boa” transformação, este número deve ser maior que o de uma transformação “ruim”.
Finalmente, para a transformação que coloca as imagens no registro, esse número deve atingir
um máximo.
Dependendo do tipo de relacionamento entre as sequências de imagens, várias medidas
diferentes de similaridade podem ser usadas. O caso mais simples é um relacionamento idêntico.
Nesse caso, as sequências de imagens são idênticas, mas são giradas e transladadas uma
contra a outra. Por exemplo, duas tomografias do mesmo paciente são imagens com
relacionamento quase idêntico. Nesse caso, podemos usar a soma negativa das diferenças de
intensidade ao quadrado como medida de similaridade.
Relacionamentos mais generalizados exigem medidas de similaridade mais sofisticadas. Para
relacionamentos afins, o coeficiente de relacionamento pode ser usado. Os relacionamentos
funcionais exigem (no mínimo) o uso do critério de Woods [4] (este critério é personalizado para
fusão de RM com PET, em que o relacionamento é próximo ao funcional) ou da razão de
correlação [5]. Informações Mútuas [6 e 7] e similares são as medidas de similaridade mais
sofisticadas e podem lidar com praticamente qualquer relação.

Otimização

A medida de similaridade é um mecanismo que atribui um número real (seu valor) à
transformação TR utilizada para computar o Histograma Conjunto. Consequentemente, a medida
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de similaridade pode ser considerada como uma função S dos seis parâmetros de transformação
φx, φy, φz e tx, ty, tz. Esses parâmetros são combinados para formar o vetor de parâmetro p, pelo
qual o parâmetro ideal de correspondência de imagens é denotado por p*.
O iPlan RT Image tem o objetivo de determinar esses parâmetros de transformação ideais.
Assumindo que uma medida de similaridade “razoável” seja usada, a função S deve assumir um
máximo global em p*. Em outras palavras: S(p*) ≥ S(p) para todos os p admissíveis.
O iPlan RT Image procura esse parâmetro vetorial ideal usando uma versão modificada de
algoritmo de procura de padrões. Porém, o custo de avaliação da função S para um determinado
p é muito alto em termos de tempo de computação (o Histograma Conjunto inteiro precisa ser
calculado para uma única avaliação). Portanto, é necessário adotar uma estratégia de otimização
que use o mínimo possível de avaliações de S. A ideia básica é construir uma série de
aproximações de S que sejam fáceis de avaliar (denominadas secundárias) e maximizar as
aproximações. A série de maximizadores das aproximações normalmente converge rapidamente
para p*.

Múltiplas resoluções

O algoritmo de otimização sugerido só funciona bem se o valor inicial p0 já estiver próximo do
valor p* ótimo. Isso ocorre devido a outra dificuldade com a medida de similaridade S - a
existência de um número possivelmente grande de máximos locais. É muito provável que o
algoritmo fique preso em um deles, produzindo parâmetros de transformação incorretos.
Infelizmente, algoritmos mais robustos, capazes de localizar o máximo global, normalmente
precisam de tempos de cálculo proibitivamente grandes.
Uma solução para esse dilema é a abordagem de resolução múltipla. Ela é baseada na
observação de que os máximos locais tendem a ser ajustados para resoluções rudimentares,
mantendo apenas o comportamento global da medida de similaridade. Isso é explorado pela
construção de uma série (pirâmide) de imagens 3D com maior resolução.

Figura 307 
Na resolução mais rudimentar, relativamente poucos voxels devem ser comparados para o
cálculo do Histograma Conjunto. Dessa forma, o tempo de cálculo é reduzido. Pode-se usar um
otimizador padrão muito robusto para a solução do problema de otimização correspondente. Isso
pode produzir um vetor de parâmetro.
Na próxima etapa, a resolução é aumentada e o vetor obtido é usado como valor inicial para uma
nova otimização. Em alguma resolução ele é alternado para a estratégia de otimização descrita
acima, usando substitutos. A abordagem de múltiplas resoluções resulta em um algoritmo muito
rápido e robusto, que é capaz de corrigir grandes registros incorretos iniciais, pois a maior parte
do trabalho é realizada em resoluções rudimentares.
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21.2 Informações básicas sobre segmentação de
objetos

21.2.1 Cálculo de volume e interpolação

Cálculo de volume

O cálculo do volume é baseado no princípio de Cavalieri. Portanto, o volume de um corte não
depende apenas do próprio corte, mas também dos cortes vizinhos. Isso também significa que o
primeiro e o último corte contribuem menos (porém, normalmente mais que a metade) com o
volume geral.

Interpolação

A interpolação de formas é feita pela interpolação de distâncias atribuídas, um método bem-
conhecido e amplamente aceito.

Figura 308 
Conforme mostrado no exemplo a seguir, a precisão da interpolação aumenta na mesma
proporção em que aumenta a sobreposição dos cortes de origem da interpolação. Quando não
há sobreposição, a forma interpolada é vazia.

Figura 309 
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21.2.2 Resolução de objetos segmentados e tamanho do pincel

Resolução de objetos

A resolução geral de objetos segmentados depende do nível do corte. Para a maior parte dos
objetos, isso é configurado como 0,25 pixel, com a direção da varredura igual à espessura do
corte. Todavia, tipos de estruturas grandes, como ossos, recebem o valor de 1 pixel por corte.

Tamanho do pincel

O diâmetro do pincel pode ser definido entre 1 e 200 pixels do objeto. Se a resolução do objeto
for duas vezes mais fina que a resolução da sequência de imagens (este é o padrão para a maior
parte dos órgãos), o pincel cobrirá um máximo de 100 pixels de imagem.

Informações básicas sobre segmentação de objetos
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21.2.3 SmartShaper

Informações gerais

O SmartShaper (consulte a página 138) é uma ferramenta avançada para deformação direta em
3D de objetos anatômicos dentro da anatomia do paciente em três dimensões. De forma
semelhante à segmentação por atlas que adapta uma sequência de dados do atlas para se
encaixar na sequência de dados do paciente, o SmartShaper desenha uma grade de pontos de
controle invisíveis sobre o objeto a ser adaptado. A grade de pontos de controle é então
automaticamente ajustada usando fusão elástica. 

Ajustando o tamanho do objeto

O usuário 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 nas três dimensões (axial, coronal e
sagital). Quando se usa um pincel menor, o número de pontos de grade calculados aumenta e,
dessa forma, a sensibilidade também aumenta. Se o pincel for configurado para um tamanho
maior, os ajustes ficam mais rudimentares. O SmartShaper também pode ser usado fora do
objeto como se estivesse puxando. Isso funciona, pois 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.
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21.2.4 SmartBrush

Informações gerais

SmartBrush (consulte a página 123) é uma ferramenta de interpolação que proporciona uma
delineação rápida do alvo baseada em um algoritmo ajustável de detecção baseado em limiar. É
possível identificar limites de objetos de forma imediata e automática, bem como alterar
manualmente objetos ou estruturas. 

Delineação automática de alvo

Ao realizar a delineação automática de alvo em estruturas complexas, o SmartBrush funciona
pela detecção do limiar dos valores de cinza do contorno selecionado na primeira e no último
corte e depois interpola linearmente os cortes intermediários, fornecendo uma reconstrução dos
volumes em 3D. O tamanho da ferramenta pode ser alterado para proporcionar maior
sensibilidade e para considerar pequenas diferenças em valores de cinza. A combinação de
interpolação automática e configurações sensíveis de pincel tornam essa ferramenta ideal para
contorno ou atualização de estruturas complexas com bom contraste de imagens.

Informações básicas sobre segmentação de objetos
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21.2.5 Segmentação por limiar

Valores padrão

Objeto Valor Mínimo / Má-
ximo

Nº de componentes Objeto de máscara

Vasos
• Mín.: 1433
• Máx.: 2252

10 Cavidade craniana

Osso
• Mín.: 164
• Máx.: 2662

--- Caixa delimitadora

Pulmões
• Mín.: -991
• Máx.: -303

1 Caixa delimitadora
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21.3 Informações básicas sobre valores de captação
padrão (Standard Uptake Values)

21.3.1 Calculando valores padronizados de captação (SUV)

Informações gerais

A implementação dos cálculos de valores de captação padrão em imagens PET no software
iPlan RT Image 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 - Comparison of qualitative visual and semi quantitative
analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101”.

Cálculo de SUV

Os valores padronizados de captação são calculados usando a seguinte fórmula:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
A concentração de radioatividade é medida pelo scanner PET em Bq/ml.
O fator de escala é calculado conforme segue:

Valor Descrição Tag DICOM correspondente

w Peso do paciente [Kg] PatientsWeight
d Total da dose injetada [Bq] RadionuclideTotalDose
f Fator de queda DecayFactor
ti Tempo de injeção [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Tempo de varredura [s] AcquisitionTime

ë Metade do tempo de vida de radio-
nuclídeos [s]

RadionuclideHalfLife

Informações básicas sobre valores de captação padrão (Standard Uptake Values)
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21.4 Informações básicas sobre o iHelp
21.4.1 iHelp - Como funciona

Informações gerais

O software iHelp instalado no sistema do cliente efetua “pings” no servidor do iHelp, na porta 443
ou 17002. Ambas são conexões limitadas, sendo que a porta 17002 é mais rápida. Em cada
“ping” o cliente tenta estabelecer um túnel SSL.
• Para acessar o cliente, um engenheiro de suporte da Brainlab conecta-se primeiro ao servidor

do iHelp usando um túnel SSL.
• O servidor do iHelp combina os dois túneis e o engenheiro de suporte da Brainlab pode

acessar o sistema do cliente.

Requisitos de instalação

Não é necessário fazer nenhuma alteração nas configurações de firewall (a menos que você
deseje prover uma conexão mais rápida entre o sistema cliente e o suporte da Brainlab).
Desde que o firewall já permita conexões de Internet a partir da rede interna, o iHelp será capaz
de realizar a assistência remota.
É necessário iniciar o iHelp no cliente. Caso contrário, o suporte da Brainlab não terá acesso.
Nenhum dado de paciente é transferido.
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Informações básicas sobre o iHelp
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