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

Suporte

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

Região Telefone e Fax e-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

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

Brasil Tel.: (0800) 892-1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 (900) 649 115

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

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

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

Expectativa de vida útil

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

Comunicação

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

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.1 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

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

Marcas comerciais não pertencentes à Brainlab

• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Software integrado de terceiros

• Este software baseia-se em parte no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Partes deste software são baseadas no produto Sun Microsystems Inc.
• Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation

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

seu sistema.
• A implementação do Brainlab PDF-Viewer é baseada na PDF Direct/PDF Quick View library,

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

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da MDD (Medical Device Directive).
De acordo com a MDD (Council Directive 93/42/EEC), o iPlan View é um pro-
duto da Classe IIb.

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

Instruções de descarte

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

Vendas nos Estados Unidos

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

Dados para contato e informações legais
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1.2 Símbolos
Símbolos usados neste manual

Avisos

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

Cuidado

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

Observações

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Indicação de uso
Uso do sistema

Indicações de uso

As indicações de uso do iPlan são a visualização, exibição e documentação de imagens
médicas, incluindo diferentes módulos de processamento de imagens, fusão de imagens,
visualização e segmentação assistida por atlas, planejamento funcional intraoperatório, quando o
resultado pode ser usado, por exemplo, com cirurgia estereotática guiada por imagens ou outros
dispositivos para posterior processamento e visualização.
Exemplos de procedimentos incluem (sem se limitar a estes):
• Planejamento e simulação de procedimentos cirúrgicos cranianos tais como resecção de

tumores, colocação de derivações, intervenções estereotáticas minimamente invasivas,
biópsia, planejamento e simulação de trajetórias para estimulação e registro por eletrodos.

• Procedimentos ORL tais como cirurgia sinusal, cirurgia de tumores.
• Procedimentos de coluna tais como cirurgia de tumores, planejamento de parafusos

pediculares, planejamento de vertebroplastias.
• O iPlan View é um aplicativo desenvolvido para revisão de planos de tratamento existentes.
• Planejamento e simulação de procedimentos cranio-maxilofaciais.

Usuários típicos do iPlan são profissionais da área médica, incluindo, entre outros, cirurgiões e
radiologistas.

A quem se destina

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

Local de uso

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

Cuidados ao manusear

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

Revisão da plausibilidade

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

Responsabilidade

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

Indicação de uso
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos
Software médico da Brainlab

Software médico da Brainlab compatível

O iPlan View é compatível com:
• Software PatXfer versão 5.2
• Software VectorVision cranial versões 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9
• Software cranial/ENT essential e unlimited versão 1.0
• cranial/ENT unlimited versões 2.0 e 2.1
• Software Kolibri cranial versões 2.1, 2.5, 2.6 e 2.7
• Software iPlan Cranial versões 1.1, 1.5, 2.5 e 2.6
• Software iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT versões 1.1, 2.5 e 2.6
• Software iPlan RT Image versão 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Outros softwares da Brainlab

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.1 Software de outros fabricantes

Outro software não pertencente à Brainlab

O iPlan View é compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Server
2003/2008, Windows 7 e Windows 8. Para informações detalhadas e atualizadas sobre sistemas
operacionais compatíveis, favor consultar o suporte da Brainlab.
A Brainlab recomenda que você proteja seu sistema com medidas de última geração de proteção
contra software malicioso (p. ex., instalação de um antivírus). Esteja ciente que as medidas de
proteção contra software malicioso podem afetar de forma negativa o desempenho do sistema, p.
ex., se forem realizadas varreduras em tempo real e cada acesso ao arquivo for monitorado,
então o carregamento e a gravação dos dados do paciente podem ser lentos.
OBSERVAÇÃO: o sistema da Brainlab é um dispositivo médico e deve ser usado de acordo com
o uso pretendido e o acordo de licença de usuário final do sistema. O uso de software de
terceiros pode afetar de forma adversa a confiabilidade do sistema.
 

São recomendadas apenas atualizações do sistema ou medidas de proteção contra
software malicioso que sejam cruciais. Não é recomendada a atualização de drivers. Não
baixe nem instale atualizações durante o planejamento de tratamentos. Favor contatar o
suporte da Brainlab para maiores informações.

Conformidade com DICOM

As declarações de conformidade do DICOM encontram-se disponíveis na homepage da Brainlab:
www.brainlab.com

Sistemas elétricos médicos

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

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.5 Treinamento e documentação
Visão geral

Público-alvo

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

Treinamento Brainlab

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

Documentação

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

Manuais do Usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware

• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação
guiada por imagem

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

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

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização do instru-
mental

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5.1 Abreviações usadas

Abreviações

Este manual do usuário pode conter as seguintes abreviações:

Abreviação Definição

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

B0 Imagem DTI adquirida em b = 0 s/mm2

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

CT Computed Tomography (Tomografia Computadorizada)

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

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

FA Fractional Anisotropy (Anisotropia Fracionária)

FoR Frame of Reference (Quadro de referência)

HU Hounsfield Unit (Unidade de Hounsfield)

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

MRI Magnetic Resonance Imaging (Imagem de ressonância magnética)

NM Nuclear Medicine (Medicina Nuclear)

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

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

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

SUV Standard Uptake Value (Valor de Absorção Padrão)

CSV Comma Separated Values (Valores Separados por Vírgulas)

Treinamento e documentação
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2 CARREGANDO E
IMPORTANDO DADOS DE
PACIENTES

2.1 Inicialização do software
Inicializando o software

Como iniciar

Passo

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

Páginas de diálogo

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

②
①

③

④

Figura 1 

CARREGANDO E IMPORTANDO DADOS DE PACIENTES
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Layout das telas

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

Nº Explicação Explicação

① Cabeçalhos de lis-
ta

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

② Lista de dados dis-
poníveis

Dependendo da etapa atual, esta lista permite selecionar os dados
de paciente que estão disponíveis, como tipos de arquivamento, es-
tudos de pacientes ou séries de imagens.

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

④ Funções Funções relevantes para a página de diálogo.

Funções de janela de diálogo

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

Função Explicação

Back Retorna à etapa anterior.

Cancel Fecha a janela de diálogo atual.

Next Acessa a próxima etapa.

Archives Retorna à seleção de arquivamento.

Settings (Configu-
rações)

Permite definir configurações específicas para o arquivamento selecionado.
As configurações disponíveis variam em função do formato de dados sele-
cionado (consulte a página 21).

Delete

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

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

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

ele não poderá ser excluído.
• A exclusão de um arquivamento remove somente a entrada da lista de ar-

quivamentos. Nenhum dado de paciente é excluído.

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

Logfile... Exibe um arquivo de log que contém informações suplementares sobre as
etapas concluídas até o momento (consulte a página 18).

Select All Seleciona todas as entradas na lista atual.

Deselect All Desmarca todas as entradas na lista atual.

Inicialização do software
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Deleting Data (Excluindo dados)

Os dados selecionados podem ser excluídos do disco rígido mesmo se estiverem
configurados como somente para leitura. Se Quick Search estiver ativada (consulte
apágina 23), a função excluir removerá todos os arquivos e todas as pastas (incluindo
arquivos não DICOM) localizados na pasta do paciente. Se Quick Search estiver
desativada, a função excluir removerá somente arquivos e pastas relacionados a um
paciente. Dependendo de suas configurações de Alias Patient handling (consulte página
23), você poderá ser notificado quando o sistema localizar dois pacientes com o mesmo
ID, mas com nomes diferentes.

CARREGANDO E IMPORTANDO DADOS DE PACIENTES
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2.1.1 Arquivos de log

Informações gerais

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

Como ativar a exibição do arquivo de log

Passo

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

Inicialização do software

18 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0



2.1.2 Passos de carregamento e importação

Informações gerais

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

Acesso ao plano de tratamento

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

Carregamento de planos múltiplos

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

Carregando dados de mídia removível ou da rede

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

Instruções de aquisição

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

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

CARREGANDO E IMPORTANDO DADOS DE PACIENTES
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2.2 Criando novos arquivos
Iniciando

Como ativar a criação do arquivamento

Passo

Clique em New Archive na área de funções da janela de diálogo Load Archives que é exibida
logo após a inicialização do software (consulte a página 28).

Como selecionar o tipo de arquivamento

Figura 2 

Passos

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

2. Clique em Next para definir as configurações.

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

Criando novos arquivos
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2.2.1 Configurações para o Novo Arquivamento - Visão geral

Páginas de configurações disponíveis

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

Tipo de arquivo Explicação Consulte

Advanced Brainlab Formato de arquivo Brainlab (xBrain) Página 22

DICOM import from file system Importação DICOM de várias mídias Página 23

MR Analyze (Análise de MR) Importa dados não DICOM de formato de
scanner proprietário Página 26

OBSERVAÇÃO: o formato DICOM inclui modalidades como MR, CT, PET, SPECT ou XA.
Conjuntos de dados de angiografia de raio X (3D) são importados como modalidade XT.
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2.2.2 Configurações para o Novo Arquivamento - Formato Advanced Brainlab

Informações gerais

Este arquivamento é utilizado para salvar planos de tratamento criados no iPlan.

Como definir configurações

Figura 3 

Passos

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

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

3.

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

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

vos removíveis pela omissão de dados brutos que não são usados na navegação.
• Delete existing patient data in target folder: Limpa o dispositivo removível.

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

5. Clique em OK para retornar à janela de diálogo Load Archives, em que é possível carre-
gar o arquivo (consulte a página 28).

Criando novos arquivos
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2.2.3 Configurações para o Novo Arquivamento - DICOM

Informações gerais

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

Como definir configurações

Figura 4 

Passos

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

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

3. Defina as configurações de Alias Patient handling (consulte a página 23).

4.

Ative as caixas de seleção apropriadas:
• Quick Search: O sistema assume que existe apenas um paciente em cada pasta e

apenas considera os arquivos e as pastas relacionadas a um paciente.
• Use DICOMDIR: Acelera a navegação de dados DICOM.
• Reduce memory usage: Quando esta opção é selecionada, o software inicialmente

carrega apenas informações de cabeçalho ao importar dados DICOM. Essa opção re-
duz consideravelmente o tempo de carregamento. Os dados de imagem são então car-
regados quando selecionados durante a seleção da série de imagens (consulte apági-
na 110).

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

6.
Clique em OK para retornar à janela de diálogo Load Archives, em que é possível carre-
gar o arquivo (consulte a
página 28).

Alias Patient Handling

Em Alias Patient handling é possível configurar as definições de criação de arquivamento.
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Função Explicação

Patient ID is uni-
que

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

Patient Name and
ID are unique

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

Ask user Selecione esta opção para solicitar como proceder no caso de pacientes
com o mesmo ID, mas com nomes diferentes.

Criando novos arquivos
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2.2.4 Configurações para Novo Arquivamento - Importação via DICOM PACS

Informações gerais

Este arquivamento é automaticamente criado e configurado para facilitar a importação de dados
DICOM a partir de um sistema de consulta/recuperação. Contate o suporte da Brainlab para
configurar sistemas PACS adicionais, se necessário.
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2.2.5 Configurações para Novo Arquivamento - MR Analyze

MR Analyze Harddisk - Visão Geral

Arquivamentos MR Analyze Harddisk (Disco rígido de MR Analyze) são principalmente
utilizados para interface com dados funcionais de MR. A transferência desse tipo de dados é
semelhante a outros procedimentos de transferência de dados em termos de configuração,
seleção de pacientes, transferência e armazenamento. O suporte da Brainlab executará a
configuração e fornecerá treinamento adicional aos usuários.
Uma série de imagens de paciente em MR Analyze contém dois arquivos de dados:
• O arquivo patientName.hdr, contendo o cabeçalho da imagem com parâmetros relacionados

ao volume da imagem;
• O arquivo patientName.img é o arquivo de imagem correspondente ao arquivo de cabeçalho.

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

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

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

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

O formato de dados Analyze não contém informações sobre a orientação da imagem ou do
paciente. Verifique e corrija a orientação na pré-visualização da imagem, na janela de
diálogo Orientation; clique no botão Manipulation (consulte a página 37).

Janela de diálogo Harddisk Transfer

Figura 5 
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Como definir configurações

Passos

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

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

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

4. Clique em OK para retornar à janela de diálogo Load Archives, em que é possível carre-
gar o arquivo (consulte a página 28).

CARREGANDO E IMPORTANDO DADOS DE PACIENTES

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0 27



2.3 Selecionando um arquivamento
Seleção de arquivamento

Como carregar um arquivo

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

Figura 6 

Passos

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

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

Funções para seleção de arquivamento

Função Explicação

New Archive
Se um arquivo adequado ainda não tiver sido configurado, esta função per-
mite criar um arquivo para o formato de dados que se deseja transferir (con-
sulte a página 20).

Settings
Define configurações específicas para o arquivamento selecionado. As con-
figurações disponíveis variam em função do formato de dados selecionado
(consulte a página 21).

Delete Exclui o arquivamento selecionado. Os dados do paciente no arquivo fonte
não serão removidos.

Selecionando um arquivamento
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2.4 Manipulando dados do paciente
Selecionando um paciente

Como selecionar o paciente

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

Figura 7 

Passos

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

2. Clique em Next para prosseguir.

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

Ícones de paciente

Ícones do plano de tratamento

Indica um paciente anônimo.

Indica um paciente do sexo feminino.

Indica um paciente do sexo masculino.
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Funções para seleção de paciente

Função Explicação

Administration

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

a página 31).
• Move o arquivo do paciente para um arquivo diferente (consulte a página

31).
• Exclui permanentemente os arquivos selecionados (consulte a página 17).

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

Search Filtra a exibição de acordo com o Patient Name ou Patient ID inserido.

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

Funções disponíveis

As funções Copy e Move aparecem à direita da janela de diálogo Administration quando você
clica no botão Administration (consulte a página 29).

Figura 8 
OBSERVAÇÃO: essas funções estão disponíveis somente para os formatos DICOM e Advanced
Brainlab.
 

OBSERVAÇÃO: para usar essas funções, no mínimo dois arquivos do tipo selecionado devem
estar disponíveis. Detalhes sobre a criação do arquivo são fornecidos na página 20.
 

Como copiar ou mover o paciente

Figura 9 
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Passos

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

2. Clique em Copy ou Move para abrir a janela de diálogo Target (Destino - mostrada aci-
ma).

3. Destaque o arquivamento.

4. Clique em OK para transferir os dados.

Status da transferência

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

Manipulando dados do paciente
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2.4.2 Carregando um plano de tratamento

Janela de diálogo Plans (Planos)

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

Figura 10 

Como selecionar o plano de tratamento

Passos

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

2. Clique em Load para carregar o plano de tratamento.
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2.4.3 Importando dados DICOM

Como selecionar o estudo

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

Figura 11 

Passos

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

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

Como selecionar a série de imagens

O sistema solicita a seleção da série de imagens. A série de imagens inclui todos os dados de
imagem salvos em um estudo específico para um determinado paciente.
OBSERVAÇÃO: quando apenas uma série de imagens está disponível, o sistema abre
automaticamente a série e prossegue para o próximo passo.
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Figura 12 

Passos

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

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

Janela de diálogo Advanced Data

O sistema abre a janela de diálogo Advanced Data (Dados avançados). Aqui é possível
selecionar a série de imagens e aplicar as configurações.

Figura 13 

Funções de dados avançadas

Função Explicação

Manipulation... Ajusta a orientação das imagens carregadas (consulte a página 37).
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Função Explicação

Sorting... Classifica os dados de imagem de acordo com critérios específicos (consul-
te a página 40).

Dicom Info... Exibe informações DICOM relativas à imagem exibida (consulte a página
42).

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

Como selecionar e revisar a série de imagens

Passos

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

2.
Verifique se as informações da série de imagens, fornecidas na parte inferior esquerda
da tela, estão corretas. As informações fornecidas variam em função do conjunto de da-
dos selecionado.

3. Verifique se a série de imagens é adequada, usando as funções da barra de ferramentas
à direita da visualização da imagem (consulte a página 56).

4. Clique em Next para prosseguir para o iPlan Navigator (consulte a página 51).

Manipulando dados do paciente
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2.4.4 Orientação

Informações gerais

Se o paciente tiver sido escaneado na posição axial (pronação ou supino), mas com a cabeça
inclinada e de acordo com a inclinação do gantry, a identificação dos dados de aquisição como
coronal não será exibida corretamente pelo software de navegação. Para corrigir essa situação,
exporte os dados do scanner como um conjunto de dados coronais, ou altere a identificação dos
dados (de axial para coronal) no iPlan, usando os recursos descritos na página 37.
OBSERVAÇÃO: alguns scanners e formatos de informações médicas não incluem informações
de orientação de imagem no cabeçalho da imagem.
 

Como acessar as funções de orientação

Figura 14 

Passos

1. Selecione a série de imagens necessária na janela de diálogo Advanced Data (exibida
após o carregamento dos dados).

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

Funções de orientação disponíveis

Função Explicação

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

Flip L-R

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

Rotate L-R

Undo Desfaz a última alteração efetuada.

Reset Redefine todas as alterações efetuadas.
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Função Explicação

Modality
A modalidade do conjunto de dados de escaneamento (CT, MR, NM, XT,
OT, ou Ultrasound) pode ser selecionada aqui se não estiver predefinida no
scanner.

Submodality

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

Patient orienta-
tion

Para a orientação do paciente, é possível selecionar Prone, Supine, Decu-
bitus Left ou Decubitus Right se a orientação não estiver predefinida no
scanner.
OBSERVAÇÃO: se Unknown tiver sido automaticamente definido, assegure
que a opção correta para os dados de imagem seja selecionada antes de
prosseguir.
 

Scan direction

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

Image Type

Selecione Axial, Coronal, Sagittal ou Unknown para a direção do tipo de
imagem.
OBSERVAÇÃO: se Unknown tiver sido automaticamente definido, assegure
que a opção correta para os dados de imagem seja selecionada antes de
prosseguir.
 

Series comment Visualizar os comentários inseridos pelo operador do scanner.

MR Analyze Harddisk - Image Orientation

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

Funções de visualização disponíveis

Funções de visualização adicionais estão disponíveis na barra de ferramentas à direita da
visualização da imagem (consulte a página 56).

Próximos passos

Passo

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

Informações gerais

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

Como excluir cortes

Figura 15 

Passos

1. Clique em Delete Slices... na área de Funções.

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

3.

In Delete every... [x] slice (Excluir cada [x] corte), defina se todos os cortes no intervalo
definido devem ser excluídos ou se cortes específicos devem ser ignorados.
Exemplo: Se desejar excluir os cortes 10, 20, etc., digite o seguinte: Delete every... [10]
slice.

4. Clique em Delete Slices para confirmar a exclusão.

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

Informações gerais

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

Como acessar a função Sorting

Figura 16 

Passos

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

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

Seleção de parâmetros

Passos

1.

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

2.
Clique em OK para salvar esses parâmetros e retornar à janela de diálogo Advanced
Data. As imagens são mostradas classificadas de acordo com os parâmetros seleciona-
dos.

Manipulando dados do paciente

40 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0



Os parâmetros de classificação não afetam a ordem real dos cortes de imagem. Cada corte
mantém sua própria posição x, y, z, assegurando o posicionamento correto.
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2.4.7 Informações DICOM

Como exibir informações DICOM

Clique em DICOM Info... na janela de diálogo Advanced Data (consulte a página 35) para exibir
a janela de diálogo File display. Essa janela de diálogo exibe as informações de cabeçalho
DICOM escritas pelo scanner.

Janela de diálogo File display

①

②

③

Figura 17 

Nº Explicação

① Nome e localização do arquivo.

② Exibe as informações de cabeçalho DICOM.

③

Clique em Editor para editar as informações de cabeçalho DICOM ou salvá-las em outra
localização.
O arquivo é exibido no editor Notepad (Bloco de notas) e você pode modificá-lo e/ou sal-
vá-lo em sua localização de preferência.

OBSERVAÇÃO: durante a importação de dados DICOM, verifique cuidadosamente se todas as
informações gerais DICOM, tais como modalidade, nome do paciente e data de nascimento,
foram corretamente interpretadas pelo iPlan e se as informações enviadas do scanner estavam
corretas.
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2.5 Incluindo dados do paciente
Importando novos dados DICOM

Informações gerais

Se já tiver carregado dados de paciente e estiver carregando novos dados DICOM para o
paciente, você tem a opção de mesclar os novos dados com os dados do paciente atual ou criar
um arquivo de paciente separado.

Como incluir dados

Após a importação dos dados (consulte a página 34), o sistema pergunta se você deseja incluir
os novos dados nos dados do paciente atual.

Figura 18 

Opções

Clique em Merge para adicionar os novos dados diretamente aos dados do paciente atual. 

Clique em New Patient (Novo paciente) para criar uma pasta de paciente separada.

Selecione a caixa de seleção Create new study [...] (Criar novo estudo) e clique em Merge
para criar um novo estudo para o paciente atual.

Clique em Cancel para abortar a importação de novos dados.

Próximos passos

Após concluir a importação dos dados, clique em Viewing e, em seguida em OK no iPlan
Navigator (página 51) para prosseguir para as funções de visualização.
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3 VISÃO GERAL DO
APLICATIVO

3.1 Introdução ao iPlan
Visão geral

Desempenho do sistema

O desempenho do iPlan depende do sistema operacional e da plataforma do computador.
De maneira a otimizar o desempenho do software, evite executar aplicativos desnecessários
paralelamente ao iPlan.

Módulos iPlan adicionais

Estão disponíveis vários módulos iPlan para, por exemplo, aplicações em ORL. Caso você tenha
adquirido mais de um módulo, certifique-se que inicializou o módulo correto verificando o logotipo
do produto no canto inferior direito da tela.

Figura 19 
Um Manual do Usuário do Software separado está disponível para cada módulo iPlan. Contate
o suporte da Brainlab para maiores informações.
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3.1.1 Dados de imagem e abreviações

Tipos de imagens compatíveis

Os seguintes tipos de imagem podem ser transferidos para o iPlan:
• CT (com/sem agente de contraste)
• MR (com/sem agente de contraste)
• Dados de medicina nuclear (PET, SPECT)

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

Verificando dados de imagem

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

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

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

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

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

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

Introdução ao iPlan
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3.1.2 Fluxo de trabalho do iPlan

Informações gerais

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

(consulte a página 50).
• Selecionar tarefas de planejamento na ordem preferida, usando o iPlan Navigator (consulte a

página 51).
OBSERVAÇÃO: você pode omitir as tarefas que não são necessárias para o planejamento de
tratamento atual.
 

Fluxo de trabalho padrão

Estágio do plano
de tratamento

Passo de planejamento Consulte

Dados de imagem
Adquirir imagem do paciente Instruções de aquisição

Carregar/importar dados Página 19

Planejamento
Fusão de imagens Página 81

Visualização Página 61

Passos finais Sair do iPlan Página 131
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3.2 Interface de usuário
Tela Principal

Informações gerais

A tela principal é exibida quando o usuário seleciona uma tarefa de planejamento na área
Navigator (consulte a página 50) ou no iPlan Navigator (consulte a página 51).

Layout da tela

① ②

④

③

⑤
Figura 20 

Nº Explicação Consulte

① Área de planejamento exibindo visualizações de imagem Página 54

② Funções da barra de ferramentas Página 56

③ Área do Navigator Página 50

④ Área de funções Página 51

⑤ Páginas de abas para selecionar opções de exibição para cada tarefa de
planejamento Página 53

Interface de usuário
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3.2.1 Visão geral de caixas de diálogo

Informações gerais

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

Layout da tela (exemplo)

Figura 21 

Funções gerais

Função Explicação

OK Salva suas alterações e fecha a janela de diálogo.

Cancel Fecha a janela de diálogo sem salvar suas alterações.
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3.2.2 A área do Navigator

Layout

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

Figura 22 

Nº Explicação

① Abre o iPlan Navigator para que você possa selecionar as tarefas de planejamento em
qualquer ordem (consulte a página 51)

② Abre a próxima tarefa de planejamento

③ Próxima tarefa de planejamento (contornada em azul)

④ Tarefa de planejamento atual (contornada em amarelo)

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

⑥ Abre um PDF do manual do usuário do software iPlan 

⑦ Minimiza a janela do iPlan para que fique aberta somente em segundo pla-
no

⑧ Encerra o software iPlan (consulte a página 131)

Como selecionar uma tarefa de planejamento

Opções

Para ir para a próxima tarefa de planejamento, clique em Next.

Para abrir o iPlan Navigator e selecionar outra tarefa de planejamento, clique em Go to...

Interface de usuário
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3.2.3 O iPlan Navigator

Layout

①

②

Figura 23 

Nº Explicação

①
Tarefas de planejamento disponíveis.
As tarefas de planejamento concluídas são indicadas por uma marca de verifi-
cação.

② Descrição da tarefa de planejamento selecionada.

Como selecionar uma tarefa de planejamento

Opções

Para abrir uma tarefa de planejamento, selecione a tarefa e depois clique em OK, ou clique du-
as vezes na tarefa.

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

Informações gerais

Figura 24 
Na tarefa de planejamento Image Fusion, estão disponíveis funções específicas para a tarefa na
área de funções. 
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3.2.5 Abas

Informações gerais

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

Abas disponíveis

Figura 25 
• Overview (Visão geral) (página 71)
• 4 Views (4 Visualizações) (página 74)
• Multiple Sets (página 75)
• Plan Content (Conteúdo do plano) (página 76)
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3.2.6 Visualizações de imagem na área de planejamento

Informações gerais

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

Layout da área de planejamento

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

①

②

③

④

Figura 26 

Explicação da área de planejamento

Nº Explicação

①
Botão Seta: Fornece acesso para as opções de configuração de visualização (consulte
apágina 62).
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Nº Explicação

②

Visualizações de reconstrução mostram imagens que foram reconstruídas a partir de cor-
tes de imagem originais. As seguintes informações são exibidas em visualizações de re-
construção:

• A orientação indicada na primeira linha de entrada entre parênteses é aquela em que a
série de imagens foi inicialmente adquirida.

• A orientação indicada na segunda linha é a visualização reconstruída da imagem.
• O tipo de aquisição (p. ex., MR ou CT) e o número que identifica o conjunto de aquisi-

ção (por exemplo, #1).

Visualizações de corte originais mostram cortes de imagem conforme eles foram original-
mente adquiridos (axial, coronal ou sagital). As seguintes informações são exibidas em
visualizações mostrando cortes de imagem originais:

• A primeira linha indica o tipo de escaneamento (MR, CT, etc.), o número que identifica
o conjunto de escaneamentos (por exemplo, #1) e a orientação do escaneamento.

• A segunda linha indica o número do corte atual no conjunto de escaneamentos.

Uma orientação customizada indica, por exemplo que a série de imagens foi realinhada
ou que foi localizada como AC/PC. 

OBSERVAÇÃO: a orientação personalizada não está disponível para visualizações 2D
que mostram a orientação de corte original.
 

OBSERVAÇÃO: orientações personalizadas são exibidas apenas no iPlan e no software
de navegação da Brainlab.
 

③

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

④ Ícone de paciente, indicando a orientação das imagens exibidas.
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3.2.7 Botões da barra de ferramentas e de função

Informações gerais

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

a página 109).
• Botões de função com plano de fundo preto são fornecidos nas visualizações de imagem

individuais. O uso desses botões afeta apenas a visualização em que o botão está
selecionado (consulte a página 62).

Botões de seleção de imagem

Botão Explicação Consulte

Slice and Image Set Selection (Seleção do corte e da série de
imagens): Seleciona as imagens de aquisição a serem exibidas
nas visualizações de planejamento

Página 110

Browse Slice: Procura cortes de imagens únicos em ordem as-
cendente ou descendente Página 119

Browse Slices: Procura cortes de imagens múltiplos em ordem
ascendente ou descendente Página 119

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

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

Página 119

Botões de opções de visualização

Botão Explicação Consulte

Options: Acessa opções avançadas de visualização. Página 111

Pan and Recenter (Panorama e Recentralizar): Recentraliza e exibe
os planos vertical e horizontal que podem ser utilizados para ajustar
os planos de reconstrução.

Página 120

Recenter View: Redefina a posição da cena 3D na visualização caso
tenha sido modificada pela panorâmica. Página 62
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Botão Explicação Consulte

View Types (Tipos de visualização): Seleciona o tipo de visualização
a ser exibida (p. ex., planos, 3D, objetos ou objetos). Página 66

View Orientation: Muda a orientação da visualização. Página 65

Composing Options (Opções de composição): Verifica dois cortes
de imagem de diferentes séries de imagens que foram fundidas. Página 68

Botões de Zoom

Botão Explicação Consulte

Zoom In/Out: Aumenta ou diminui a ampliação da imagem Página 121

Full Screen (Tela cheia): Aumenta a visualização atual para tela
cheia Página 64

Botões de Janelamento

Botão Explicação Consulte

Windowing (Janelamento): Ajuste a distribuição do nível de
cinza nas imagens exibidas Página 122

Advanced Windowing (Janelas avançadas): Fornece opções
avançadas para ajuste do valor de cinza, distribuição de Houns-
field ou SUV para a imagem selecionada 

Página 123

Botões de medição e identificação

Botão Explicação Consulte

Measure Housfield Units (Medir unidades de Hounsfield): Mede as
unidades de Hounsfield de até três pontos em um corte de imagem
(disponível para séries de imagens de CT). 

Página 127

Measure Values (Medir valores): Mede o valor (por exemplo, cinza
ou SUV) de até três pontos em um corte de imagem (disponível para
séries de imagens SPECT ou PET).

Página 127

Measure Distances (Medir distâncias): Mede a distância entre até
três pares de pontos em um corte de imagem. Página 129

VISÃO GERAL DO APLICATIVO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0 57



Botão Explicação Consulte

Measure Angles (Medir ângulos): Mede o ângulo entre três pontos
em um corte de imagem. Página 129

Capturas de tela

Botão Explicação Consulte

Screenshot (Captura de tela): Faz a captura de telas de visualiza-
ções e de janelas de diálogo Página 130
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3.2.8 Atalhos de mouse e teclado

Atalhos gerais

Atalho Ação

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

Rola corte por corte pelas imagens.

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

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

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

CTRL + botão esquerdo do mouse. Similar à função Pan and Recenter (consulte
a página 120).

CTRL + roda do mouse. Amplia e reduz imagens (consulte a página
121).

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

Recentraliza a visualização em um determina-
do ponto, como, por exemplo, um ponto de re-
gistro.

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

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

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

Recentraliza a visualização em um ponto rotu-
lado.

Clicar duas vezes em uma série de imagens na
aba Plan Content (consulte a página 76).
Quando você abre, por exemplo, a aba Over-
view, a série de imagens selecionada é mostra-
da nas visualizações.

Seleciona uma série de imagens a ser exibida
nas visualizações.

Tecla Print Screen. Cria uma captura da tela atual.

CTRL + S. Salva o plano.

CTRL + Z. Undo.

CTRL + Y. Refazer.

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

Atalhos em Image Fusion

Tarefa de planeja-
mento

Atalho Ação

Fusão de imagens

Clicar com o botão esquerdo do
mouse e mover o mouse para es-
querda/direita para alternar entre
imagens azuis/âmbar.

Alterna entre imagens âmbar e azuis.
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4 VISUALIZANDO IMAGENS
4.1 Introdução
Visão geral

Informações gerais

A tarefa Viewing contém abas que permitem visualizar todas as imagens do paciente e
configurar opções de visualização. Selecione essa tarefa durante o planejamento para visualizar
o conteúdo planejado do plano de tratamento. 

Tela Principal

Figura 27 
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4.2 Configurando visualizações
Botões de visualização

Informações gerais

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

Como acessar os botões de visualização

Passo

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

Figura 28 

Disponibilidade de botões

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

View Types (página 66)

View Orientation (página 65)

Composing Options (página 68)

Full Screen (página 64)

Configurando visualizações

62 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0



Browse Slice (página 119)

Recenter View: Redefine a posição da cena 3D na visualização caso tenha sido mo-
dificada pela panorâmica

Advanced Windowing (página 123)

Slice and Image Set Selection (página 110)
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4.2.1 Tela Cheia

Informações gerais

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

Como ativar a tela cheia

① ②

Figura 29 

Passos

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

2. Clique novamente em Full Screen para retornar à tela para a exibição anteior ②.
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4.2.2 Orientação da Visualização

Informações gerais

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

Como selecionar a orientação da visualização

① ②

Figura 30 

Passos

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

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

Informações gerais

Em visualizações 3D, o botão View Types permite selecionar o tipo de visualização 3D a ser
exibida (planos, 3D, objetos).
Dependendo da configuração do sistema, diferentes opções de visualização estão disponíveis
(consulte a página 99).

Como definir o tipo de visualização

Figura 31 

Passos

1. Clique em View Types para exibir as opções de tipo de visualização (consulte
a página 67).

2.

Selecione o tipo de visualização.
A visualização é atualizada adequadamente.
OBSERVAÇÃO: você pode selecionar os planos a serem exibidos (axial, coronal, sagital)
e se objetos 3D devem ser exibidos na aba Viewing Options, usando o botão Options
(consulte a página 113).
 

Configurando visualizações

66 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0



Opções de tipo de visualização

Opções

①

②

①

②
Clicar em Planes (Planos) exibe os objetos segmentados
② e as reconstruções dos planos ①.
OBSERVAÇÃO: a posição dos planos muda de acordo
com qualquer ajuste feito na visualização 2D.
 

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

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

OBSERVAÇÃO: para obter opções de visualização 3D mais avançadas, consulte a página 99.
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4.2.4 Opções de Composição

Informações gerais

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

Como selecionar opções de composição

Figura 32 

Passos

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

2.

Selecione a opção de composição.
A visualização é atualizada adequadamente.
OBSERVAÇÃO: opções de composição são descritas a partir da página 68.
 

Opção Spy Glass

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

①

①

Figura 33 

Opções

Posicione o quadro ① sobre a área relevante e verifique a referência e os cortes de imagem
atuais, comparando a área dentro do quadro e em suas bordas.
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Opções

Para redimensionar o quadro, use o ponteiro do mouse para clicar e arrastar a borda do quadro.

Opção Amber/Blue

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

Figura 34 

Opções

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

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

Opção de sobreposição

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

Figura 35 
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Opções

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

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

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

Desativando opções de composição

Clique em Off para desativar as Composing Options.

Configurando visualizações
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4.3 Abas de visualização de imagens
Aba Overview

Layout das telas

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

①

② ③

④

Figura 36 

Nº Explicação

① Visualização sagital do corte selecionado.

② Visualização 3D baseada no plano de tratamento selecionado.

③ Visualização axial do corte selecionado.

④ Visualização coronal do corte selecionado.

VISUALIZANDO IMAGENS
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Como posicionar a forma 3D

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

Figura 37 

Posição do ponteiro do mouse Opção de rotação

Centro da visualização Use a mão com uma seta curva para girar o modelo tridi-
mensional em qualquer direção.

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

A seta indica a direção na qual você pode mover o modelo
tridimensional.

Cantos da visualização A seta em ângulo indica a direção na qual você pode inclinar
o modelo (esquerda ou direita).

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

Mostrando uma superfície óssea

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

Abas de visualização de imagens
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① ②

Figura 38 
OBSERVAÇÃO: esta opção está disponível somente quando as imagens de CT são
selecionadas.
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4.3.1 Aba 4 Views

Layout da tela

Figura 39 
A aba 4 Views exibe cortes consecutivos na visualização axial, coronal ou sagital da série de
imagens selecionada. 

Abas de visualização de imagens
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4.3.2 Aba Multiple Sets

Informações gerais

A aba Multiple Sets exibe múltiplas séries de imagens que foram fusionadas, permitindo a
visualização simultânea do conteúdo planejado em diferentes séries de imagens.
OBSERVAÇÃO: você também pode visualizar várias séries de imagens, mesmo que elas não
tenham sido fusionadas.
 

Layout da tela

①④

③ ②

Figura 40 

Nº Explicação

①

Exibe o corte da série de imagens atual.
Esse é um corte da imagem de referência para os cortes exibidos nas outras visualiza-
ções de imagem. As outras visualizações exibem cortes de séries de imagens fusiona-
das com a primeira série.

② Exibe sobreposições da série de imagens de referência ① ou das séries de imagens dis-
poníveis que podem ser selecionadas usando a função Slice and Image Set Selection
(consulte página 110).
Se você ajustar a posição do corte da imagem em qualquer das visualizações, usando,
por exemplo, a função Pan and Recenter, os cortes nas outras visualizações serão ade-
quadamente ajustados.

③

④
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4.4 Aba Plan Content
Visão geral

Layout da tela

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

①

②

Figura 41 

Nº Explicação

①

Exibe pastas (em uma estrutura de diretórios) que contêm todo o conteúdo planejado in-
cluído no plano de tratamento (consulte a página 79).
Também são exibidas pastas que contêm todas as séries de imagens incluídas no plano
de tratamento (consulte a página 77).

② A seção Properties (Propriedades) exibe informações sobre a série de imagens ou o
conteúdo planejado que estão selecionados em ①.

Aba Plan Content
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4.4.1 Image Sets

Como visualizar e selecionar séries de imagens

Na aba Plan Content (Conteúdo do Plano) é possível revisar as propriedades de séries de
imagens e selecionar uma série de imagens a ser exibida em qualquer tarefa de planejamento.

Passos

1. Clique no ícone ao lado da pasta Image sets (Séries de imagens) para exibir as sé-
ries de imagens disponíveis.

2.

Clique na série de imagens desejada para selecio-
ná-la.
As informações listadas a seguir são exibidas na
seção Properties:
• Uma visualização da série de imagens pode ser

rolada para visualização de cortes de imagem.
• As informações sobre a série de imagens selecio-

nada, como, por exemplo, outras séries de ima-
gens às quais ela está fusionada, modalidade da
série de imagens, submodalidade, etc.

• Signal-to-noise Ratio: Um parâmetro muito utili-
zado para qualidade de imagem. É possível usar
o valor exibido como um critério para seleção de
séries de imagens que são adequadas, por exem-
plo, para segmentação de objetos. Quanto mais
alto o número, melhor a qualidade da imagem. 

Submodalidade da série de imagens

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

de Difusão Aparente DTI), BOLD (MR Dependente do Nível de Oxigênio no Sangue)
• Medicina Nuclear: PET, SPECT

O volume de objetos apresentados no lado direito da aba Plan Content depende do
algoritmo usado e pode ser diferente do valor esperado.

Como definir a submodalidade

Figura 42 
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Passos

1. Clique no ícone de propriedades ao lado da série de imagens para abrir a ja-
nela de diálogo Properties.

2. Selecione a submodalidade da série de imagens na lista suspensa do campo Submoda-
lity.

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

Aba Plan Content
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4.4.2 Conteúdo do planejamento

Como visualizar as propriedades de conteúdo do planejamento

A aba Plan Content permite revisar as propriedades de todo o conteúdo existente do plano
(objetos, pontos de registros, etc.).

Passos

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

2.

Clique no item desejado na lista para selecioná-lo.
Dependendo de sua seleção, várias informações
são exibidas na seção Properties, como, por exem-
plo:
• Uma visualização 3D do item.
• O série de imagens na qual o objeto foi criado.

Copiar para a área de transferência

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

Como ajustar a visibilidade do conteúdo do planejamento

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

Opções

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

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

Se a árvore de dados contém itens ativados e desativados, um ícone de olho meio fe-
chado é mostrado no topo da árvore de dados.

VISUALIZANDO IMAGENS
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Ajustando as propriedades e a cor do conteúdo do plano

Opções

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

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

OBSERVAÇÃO: se Advanced 3D estiver ativado, al-
guns objetos podem ser exibidos numa cor especial -
consulte a página 99.
 

Aba Plan Content
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5 FUSÃO DE IMAGENS
5.1 Visão geral do capítulo
Conteúdo

Tópicos abordados

Seção Consulte

Introdução Página 82

Selecionando imagens para fusão Página 84

Otimizando a exibição de imagens Página 86

Executando a fusão de imagens Página 88

Precisão da fusão Página 96

FUSÃO DE IMAGENS
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5.2 Introdução
Visão geral

Informações gerais

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

Tipos de fusão de imagem

Tipo de fusão Explicação

Automática Fusiona as imagens com base em estruturas comuns às duas séries
de imagens, usando um algoritmo de informações mútuas.

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

Manual Permite alinhar manualmente duas séries de imagens usando o pon-
teiro do mouse.

Ponto de registro Fusiona imagens com base nos pares de fiduciais de registro defini-
dos nas imagens.

Informações volumétricas Fusiona séries de imagens com base em parâmetros idênticos de
volume de série de imagens.

Introdução
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5.2.1 Funções de Fusão de Imagem

Tela Principal

Figura 43 

Visão geral das funções

Função Explicação Consulte

Caixa de listagem Lista os pares de imagens disponíveis para fusão Página 84

New Pair... Define novos pares de fusão ou modifica pares existentes Página 84

Reset
Redefine uma fusão de imagem, de forma que as posições
das séries de imagens sejam redefinidas para as posições
iniciais definidas pelo scanner

Página 90

Barra deslizante Ajusta a sobreposição azul/âmbar do par de imagens Página 86

Coarse (Rudimen-
tar) Executa a fusão manual usando grandes ajustes Página 93

Fine (Fina) Executa a fusão manual usando pequenos ajustes Página 94

Auto Fusion Inicia a fusão automática Página 90

Modify ROI... (Mo-
dificar ROI)

Seleciona a região de interesse a ser usada pelo algoritmo
para atingir o melhor resultado de fusão automática de ima-
gens

Página 88

Show Fusion ROI
(Mostrar ROI da
fusão)

Exibe um quadro nas visualizações de imagem que mostra a
região de interesse definida Página 89

Fuse Points (Fun-
dir pontos) Ativa a fusão de imagens com base em pontos de registro Página 95

Alternatives (Alter-
nativas)

Exibe resultados alternativos se você executou a fusão por
pontos de registro Página 95

FUSÃO DE IMAGENS
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5.3 Selecionando imagens para fusão
Pares de fusão

Informações gerais

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

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

indica que uma fusão de imagens foi executada com base no “Quadro de referência” ou
“Volumetric Information” (Informações volumétricas) e, portanto, precisa ser:
- Verificada por meio de uma inspeção visual, e
- Confirmada por meio de um clique na marca de verificação

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

Como mudar pares de fusão

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

Figura 44 

Passos

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

2. Em First Image Set, selecione o conjunto de alinhamentos a ser usado como base para
a fusão de imagens.

3. Em Second Image Set, selecione a série de imagens a ser ajustada para coincidir com o
conjunto de alinhamentos durante a fusão de imagens.

4. Clique em OK para confirmar as séries de imagens selecionadas.

Selecionando imagens para fusão
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Disponibilidade de pares de fusão

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

FUSÃO DE IMAGENS
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5.4 Otimizando a exibição de imagens
Ajustando o contraste da imagem

Informações gerais

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

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

Ajustando o brilho

Figura 45 

Opções

• Para reduzir o brilho para a segunda série de imagens (âmbar), arraste a barra deslizante pa-
ra a esquerda.

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

Para mostrar somente os contornos de uma determinada série de imagens, ative a caixa de se-
leção Edges (Bordas) apropriada.

Exemplo de visualização de fusão

① ②

Figura 46 

Nº Explicação

① Exibição âmbar/azul padrão.

② Exibição com caixa de seleção Edges para âmbar ativada.

Otimizando a exibição de imagens
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5.4.1 Ajustando o Janelamento de imagens

Informações gerais

É possível definir individualmente as configurações da função de janelas avançadas para cada
série de imagens (âmbar e azul). O ajuste dessas configurações permite identificar com mais
facilidade cada uma das séries de imagens.

Como ajustar o janelamento

Figura 47 

Passos

1.
Clique na função Advanced Windowing na barra de ferramentas para abrir
as abas Windowing Blue (Janelamento Azul) e Windowing Amber (Jane-
lamento Âmbar).

2. Ajuste as configurações de janelamento conforme descrito na página 123.

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

FUSÃO DE IMAGENS
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5.5 Executando a fusão de imagens
Definindo a área de fusão

Informações gerais

Quando você inicia a tarefa de planejamento Image Fusion, a região de fusão que é definida por
padrão pode ser adequada para muitos casos.
Todavia, antes de executar uma fusão automática (consulte a página 90), você deve examinar a
região de interesse na imagem que será utilizada para fusão e, se necessário, modificá-la usando
a função Modify ROI... Você deve definir uma região de interesse que seja grande o suficiente
para incluir todas as infraestruturas relevantes para o tratamento, deixando fora do quadro as
estruturas que não são relevantes. 
O software usa a área definida como referência para a fusão, com o objetivo de atingir o melhor
resultado para a área de destino.

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

Como modificar a região de interesse da fusão

①

Figura 48 

Passos

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

2. Clique no botão Adjust Fusion Region (Ajustar região de fusão) na barra de
ferramentas e coloque o mouse no quadro ① na visualizações de imagem.

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

4. Clique em OK para confirmar a área de fusão.

Executando a fusão de imagens
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Exibindo a região de interesse

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

①

Figura 49 

Passo

Na área de funções, ative a caixa de seleção Show Fusion ROI.
Um quadro circundando a região de interesse definida ① é exibido em cada visualização de
imagem.

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

Informações gerais

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

Como atingir o melhor resultado

O melhor resultado de fusão é obtido pela:
• Fusão de imagens com diferentes modalidades.
• Fusão de conjuntos de dados com contraste diferente, como imagens de MR ponderadas T1 e

T2.

Como ativar a fusão

Passos

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

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

Como redefinir uma fusão

Passo

Para retornar imagens fusionadas ao sistema de coordenadas inicial do scanner, clique em Re-
set.

Refazendo uma fusão automática

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

Executando a fusão de imagens
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5.5.2 Fusão do quadro de referência

Informações gerais

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

Reconhecendo pares de imagens do quadro de referência

①

Figura 50 
Os pares de imagem que foram fundidos por quadro de referência são mostrados na visualização
de lista da área de funções com a caixa de verificação selecionada em cinza ①.
Isso indica que as imagens estão alinhadas, mas que a precisão não foi confirmada. Para usar
essas séries de imagens, você precisa confirmar a fusão.

Como confirmar uma fusão de quadro de referência

Passos

1. Verifique a precisão da fusão usando a lupa na visualização de imagem no canto superi-
or esquerdo (consulte a página 96).

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

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

FUSÃO DE IMAGENS
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5.5.3 Fusão por informações volumétricas

Informações gerais

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

Reconhecendo parâmetros de volumes idênticos

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

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

Reconhecendo e confirmando pares de fusão volumétrica

A manipulação de pares de fusão volumétrica é a mesma descrita para pares de fusão de quadro
de referência. Para obter informações sobre o reconhecimento e a confirmação desses pares de
fusão, consulte a página 91.

Antes de sair da tarefa de planejamento Image Fusion, certifique-se de verificar a fusão
volumétrica. Caso contrário, os pares de imagens não serão mostrados fusionados em
passos de planejamento subsequentes.

Executando a fusão de imagens
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5.5.4 Fusão manual

Informações gerais

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

Como fundir imagens por ajustes rudimentares

②

① ②

Figura 51 

Passos

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

2.

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

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

• Para girar a imagem, coloque o ponteiro do mouse na borda da visualização da ima-
gem e arraste usando o símbolo de mão com seta ② até que a imagem âmbar esteja
adequadamente posicionada.
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Como fundir imagens por ajustes finos

① ②

Figura 52 

Passos

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

2. Coloque o ponteiro do mouse na borda da imagem até que o ponteiro do mouse seja exi-
bido como uma seta.

3.

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

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

• Para girar a imagem, coloque o ponteiro do mouse no canto da borda da visualização
da imagem e clique com o símbolo de seta curva ② até que a imagem âmbar esteja
adequadamente posicionada.

Executando a fusão de imagens
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5.5.5 Fusão de pontos de registro

Informações gerais

Se pontos de registro estiverem definidos, você poderá realizar uma fusão de imagens com base
nesses pontos de registro. Os pontos de registro podem ser pontos de referência anatômicos ou
fiduciais de MR ou CT.

Antes de começar

Para usar essa função, você deve primeiro configurar no mínimo quatro pares de marcadores
correspondentes em cada série de imagens a ser fusionada.

Como ativar a fusão por pontos de registro

Passo

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

Fusão de ponto de registro alternativa

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

Verificando a fusão

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

Informações gerais

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

Verifique os resultados da fusão das imagens, para certificar-se de que as imagens foram
correlacionadas de forma correta.

Visualização de lupa

①

②

Figura 53 

Nº Explicação

① A lupa sobrepõe a segunda série de imagens (âmbar) em um quadro sobre a primeira
série de imagens (azul).

② O conjunto de alinhamento é mostrado dentro do quadro.

Como verificar a fusão

Passos

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

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

Verificação usando opções de composição

Também é possível usar o botão Composing Options nas visualizações de imagem para
verificar a fusão. Consulte a página 68 para obter detalhes.

Precisão da fusão
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Corrigindo uma fusão

Se os resultados de uma Fusão automática ou de uma Fusão de pontos de registro não forem
satisfatórios, você poderá corrigir a fusão manualmente:
1. Ajustando a série de imagens usando as funções Coarse e Fine.
2. Ajustando a região de fusão (Modify ROI...).

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

Alterando uma fusão de imagens

Alterações em uma fusão de imagens existente podem levar a alterações no plano de tratamento.
Antes de aceitar uma nova fusão, certifique-se de rever o plano de tratamento.
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6 RECURSOS 3D
AVANÇADOS

6.1 Introdução
Visão geral

Informações gerais

Os recursos Advanced 3Dproporcionam uma extensão funcional ao Standard 3D (Padrão 3D),
conforme descrito à página 66. Agora, você pode escolher vários tipos novos de visualização 3D
(p. ex., Cerebrum, Maximum Intensity Projection e Digital Radiography) oferecidos no menu Tipo
de visualização 3D. Ao mudar o limiar, a alteração pode ser visualizada imediatamente em 3D.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade da função Advanced 3D depende da licença ativada. No
servidor iPlan NET, este recurso está disponível apenas para sessões do tipo “Advanced 3D
Session”. A função Standard 3D está disponível mesmo que a função Advanced 3D não esteja
autorizada por licença ou disponível.
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6.2 Visualização 3D avançada
Tipos de Visualização

Informações gerais

Selecione o menu View Types dentro da 3D View. Para obter mais opções de visuali-
zação, consulte a Página 66.

Sobre os tipos de visualização

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

① ②

Figura 54 

Nº Opções de tipo de visualização

① Séries de imagens de CT

② Séries de imagens de MR

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

Ícone Tipo de vi-
sualização

Explicação

Planes

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

• Os planos podem ser ativados e desativados na janela de diálogo
Viewing Options (consulte a página 112).

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

• Os limiares Bone e Skin (Pele) estão disponíveis para este tipo
de visualização.

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

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

Object

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

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

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

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

visualização.
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Ícone Tipo de vi-
sualização

Explicação

Cerebrum

• Exibe uma visualização 3D avançada do cérebro dentro da visua-
lização 3D. Está disponível quando o objeto Cerebrum tiver sido
criado (p. ex., usando o recurso de autosegmentação, quando
disponível).

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

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

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

ced 3D Cerebrum (Telencéfalo 3D Avançado), consulte a autos-
segmentação sempre que disponível:
- Selecione New Object selecionando Cerebrum na lista Struc-

ture Type dentro da aba Single Object/Multiple Objects.
- Não estão disponíveis opções de seleção de cor nem de confi-

gurações de transparência para o Cerebrum avançado. A cor
selecionada do cérebro será apresentada somente se for usa-
do o tipo de visualização Objects.

• É possível visualizar o cérebro criado como um objeto padrão
usando o tipo de visualização Objects (desativar o objeto Ad-
vanced 3D Cerebrum) se o Cerebrum não estiver detalhado ou
for insuficiente, devido a:
- Artefatos de exibição (p. ex., artefatos de renderização 3D, co-

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

te)
- Imprecisões de segmentação

Cerebrum +
Bone Overlay

• Exibe o cérebro especial com uma visualização estruturada de
osso em silhueta em volta do cérebro.

• Acessível com uma série de imagens de CT.
• O limiar não está disponível para este tipo de visualização.
• Cubic Cut e Clipping Range estão disponíveis para este tipo de

visualização.
OBSERVAÇÃO: a sobreposição óssea em silhueta permanece in-
tacta quando são aplicados Clipping Range e Cubic Cut.
 

Cerebrum +
Skin Overlay

• Exibe o cérebro especial com uma visualização estruturada de
pele em silhueta em volta do cérebro.

• Acessível com uma série de imagens de MR.
• O limiar não está disponível para este tipo de visualização.
• Cubic Cut e Clipping Range estão disponíveis para este tipo de

visualização.
OBSERVAÇÃO: a sobreposição de pele em silhueta permanece in-
tacta quando são aplicados Clipping Range e Cubic Cut.
 

Visualização 3D avançada
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Ícone Tipo de vi-
sualização

Explicação

Bone/Vessels

• Permite a visualização de vasos e estrutura óssea em 3D.
• Acessível com uma série de imagens de CT.
• O limiar Bone bem como a opção Vessels Highlighting estão

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

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

Bone/Vessels
+ Skin Over-
lay

• Fornece um silhueta de osso e pele dentro da visualização 3D.
• Acessível com uma série de imagens de CT.
• Os limiares Bone e Skin bom como a visualização Vessels

Highlighting estão disponíveis com este tipo de visualização.
• Clipping Range ou Cubic Cut estão disponíveis para este tipo

de visualização.

Skin

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

gens.
• O limiar Skin está disponível para este tipo de visualização.
• Clipping Range e Cubic Cut estão disponíveis para este tipo de

visualização.

Digital Radio-
graphy (DRR)

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

• Acessível com uma série de imagens de CT.
• O limiar não está disponível para este tipo de visualização.
• A função Clipping Range está disponível, mas a função Cubic

Cut não está disponível para este tipo de visualização.

Vessels

• Exibe apenas os vasos dentro da visualização 3D.
• Acessível com uma série de imagens de MR.
• O limiar Vessels Highlighting está disponível para este tipo de

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

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

Maximum In-
tensity Pro-
jection (MIP)

• Permite a visualização de volume para dados 3D que projetam
um voxel com a intensidade máxima ao longo da direção de vi-
sualização no plano de visualização.

• Disponível com CT, MR, PET e outras modalidades de séries de
imagens.

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

Cut não está disponível para este tipo de visualização.
OBSERVAÇÃO: o osso deve ser removido para visualização dos
vasos em imagens de CT. Isso pode ser feito dentro de Options >
3D Clipping, selecionando a opção de Enable Clipping Range e,
em seguida, ahystabdi a cauxa de dekunutalçai sutyada debtri da
visualização.
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Precauções para o tipo de visualização 3D avançada

Dependendo da resolução da imagem, do contraste e da anatomia do paciente, problemas
anatômicos críticos podem não aparecer ou aparecer mascarados nas renderizações 3D.
As estruturas 3D renderizadas devem ser sempre verificadas em reconstruções 2D ou em
cortes originais (consulte a página 105).

Visualização 3D avançada
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6.2.1 Visualização paralela 2D/3D

Informações gerais

A Posição central da visualização 2D é exibida como um retículo 2D de cor azul/amarela ② em
reconstruções ou cortes 2D enquanto, paralelamente, exibe uma pequena cruz 3D azul ① (com
três eixos) na visualização 3D (por exemplo, quando o botão do ícone Pan/Recenter está ativado
ou pressionando a tecla Ctrl para ativar funções similares). Para obter mais opções de
centralização de visualizações, consulte a página 120.

Como acessar o centro de visualizações 2D

②

①

Figura 55 
O pequeno retículo azul 3D ① pode ser acessado das seguintes formas:

Opções

Selecione o ícone Pan/Recenter.

Pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl do teclado.

OBSERVAÇÃO: o pequeno retículo azul 3D ① somente fica visível enquanto o botão Ctrl estiver
pressionado.
 

RECURSOS 3D AVANÇADOS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0 105



6.3 Limiar 3D avançado
Visão geral

Informações gerais

No Advanced 3D Thresholding, o limiar é definido de forma interativa usando controles
deslizantes ajustáveis localizados dentro da visualização 3D renderizada. Para maiores
informações sobre 3D Thresholding (consulte a página 116).

Como usar o Limiar 3D

Nessa visualização você pode selecionar o limiar para Bone e Skin, além de Vessels
Highlighting.

Figura 56 

Passos

1.

Clique em Windowing para ativar o controle deslizante de limiar na janela
de visualização 3D.
OBSERVAÇÃO: nem todas as opções de limiar estão disponíveis para to-
dos os tipos de visualização (consulte a página 100).
 

2.

Posicione o ponteiro do mouse sobre o controle deslizante pertinente dentro da visualiza-
ção 3D:
• O limiar Skin altera a superfície da pele exibida (p. ex., no tipo de visualização Skin).
• O limiar Bone altera a superfície do osso e dos vasos exibida (p. ex., no tipo de visuali-

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

no tipo de visualização Bone/Vessels).

3.

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

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

Limiar 3D avançado
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Funções de limiar 3D

Opções de limiar

Skin Ajuste o limiar Skin para a exibição de nível de limiar de pele deseja-
do.

Bone

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

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

Vessels Highlighting Ajuste Vessels Highlighting para o nível desejado de vasos apresen-
tado.

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

Informações gerais

Standard 3D permite recortar osso e pele conforme exibido no tipo de visualização 3D, enquanto
Advanced 3D permite recortar o cérebro conforme exibido no tipo de visualização Cerebrum,
Cerebrum + Skin Overlay e Cerebrum + Bone Overlay. Para obter mais informações, consulte
a Página 100.
Para Standard 3D e Advanced 3D, o corte cúbico e a área de recorte devem ser definidos na
janela de diálogo das opções de visualização, consulte Página 111. A não ser que você esteja
no tipo de visualização Cerebrum, nenhum outro objeto criado é recortado ou cortado.
OBSERVAÇÃO: para tipos de visualização Cerebrum, os planos resultantes de recortes irão
mostrar reconstruções da série de imagens na qual o telencéfalo foi inicialmente criado, em vez
da série de imagens selecionada no presente.
 

Figura 57 

Recorte 3D avançado
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7 FUNÇÕES DA BARRA DE
FERRAMENTAS

7.1 Introdução
Visão geral

Informações gerais

A barra de ferramentas (localizada à direita da área de planejamento) fornece funções gerais que
podem ser usadas na criação de um plano de tratamento.
A disponibilidade dos botões da barra de ferramentas depende da tarefa atual e o tipo da imagem
adquirida exibida.

Ativando as funções da barra de ferramentas

Quando você clica em um botão da barra de ferramentas para ativar a função correspondente, o
botão é mostrado em amarelo. Botões inativos são mostrados em azul.
OBSERVAÇÃO: um botão da barra de ferramentas pode ser mostrado desabilitado (na cor
cinza), por exemplo, se não for aplicável aos dados carregados.
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7.2 Selecionando uma série de imagens
Visão geral

Informações gerais

A função de seleção de corte e série de imagens permite selecionar os dados de imagem a
serem exibidos nas visualizações de imagem.

Como acessar a seleção

Passo

Clique em Slice and Image Set Selection.
A janela de diálogo Set Selection é exibida.

Janela de diálogo Set Selection

②

① ③

Figura 58 

Como selecionar imagens

Passos

1. Na lista das séries de imagens disponíveis ②, selecione a série de imagens a ser exibi-
da.

2.

Para visualizar os cortes de imagem disponíveis, utilize a barra de rolagem na visualiza-
ção à esquerda ①.
Você pode, ainda, colocar o ponteiro do mouse na visualização de imagem à direita ③
para rolar por cortes individuais.

3. Clique em OK para confirmar sua seleção e exibir os cortes nas visualizações de ima-
gem na área de planejamento.

Selecionando uma série de imagens
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7.3 Opções gerais
Visão geral

Informações gerais

A função Options permite ajustar a exibição e a orientação das imagens que são exibidas nas
visualizações de imagem. 

Como acessar as opções de visualização

Passo

Clique no botão Options para abrir a aba Viewing Options.

Abas de opções

① ② ③

Figura 59 

Nº Aba Consulte

① Viewing Options Página 112

② 3D Thresholding Página 116

③ 3D Clipping Página 117

OBSERVAÇÃO: a disponibilidade das abas varia em função da tarefa de planejamento atual.
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7.3.1 Viewing Options

Aba Viewing Options

① ②

④
③

Figura 60 

Nº Opção Consulte

① Image Display Página 112

② 3D Objects Página 113

③ 3D Plane View Options Página 113

④ Measurements Página 114

Image Display

Figura 61 

Opções

Quando a opção Use image interpolation está ativada, o software interpola os pixels das ima-
gens adquiridas, resultando em uma exibição melhorada da imagem. 

Nas opções de Display Orientation (Orientação do Display), escolha a orientação com que vo-
cê prefere trabalhar, ou a orientação da imagem que corresponde à orientação planejada do pa-
ciente na mesa de cirurgia. 

Opções gerais
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3D Objects

Figura 62 

Opções

Selecione a opção Show 3D objects in 2D views (Mostrar objetos 3D em visualizações 2D)
para ativar a exibição dos objetos (por exemplo, os criados com a tarefa de planejamento Ob-
ject Creation (Criação de objeto)) de forma tridimensional em visualizações 2D.

Selecione Show only contours (Mostrar apenas contor-
nos) para mostrar objetos 3D apenas como contornos
(imagem à esquerda). Quando esta opção está desativa-
da, os objetos 3D são mostrados preenchidos (imagem à
direita). 

Selecione Show Trajectory Diameter para exibir a trajetória de acordo com o diâmetro definido
durante o planejamento da trajetória. 

Selecione uma das seguintes opções de Contour Thickness (Espessura do Contorno) para defi-
nir a largura do contornos dos objetos:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Figura 63 
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Selecione uma destas opções para exibir o plano correspondente em visualizações 3D:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Figura 64 

OBSERVAÇÃO: para ver os resultados, certifique-se de que Planes seja ativado por
meio do botão View Types (consulte a página 66).
 

Medições: Exibir Régua

Figura 65 

Passo

Selecione Display ruler in 2D views para ativar uma escala (em milímetros) à direita de visuali-
zações de imagem axial, coronal e sagital. 

Opções gerais
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Medições: Sistema de coordenadas

Figura 66 
Na lista suspensa Coordinate System (Sistema de Coordenadas), é possível selecionar o
sistema de coordenadas a ser utilizado para as funções de Measure Distances, Measure
Angles (consulte a página 129) ou Measure Values/Hounsfield Unit (consulte a página 127). 
OBSERVAÇÃO: a exibição do sistema de coordenadas selecionado é descrita na página 128. As
opções do sistema de coordenadas são descritas na próxima página.
 

Opções do sistema de coordenadas

Opção Explicação

No Coordinates Nenhuma coordenada é exibida.

AC/PC O sistema de coordenadas é alinhado com o sistema AC/PC, conforme defi-
nido na localização AC/PC.

DICOM Sistema de coordenadas de acordo com o padrão DICOM.

IEC61217 Sistema de coordenadas de acordo com a norma IEC 61217.

Headring Sistema de coordenadas de acordo com a combinação de anel de cabeça/
localizador.

Brainlab Image
Set Sistema de coordenadas interno da Brainlab.

RTOG Sistema de coordenadas de acordo com RTOG.

FUNÇÕES DA BARRA DE FERRAMENTAS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0 115



7.3.2 3D Thresholding

Informações gerais

Nesta aba é possível definir o limiar para o intervalo de valores de cinza que são usados para o
cálculo do modelo 3D da série de imagens selecionada. 
Dependendo da série de imagens, os valores são exibidos da seguinte forma:
• CT: Unidades Hounsfield (HU)
• MR e SPECT: Valores de cinza
• PET: Valores de captação padronizados (SUV)

OBSERVAÇÃO: informações adicionais sobre esses valores são fornecidas na página 127.
 

Como definir o limiar

Figura 67 

Passos

1.

Use as seguintes opções para ajustar o limiar:
• Use a barra deslizante no histograma (canto inferior direito da tela).
• Digite o valor necessário no campo Threshold sob o histograma.
• Selecione o tipo de limiar pré-definido na lista suspensa (Skin ou Bone, apenas para

séries de imagens de CT).

2. Para criar uma pré-visualização do modelo 3D resultante, clique na atualização da visua-
lização no canto inferior esquerdo da tela.

Como redefinir o limiar

Passo

Para redefinir o limiar para o valor padrão de pele/osso, clique no botão Reset
Threshold, na janela de diálogo 3D Thresholding.

Opções gerais
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7.3.3 3D Clipping

Informações gerais

Nesta aba, você pode definir a parte da imagem a ser exibida em visualizações de imagem:
• Posicionando um quadro ao redor de uma parte da imagem que deseja excluir da visualização

3D (Enable Clipping Range (Ativar área de recorte)).
• Excluindo um quadrante do modelo 3D, para exibir uma seção cruzada da série de imagens

(Enable Cubic Cut).

Como definir a área de recorte

Figura 68 

Passos

1.
Clique em Enable Clipping Range.
Um quadro azul é exibido nas visualizações de imagem superiores.

2. Se ainda não estiver ativado, clique no botão Adjust Clipping Range/Cubic
Cut na barra de ferramentas.

3. Posicione o ponteiro do mouse sobre o quadro e ajuste-o de forma que circunde a área a
ser excluída da visualização 3D.

4. Para criar uma pré-visualização do modelo 3D resultante, clique na atualização da visua-
lização no canto inferior esquerdo da tela.
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Como definir um corte cúbico

Figura 69 

Passos

1.
Clique em Enable Cubic Cut.
Um quadro azul é exibido nas visualizações de imagem superiores.

2. Se ainda não estiver ativado, clique no botão Adjust Clipping Range/Cubic
Cut na barra de ferramentas.

3.

Selecione o quadrante a ser excluído da visualização 3D:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4. Clique na borda do quadrante e ajuste os ângulos, para definir a área a ser excluída da
exibição 3D.

5. Para criar uma pré-visualização do modelo 3D resultante, clique na atualização da visua-
lização no canto inferior esquerdo da tela.

Opções gerais
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7.4 Visualizando imagens
Navegando e rolando imagens

Informações gerais

A direção de navegação e rolagem corresponde à orientação de exibição selecionada (consulte a
página 112) e é representada pelo ícone do paciente no canto inferior esquerdo da visualização.

Como navegar cortes

Os botões Browse Slice e Browse Slices estão disponíveis em visualizações que exibem cortes
de imagem originais ou reconstruções de corte (consulte a página 54).

Opções

Clique em Browse Slice para avançar ou retroceder 1 corte.

Clique em Browse Slice para avançar ou retroceder 3 ou 7 cortes (por exem-
plo, nas abas 4 Views ou 8 Views).

Como rolar pelas imagens

A função de rolagem varia em função da aba selecionada:
• Depth Scrolling: Nas visualizações de reconstrução, utilize estes botão para rolar pelas

reconstruções de aquisição. 
• Slice Scrolling: Nas visualizações de corte, utilize este botão para rolar pelos cortes

disponíveis (similar à função de navegação de corte). 

Passos

1. Clique no botão de rolagem para ativá-lo.

2.
Mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, mova o ponteiro do mouse para ci-
ma ou para baixo sobre a imagem selecionada, para exibir a profundidade ou o corte de-
sejados.

3. Clique no botão novamente para desativar a função.

OBSERVAÇÃO: a distância do corte original é diferente da distância do corte usada para
reconstruções.
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7.4.1 Pan and Recenter

Informações gerais

A função Pan and Recenter permite:
• Visualizar planos específicos na série de imagens.
• Arrastar a imagem para melhor examinar uma área específica.

Como usar Pan and Recenter

Passos

1. Clique em Pan and Recenter para exibir os planos horizontal e vertical indica-
dos pelas linhas azuis nas imagens.

2.

• Para visualizar um plano específico, clique com o ponteiro do mouse sobre uma linha
(representando um plano) e arraste-a para a área desejada.

• Para mover planos simultaneamente, clique no ponto de intersecção de ambas as li-
nhas e arraste-as para a posição desejada.

A visualização é recentralizada na nova posição.

3.

Para examinar uma área específica na imagem, coloque o ponteiro do mouse na imagem
(o ponteiro é exibido como um símbolo de mão) e arraste-a para a posição desejada.
Também é possível usar a função Zoom In (consulte a página 121) em combinação com
o recurso de panorâmica para otimizar o exame da imagem.

4. Clique no botão novamente para desativar a função.

Visualizando imagens
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7.4.2 Zoom de imagens

Como aplicar zoom

Botão Explicação

Clique em Zoom In para ampliar a imagem exibida.
Para ampliar uma região de interesse específica:
• Posicione o ponteiro do mouse na área.
• Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste-o para abrir um

quadro de seleção.
• Solte o ponteiro do mouse para mostrar a região de interesse ampliada.

Clicando em Zoom out permitirá que obtenha uma visão geral da imagem toda.

OBSERVAÇÃO: no modo Zoom In, clique com o botão direito na visualização para executar uma
redução. No modo Zoom Out, clique com o botão direito do mouse para executar uma
ampliação.
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7.5 Janelamento
Janelamento básico

Informações gerais

É possível usar as configurações de Janelamento para ajustar a distribuição do nível de cinza em
imagens exibidas, a fim de melhorar a visibilidade ou o contraste de estruturas.
É possível ajustar as configurações de Janelamento nas visualizações axial, coronal e sagital.

Como ajustar as configurações de Janelamento

Passos

1. Clique no botão Windowing para ativá-lo. 

2.

Para visualizar as configurações atuais, clique na visualização e mantenha
o botão esquerdo do mouse pressionado para exibir um histograma.
OBSERVAÇÃO: o histograma desaparece assim que o botão do mouse é
liberado.
 

3. Clique no botão novamente para desativar a função.

Janelamento
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7.5.1 Janelas avançadas

Informações gerais

A função Advanced Windowing fornece opções avançadas para ajuste da distribuição do nível
de cinza, de modo a facilitar a distinção entre estruturas ósseas ou pontos marcadores e tecidos
moles. 
Dependendo da série de imagens, os valores são exibidos da seguinte forma:
• CT: Unidades Hounsfield (HU)
• MR e SPECT: Valores de cinza
• PET: Valores de captação padronizados (SUV)

OBSERVAÇÃO: informações adicionais sobre esses valores são fornecidas na página 127.
 

Como ativar a função Janelas avançadas

Passo

Clique em Advanced Windowing para abrir a janela de diálogo Windowing.

Layout das telas

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

Figura 70 
OBSERVAÇÃO: durante a fusão de imagens (consulte a página 81), duas abas são fornecidas
(Windowing Amber e Windowing Blue), permitindo a definição de configurações individuais de
janelamento para cada série de imagens.
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Explicação da tela

Nº Área Explicação

① Current ima-
gem Corte original da série de imagens atual.

② Preview (Pré-vi-
sualização) Visualização do corte modificado de acordo com seus ajustes.

③

Função Windo-
wing Region of
Interest (Jane-
lamento em Re-
gião de interes-
se)

Aplica valores de cinza, obtidos de uma região específica da série de
imagens, a toda a série de imagens.

④ Color Tables

Opções de esquemas de cores
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing Set-
tings

Selecione valores predefinidos de janelamento:
• Janelamento atual: Redefine as configurações de janelamento para

aquelas definidas quando você entrou pela primeira vez nessa janela
de diálogo.

• Radiology Defined: Aplica as configurações definidas quando as ima-
gens foram inicialmente adquiridas.

• Bone: Aplica configurações para mesclar tecido mole e exibir ossos
com maior clareza (apenas séries de imagens de CT).

• Full Range: Aplica o intervalo completo de valores de cinza/unidades
Hounsfield adquiridos pelo scanner.

⑥ Caixa de sele-
ção Inverse

Permite inverter a exibição de cores, revertendo a configuração padrão,
para que, por exemplo, o ar seja exibido em branco e o osso em preto.

⑦
Barras desli-
zantes Level e
Width

Ajustam o nível e a largura do valor de cinza.

⑧ Função de ma-
peamento

Fornece uma representação gráfica das unidades Hounsfield e da dis-
tribuição do valor de cinza nos dados da imagem.

⑨ Caixa de sele-
ção Zoom

Limita a representação gráfica das unidades Hounsfield e da distribui-
ção do valor de cinza a uma área específica.

Como ajustar o nível de cinza e a largura

Opções

Para ajustar o centro do janelamento da imagem:

• Digite o valor no campo Level, ou
• Ajuste o controle deslizante até que o valor desejado seja mostrado.

Janelamento
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Opções

Para ajustar a largura do janelamento da imagem:

• Digite o valor no campo Width, ou
• Ajuste o controle deslizante até que o valor desejado seja mostrado.

Como ajustar a largura e a distribuição do valor de cinza

① ② ③

Figura 71 

Opções

Para ajustar os valores:
• Insira os valores para Right e Left diretamente nos campos fornecidos, ou
• Use o ponteiro do mouse para ajustar os controles deslizantes de valor esquerdo ② e/ou de

valor direito ③ até que os valores necessários sejam exibidos nos campos correspondentes.

Para restringir a representação gráfica da distribuição de valor de cinza a uma área específica,
de modo que o janelamento possa ser definido com maior precisão, ative a caixa de seleção
Zoom ①.

Como usar o Janelamento na Região de interesse

Esta opção permite definir uma área específica na série de imagens e aplicar valores de cinza
desta área ao conjunto de dados completo.

Passos

1. Clique no botão Windowing Region of Interest para ativá-
-lo.

2.

Na janela Preview (Pré-visualização), use o ponteiro do
mouse para desenhar um quadro em torno da área da qual
você deseja selecionar as configurações de janelamento.
OBSERVAÇÃO: também é possível clicar na área Preview,
no local necessário na imagem.
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Passos

3.

Solte o botão esquerdo do mouse para ver os resultados de
pré-visualização calculados.
O software pega os valores mínimo e máximo da área defi-
nida e os aplica aos controles deslizantes Level e Width, e
aos campos Left e Right.

4. Clique em OK para aplicar os valores de cinza da área selecionada à imagem toda.

Janelamento
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7.6 Funções de medição
Medição de unidades Hounsfield/valores de cinza

Informações gerais

As funções Measure Hounsfield Units e Measure Values permitem medir as unidades
Hounsfield ou os valores de cinza de até três pontos em um corte de imagem.

Botão Explicação

Measure Hounsfield Units é exibido para séries de imagens de CT.

A opção Measure Values é exibida para outras séries de imagens (por exemplo,
MR, SPECT, PET, etc.) 

Unidades de medição

Unidade Explicação

Unidades Hounsfield
(HU)

Na aquisição de imagens de CT para diagnóstico, as informações de
densidade são avaliadas em Unidades Hounsfield (HU) internacionais,
em uma escala que varia de -1024 a 3071, onde 0 é o valor para a água
(1,0 g/cm3) e -1000 o valor para o ar. 
Na aquisição de imagens de CT neurológicas, um nível de 40 HU e uma
largura de 100 HU são normalmente usados para contraste de tecidos
cerebrais.

Valores de cinza 
A exibição de valor de cinza varia de:
• 0 (preto) a 255 (branco) para imagens de 8 bits.
• 0 (preto) a 65.535 (branco) para imagens de 16 bits.

Valores de FA Referem-se à medição de anisotropia fracionária e possuem um intervalo
de 0 a 1.

Medição de ADC
(Coeficiente de Difu-
são Aparente)

Expressos em mm²/s.

SUV (Standard Up-
take Values - Valo-
res de Captação Pa-
dronizados)

Forma semiquantitativa de avaliar a atividade de PET em um determina-
do foco.
A implementação do cálculo de valores de captação padronizados em es-
caneamentos PET no software iPlan é baseada na seguinte publicação:
“M. Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Compari-
son of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101.”

Como medir valores de cinza/unidades Hounsfield

Passos

1. Clique no botão de medição (Measure Housfield Units ou Measure Values).
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Passos

2.

Clique com o ponteiro do mouse em qualquer ponto no corte para exibir o valor corres-
pondente no ponto selecionado.
Para atualizar o valor de forma dinâmica, mantenha o botão esquerdo do mouse pressio-
nado e mova o ponteiro do mouse pela imagem.

3. Clique no botão novamente para desativar a função e remover o valor exibido da visuali-
zação de imagem.

Valores exibidos

O iPlan somente pode exibir as informações de valor de cinza/unidade Hounsfield/SUV por pixel
conforme calculado e exportado pelo scanner. Preste atenção especial ao interpretar estas
informações e certifique-se de que estejam corretas. Dados de tomografias de feixe cônico ou
dados de angio rotacionais, por exemplo, não irão conter valores de UH reais.

O usuário é responsável por garantir a precisão do valor da unidade de Hounsfield
mostrado.

Como valores de captação padronizados (SUV) podem variar dependendo do scanner de
PET usado, sempre compare os valores exibidos com o SUV obtido diretamente no
scanner antes do uso.

Exibição do sistema de coordenadas

Quando você ativa uma função de medição na barra de ferramentas e clica na série de imagens,
o software também exibe coordenadas da série de imagens no ponto selecionado, de acordo
com o sistema de coordenadas definido na aba Viewing Options (consulte a página 115).

①

②

③

Figura 72 

Nº Explicação

①

Esta linha mostra a referência na qual o sistema de coordenadas é baseado. Neste caso,
uma série de imagens de MR axial identificada como #7 (Brainlab Image Set seleciona-
da como o sistema de coordenadas na aba Viewing Options).
Por exemplo, se você selecionou Headring como o sistema de coordenadas na aba Vie-
wing Options, então esta linha deveria indicar o anel de cabeça que foi selecionado pa-
ra o plano.

② Coordenadas X, Y e Z para o ponto selecionado na série de imagens.

③ Valor de medição para o ponto selecionado.

OBSERVAÇÃO: as coordenadas exibidas aqui, em particular aquelas para anel de cabeça, não
se destinam ao ajuste de arco. Apenas coordenadas da janela de diálogo de configurações de
arco ou impressão são usadas para execução do tratamento. A exibição do sistema de
coordenadas destina-se apenas a propósitos de visualização.
 

Funções de medição

128 Manual do Usuário do Software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0



7.6.1 Medição de distância e ângulo

Como medir distâncias

A função Measure Distances permite medir a distância entre até três pares de pontos na
imagem.

Passos

1. Clique no botão Measure Distances para ativá-lo.

2.

Clique com o ponteiro do mouse em dois pontos do conjunto de dados.
O software calcula e exibe a distância em milímetros entre os pontos.
OBSERVAÇÃO: para reposicionar os pontos, clique com o mouse e arraste o ponto sele-
cionado para um novo local.
 

3. Clique no botão novamente para desativar a função e remover o valor exibido da visuali-
zação de imagem.

Como medir ângulos

A função Measure Angles permite medir o ângulo entre quaisquer três pontos na imagem.
Até três grupos de três pontos podem ser exibidos simultaneamente.

Passos

1. Clique no botão Measure Angles para ativá-lo.

2.

Clique com o ponteiro do mouse em três pontos na imagem.
O software calcula e exibe o ângulo entre os pontos selecionados.
OBSERVAÇÃO: para reposicionar os pontos, clique com o mouse e arraste o ponto sele-
cionado para um novo local.
 

3. Clique no botão novamente para desativar a função e remover o valor exibido da visuali-
zação de imagem.
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7.7 Capturas de tela
Visão geral

Como realizar capturas de telas

Passo

Clique no botão Screenshot para fazer uma captura da tela atual. 

Saved Screenshots

Quando se coloca o ponteiro do mouse sobre o botão Screenshot o sistema exibe uma
mensagem de dica ①, indicando a pasta em que as capturas de tela são salvas (subpasta
nomeada como Screenshots na pasta Brainlab, criada pelo suporte da Brainlab).
Em geral, o caminho de armazenamento é F:\Brainlab\Screenshots.
OBSERVAÇÃO: as capturas de tela também são mostradas na aba Other Images (Outras
imagens - consulte a página 75), em que elas estão disponíveis para exportação.
 

Confidencialidade do paciente

O nome do paciente é exibido em cada captura de tela. Para manter a confidencialidade do
paciente, certifique-se de que o acesso a todas as capturas de tela seja restrito ao pessoal
médico pertinente.

Capturas de tela
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8 FECHANDO O iPLAN
8.1 Saindo do software
Visão geral

Informações gerais

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

Como sair usando o ícone de encerramento

Passo

Clique no ícone de encerramento mostrado acima da área Navigator.

Como sair usando o iPlan Navigator

Passos

1. Clique em Go to... na seção Navigator para abrir o iPlan Navigator.

2. Clique em Exit e depois clique em OK.

Alterações não salvas

Se houver alterações não salvas no plano de tratamento, o sistema abrirá esta janela de diálogo:

Figura 73 
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Opções

Para salvar as alterações, clique em Yes.

Para encerrar o software sem salvar as alterações, clique em No.

Saindo do software
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