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INFORMAÇÕES DE APOIO E CONTACTO 

Se necessitar de ajuda na utilização do TraumaCad, contacte o nosso grupo de apoio técnico. 

O apoio técnico está disponível por chat online em directo, correio electrónico e telefone. 

Consulte www.traumacad.com e seleccione Serviços-Apoio para obter mais detalhes ou para se 

ligar a um representante do apoio online em www.traumacad.com/chat.html (durante o horário 

de expediente normal). 

Durante a sua sessão de apoio, é possível que lhe peçam informações acerca da sua cópia de 

TraumaCad. O menu Ajuda apresenta a versão do software e o acesso às informações de 

contacto do apoio. 

Para obter uma cópia impressa do Guia do Utilizador, contacte o apoio por correio electrónico 

para o endereço support@traumacad.com.. 

 

Aviso Importante 

Avisos relativos a direitos de autor e marcas comerciais 

Todos os conteúdos deste documento estão protegidos por leis de direitos de autor – Copyright 

2020 Brainlab Ltd. 

Todos os direitos reservados. As marcas comerciais, os logótipos e as marcas de serviço 

apresentados neste documento são propriedade da Brainlab Ltd ou outros terceiros. Os 

utilizadores estão proibidos de utilizar estas marcas comerciais, logótipos e marcas de serviço 

sem a autorização prévia por escrito da Brainlab Ltd ou dos referidos terceiros que possam ser 

seus proprietários. 

Licença limitada 

A Brainlab Ltd confere, pelo presente, licença para rever estes documentos apenas para um uso 

não-comercial no seio da sua organização, na condição de que não modifique o conteúdo dos 

documentos e na condição de que todas as cópias feitas conservem todos os avisos relativos 

a direitos de autor e outros relativos a direitos patenteados. As informações fornecidas nos 

presentes documentos destinam-se somente aos utilizadores com o propósito de fornecer 

informações em apoio dos produtos da Brainlab Ltd. No âmbito do presente, não está 

autorizada qualquer outra utilização das informações fornecidas.  

Nada no presente será interpretado como conferindo por implicação, preclusão ou de outra 

forma, qualquer licença ou direito sob qualquer patente ou marca comercial da Brainlab Ltd ou 

de terceiros. Excepto conforme expressamente estabelecido acima, nada aqui contido deve ser 

interpretado como conferindo qualquer licença ou direito no âmbito de quaisquer direitos de 

autor da Brainlab Ltd ou de terceiros. 

http://www.traumacad.com/
http://www.traumacad.com/chat.html
mailto:support@traumacad.com
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Limitação de responsabilidade 

As informações fornecidas nestes documentos são fornecidas "COMO ESTÃO" e são fornecidas 

sem garantia de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, garantias de 

comercialização, adequação a uma finalidade específica, e não violação. A Brainlab Ltd envida 

esforços razoáveispara incluir informações exactas e oportunas sobre este Web site e actualiza 

periodicamente as informações sem aviso prévio. No entanto, a Brainlab Ltd não faz representações 

ou garantias quanto à exactidão ou completude destas informações, e a Brainlab Ltd não assume 

qualquer obrigação ou responsabilidade por erros ou omissões no conteúdo destes documentos. 

A utilização de tais documentos faz-se POR SUA CONTA E RISCO. Sob nenhuma circunstância e sob 

nenhuma teoria ou disposição jurídica a Brainlab Ltd será responsabilizada pelo utilizador ou 

qualquer outra pessoa por quaisquer danos directos, indirectos, especiais, incidentais, exemplares 

ou consequentes resultantes do seu acesso a, ou uso de, esses documentos.  

As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso. Alterações, se houver, serão 

incorporadas em novas edições de publicações previstas nestes documentos. A Brainlab Ltd 

reserva-se o direito de introduzir melhorias e/ou alterações nos produtos e/ou programas descritos 

nas publicações e informações fornecidos estes documentos em qualquer momento e sem aviso 

prévio. A menção de produtos ou serviços não-Brainlab Ltd é apenas para fins informativos e não 

constitui nem um endosso nem uma recomendação de tais produtos ou serviços. 

Informações de terceiros 

Estes documentos podem conter informações de terceiros que não a Brainlab Ltd. Tais 

informações são fornecidas apenas para sua conveniência e referência. As referidas informações 

não estão sob controlo da Brainlab Ltd, e a Brainlab Ltd não é responsável pelo conteúdo de tais 

informações. A inclusão destas informações não implica qualquer associação com os seus 

operadores ou qualquer recomendação dos referidos terceiros pela Brainlab Ltd. 

 Renúncia 

Este software destina-se a ser utilizado como um sistema de apoio à decisão para pessoas que 

receberam formação médica adequada, e não deve ser utilizado como base única para a tomada 

de decisões clínicas relativas ao diagnóstico, cuidados ou gestão de pacientes. Todas as 

informações derivadas do software têm de ser clinicamente revistas quanto à sua plausibilidade 

antes da utilização no tratamento de pacientes. Qualquer desvio da aplicação de informações 

médicas do programa, que não seja a concepção original ou a utilização prevista da mesma, não 

é aconselhado e é considerado uma utilização indevida do produto de software. Para indicações 

adicionais, consulte os estudos publicados. 

Se ocorrer um incidente grave em relação ao dispositivo, o mesmo deve ser comunicado ao 

fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou paciente 

está estabelecido. 

Número de catálogo: MK2U00564_E_TC_2.5_UserManual_PT 

Data de emissão: 10 de maio de 2020 
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mailto:au_sales@brainlab.com
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GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS 

Símbolo Título da 
norma 

N.º de 
designação 
da norma 
da FDA 

Título do 
símbolo 

N.º de 
referência 
do 
símbolo 

Texto explicativo 

 

ISO 15223-1 5-117 

 

Fabricante 5.1.1 Indica o fabricante do 
dispositivo médico, tal 
como definido nas 
Directivas da UE: 
90/385/CEE, 93/42/CEE e 
98/79/CE. 

 

ISO 15223-1 

 

5-117 

 

Representante 
autorizado na 
Comunidade 
Europeia 

5.1.2 Indica o representante 
autorizado na Comunidade 
Europeia. 

 

ISO 15223-1 

 

5-117 

 

Consultar 
instruções 

para utilização 

5.4.3 Indica que o utilizador 
deve consultar as 
instruções de utilização. 

RX only 

  

Sujeito a receita 
médica 

 

 

Atenção: A legislação 
federal dos EUA limita a 
venda deste dispositivo a 
um profissional de saúde 
licenciado ou por receita 
médica. 

 
  Dispositivo 

médico 

 Indica que o produto é um 
dispositivo médico, 
conforme definido no 
Regulamento de 
Dispositivos Médicos 
2017/745/UE 
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Símbolos de Segurança 
Os símbolos seguintes são utilizados em toda a documentação. Preste uma atenção particular 

a pontos específicos num procedimento sempre que uma das seguintes mensagens for apresentada. 

 

Um Aviso! indica um perigo. Chama a atenção para um procedimento que, se 

não for correctamente realizado ou respeitado, poderá resultar em ferimento 

ou morte. Não prossiga depois de uma nota de aviso enquanto as condições 

indicadas não forem totalmente compreendidas e satisfeitas. 

 

 

As Notas fornecem informações pertinentes para ajudar a obter um 

desempenho ideal da aplicação. 

 

 

As Dicas fornecem sugestões e informações úteis. 

 

 

Importante! Indica informações importantes que deve respeitar. 
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PÚBLICO 

Utilização prevista: o TraumaCad destina-se a auxiliar os profissionais de saúde no planeamento 

pré-operatório de uma cirurgia ortopédica. O dispositivo permite a sobreposição de modelos 

protéticos em imagens radiológicas e inclui ferramentas para a realização de medições na 

imagem e para o posicionamento do modelo. São necessários discernimento e experiência 

clínicos para a utilização adequada do software. 

Utilizadores previstos: este produto destina-se a profissionais de saúde que pretendem efetuar 

um planeamento cirúrgico pré-operatório e avaliar imagens médicas. 

População-alvo prevista: pacientes adultos e pediátricos.  

Benefícios clínicos: o software ajuda os profissionais de saúde a prepararem-se com 

antecedência para os procedimentos ortopédicos, avaliando a anatomia do paciente, 

considerando os possíveis resultados e escolhendo os implantes adequados.  

 

SOBRE ESTE GUIA 

Este guia é concebido para cirurgiões a realizarem avaliação e planeamento pré-operatórios 

para procedimentos ortopédicos. 

Este guia inclui os seguintes capítulos: 

 Introdução ao TraumaCad, página 14, que descreve o propósito do TraumaCad, os 

requisitos do sistema, como instalá-lo, como lançá-lo e fornece uma apresentação rápida 

da sua interface. 

 Manuseamento de Imagens, página 33, que descreve como utilizar o TraumaCad para carregar 

as imagens necessárias, especificar a sua orientação anatómica e calibrar as imagens. 

 Planeamento da Cirurgia, página 52, que descreve como utilizar o TraumaCad para 

a avaliação e o planeamento pré-operatórios para uma diversidade de procedimentos 

ortopédicos. 

 Medição da Anatomia, página 72, que descreve como utilizar as diversas ferramentas 

fornecidas pelo TraumaCad para medir a anatomia representada numa imagem. Descreve 

também como realizar medições anatómicas, compará-las com padrões normativos 

e simular procedimentos correctores para a análise de alinhamento dos membros. 

 Elaboração de Relatórios, página 170, que descreve como elaborar um relatório. 

 Anexo A, Instalação do TraumaCad, página 174, que descreve como instalar o TraumaCad 

para um funcionamento autónomo. 

 Anexo B, Utilização Autónoma, página 178, que descreve diversos procedimentos que 

poderão ser necessários no modo autónomo. 

 Anexo C, Gestão dos Modelos de Implantes, página 173, que descreve como importar 

e gerir modelos de implantes no sistema TraumaCad. 
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INTRODUÇÃO AO TRAUMACAD 
 

O QUE É O TRAUMACAD? 

O TraumaCad permite que os cirurgiões avaliem e manipulem imagens digitais durante 

a realização do planeamento e avaliação pré-operatórios de imagens. 

O programa apresenta uma integração completa no PACS e uma biblioteca exaustiva 

regularmente actualizada de modelos digitais dos principais fabricantes. 

O TraumaCad oferece soluções de utilização fácil para diversas subespecialidades ortopédicas: 

 Anca  Deformidade 

 Joelho  Trauma 

 Membro Superior   Coluna 

 Pé e Tornozelo  3D Suite 

 Pediátrico  
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FLUXO DE TRABALHO DO TRAUMACAD 

Segue-se uma descrição geral cronológica do processo de utilização do TraumaCad. 

 

Visualize a lista de pacientes a partir da cache local 

ou Quentry clicando no botão de opção aplicável 

situado no topo da vista principal. Consulte a 

página 35 para obter detalhes. 

Seleccione a imagem que pretende avaliar clicando 

na miniatura. Para seleccionar várias imagens, clique 

nas imagens que deseja, sucessivamente, uma a 

seguir à outra. Consulte a página 42 para obter 

detalhes. 

Seleccione o procedimento cirúrgico ou de análise 

relevante a ser realizado para determinar os modelos 

e ferramentas de medição específicos que podem ser 

utilizados na aplicação. Consulte a página 52 para 

obter detalhes. 

A especificação da orientação da imagem, vista e lado 

e calibração constituem passos obrigatórios que 

devem ser realizados para cada imagem. Consulte a 

página 45, respectivamente, para obter detalhes. 

O TraumaCad oferece uma biblioteca de modelos 

grande e facilmente acessível em conjunto com uma 

suite de ferramentas ortopédicas e assistentes para 

medição da anatomia real numa imagem. 

É gerado um relatório completo, podendo ser 

armazenado em conjunto com as imagens 

manipuladas no ficheiro PACS do paciente, 

localmente ou carregado no Quentry guardando o 

caso. Consulte a página 24 para obter detalhes. 

 

Aviso! Certifique-se de que guarda o caso do paciente para não perder 

dados do paciente. 

Encontrar um Paciente 

Elaborar Relatórios 
e Guardar 

Seleccionar o 
Procedimento 

Definir a Imagem 

Realizar Avaliação 
e Planeamento  
Pré-operatórios 

 

Seleccionar Imagens do 
Paciente 
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CLIENTE/SERVIDOR, AUTÓNOMO OU TRAUMACAD WEB 

O TraumaCad é instalado e localmente executado no seu computador e interage com um 

sistema PACS ou Quentry. Existem disponíveis três versões TraumaCad: cliente/servidor, versão 

autónoma e TraumaCad Web. 

 A versão cliente/servidor do TraumaCad consiste numa aplicação de servidor que 

é configurada pelo administrador e aplicações do cliente que podem ser executadas em 

quaisquer computadores. 

 A versão autónoma do TraumaCad é executada apenas num computador específico 

e armazena todos os seus ficheiros, como a sua configuração e os modelos de implantes. 

 O TraumaCad Web é lançado a partir do Quentry, sendo uma aplicação em nuvem que 

pode ser executada em qualquer computador. 

Estes três tipos de aplicações funcionam de forma extremamente semelhante, existindo apenas 

ligeiras diferenças em termos de funcionalidade, conforme descrito abaixo. 

 

Nota: Todas as versões do TraumaCad podem ser executadas numa máquina 

virtual Windows Mac. O TraumaCad Web é automaticamente executado num 

Mac através de Citrix. 

 

 

Importante! Alguns procedimentos e secções no guia estão marcados para 

indicar se se aplicam ao modo autónomo , ao modo cliente/servidor 

 ou ao modo Web TraumaCad . 
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Funcionalidade Cliente/Servidor do TraumaCad 

 Algumas funcionalidades que não estão disponíveis na versão cliente/servidores são 

realizadas pelo administrador. Algumas destas funcionalidades de administrador aplicam-se a 

todas as aplicações do TraumaCad que são executadas numa organização, como a biblioteca de 

modelos de implantes, sendo que algumas são específicas do utilizador consoante o utilizador 

que inicia sessão num cliente: 

 Não é necessário especificar as propriedades de ligação entre o TraumaCad e o PACS. 

Por conseguinte, a opção Configuração PACS não se aplica à versão cliente. 

 Os seguintes são activados/desactivados para os clientes pelo administrador: 

 Importar Imagem (Import Image)  

 Importar Pasta DICOM (Import DICOM Folder)  

 Consulta (Query)  

 Transferir Modelos (Download Templates)  

 Captura de Ecrã (Screen Capture)  

 Guardar para Pasta Local (Save to Local Folder)  

Funcionalidade Autónoma e TraumaCad Web 

  Todas as funcionalidades descritas neste guia estão disponíveis na versão 

TraumaCad Web e na versão autónoma. 

Atualizações Automáticas 

 Na versão cliente/servidor, a aplicação é actualizada apenas no servidor e distribuída 

automaticamente a partir deste para os clientes. Antes do início do cliente TraumaCad, este 

actualiza-se automaticamente e, em seguida, arranca de forma normal. 

As actualizações de modelos para a versão cliente/servidor são realizadas automaticamente 

através da Web. 

 No TraumaCad Web, a versão TraumaCad do utilizador actualiza-se automaticamente 

de modo a reflectir quaisquer actualizações feitas na aplicação. 

 Na versão autónoma, caso exista uma actualização para a aplicação, é apresentada uma 

mensagem ao utilizador, com a opção de actualizar a aplicação do TraumaCad. O utilizador 

pode, nessa altura, seleccionar Sim ou Não. Quando seleccionar Não, o utilizador pode efectuar 

actualizações mais tarde, seleccionando Ajuda (Help)  Procurar Actualização (Check for 

Update) na barra de menus. 
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REQUISITOS DO SISTEMA 

Hardware 
 2 GB RAM (32 bits) ou 4 GB RAM (64 bits) 

 Processador: 1 GHz ou superior, de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) (2 GHz e 64 bits 

recomendado) 

 Disco Rígido:  

 Até 20 MB para o software 

 Até 4 GB para modelos digitais  

 Resolução mínima do ecrã: 1024 x 1024 

 Dispositivo gráfico DirectX, 1280 x 1024 true color, 128 MB com controlador WDDM 1.0 ou 

superior (recomendado) 

 Acesso aberto à Internet (acesso ao Quentry/actualizações de modelos)  

Software 
 Sistema Operativo Windows 7 e superior (32/64 bits)  

 Actualizações do Microsoft Windows (todas as correcções disponíveis em Microsoft 

Windows Update) 

 Microsoft .NET Framework versão 3.5 SP1 

 DirectX 9.0 ou superior 

 Internet Explorer  

 Directório I386 a partir do CD de instalação 

 Leitor de PDF 

 LogMeIn, VNC ou MS RDP – recomendado para instalação e apoio continuado 

 

Medidas de Segurança 
Foram tomadas medidas de segurança de TI, incluindo a protecção contra acessos não 

autorizados, para executar o software conforme previsto:  

 Processos de autenticação e autorização, incluindo o mecanismo de tempo limite da sessão. 

 Registos de auditoria das acções principais no sistema. 

 Mecanismos principais de encriptação de dados baseados em chave. 

 Os patches de segurança da Microsoft são verificados regularmente quanto à 

compatibilidade com o software. 

 Está disponível a segurança de rede HTTPS SSL para transferências de dados cliente-servidor. 

Estão abertas portas específicas para a comunicação cliente-servidor (nota: é necessário um 

certificado de cliente adicional) 

 

Para obter informações adicionais, contacte o apoio da Brainlab. 

mailto:traumacad.support@brainlab.com?subject=TraumaCad%20Security%20Measures
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Requisitos Clínicos 
Para obter modelos exactos, a imagem deve ser calibrada. Os requisitos de imagem podem 

diferir em função da fonte da imagem: 

 Imagens Não-Calibradas: Um dispositivo de calibração tem de ser colocado antes da 

obtenção da imagem para assegurar medições exactas e o dimensionamento do implante. 

 Imagens DICOM com um Atributo de Calibração Predefinido Adquirido a partir da 

Modalidade: A calibração pode ser aproximada com base na estimativa da sobredimensão, 

mas recomenda-se a utilização de um dispositivo de calibração para uma maior precisão.  

Para mais informações sobre a calibração da imagem e os dispositivos de calibração, consulte 

a página 45.  



Introdução ao TraumaCad 
 

 20 

LANÇAMENTO DO TRAUMACAD 

 Para lançar o TraumaCad: 

1. Faça duplo clique no ícone do TraumaCad que foi instalado no seu ambiente de trabalho: 

  

Se esta não for a primeira vez que o TraumaCad é iniciado neste computador, é apresentada 

a janela principal, conforme mostrado na página 21. 

 No caso da primeira activação, introduza as informações de activação necessárias 

fornecidas pela Brainlab. 

No caso da activação online com uma chave de activação, tem de estar ligado à Internet. 

Seleccione o botão de opção Introduzir chave de activação (Enter Activation Key), introduza 

uma chave de activação válida e clique em Activar (Activate). 

No caso de uma activação offline com um ficheiro de licença, não necessita de ligação 

à Internet. Seleccione o botão de opção Instalar Ficheiro da Licença (Install License File) 

e clique no botão Pesquisar (Browse) para seleccionar o ficheiro da Licença. De seguida, 

clique em Activar. 

 

2. Depois de introduzir uma chave de activação válida ou um ficheiro de licença, o botão 

Activar fica activo. Introduza informações sobre si na janela visualizada e clique em OK. 

A aplicação do TraumaCad abre-se e pode iniciar o planeamento. 
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VISITA GUIADA DA INTERFACE DO TRAUMACAD 

Esta secção fornece uma breve descrição geral das funcionalidades da aplicação do TraumaCad 

e descreve a sua janela principal, barra de menus e barra de ferramentas. A janela principal 

apresenta uma lista de pacientes e as respectivas imagens. Funciona também como a principal 

área de trabalho na qual pode medir a anatomia, seleccionar um implante apropriado ou 

planear uma operação. 

 

 

Nota: Depois de seleccionar uma imagem, a interface é apresentada conforme 

mostrado na página 53, onde pode seleccionar o procedimento a efectuar. 

Esta secção descreve os seguintes: 

 Barra de Menu, página 22 

 Barra de Ferramentas, página 29 

 Menus de Contexto do TraumaCad, página 30 

 Interface do Ecrã Táctil, página 31 

 

Nota: Barra de Estado: indica o estado da aplicação. 

 

Dica: Todas as opções do TraumaCad estão acessíveis a partir da barra de 

ferramentas e da barra de menus. 

Opções de Menu 
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Barra de Menu 
A imagem abaixo descreve as opções de menu disponíveis na barra de menus do TraumaCad. 

Menu Ficheiro 

 
 

 Novo Caso: Quando lança o TraumaCad, abre-se o estudo de um novo caso. Só é possível 

abrir um caso de cada vez. A abertura de um novo caso fecha o caso em curso e elimina 

todas as imagens apresentadas. Antes de iniciar um novo caso, certifique-se de que guarda 

o actual. 

 Abrir Caso: Abre um caso local que foi armazenado no seu computador numa pasta 

denominada Os Meus Casos TraumaCad (My TraumaCad Cases) ou numa pen USB. Os casos 

armazenados a nível local têm a seguinte extensão de ficheiro: .tcc. Consulte a página 41 

para obter detalhes. 

 Guardar Caso (Save Case): Guardar um caso permite-lhe armazenar todas as suas imagens, 

modelos, medições e informações do caso e reabri-los posteriormente no TraumaCad.  

Esta opção abre uma janela na qual pode optar por guardar este caso ao escolher uma das 

seguintes opções:  
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 Quentry: Carrega o caso para o Quentry. Utilize a opção Início Sessão (Login) para iniciar 

sessão no Quentry, no caso de ainda não estar ligado. 

 Utilizar Compressão com Perdas JPEG (Use JPEG Lossy Compression): Quando esta 

opção é seleccionada, os ficheiros DICOM no ficheiro *.tcc enviado para o Quentry 

são comprimidos utilizando a Compressão com Perdas JPEG. 

 Seleccionar contacto (Select contact): Pode escolher a conta na qual serão 

carregados os ficheiros: 

- A sua própria conta. 

- A conta de um contacto ou Equipa de Apoio que lhe deu permissões 

de carregamento. 

 PACS: Atribua o caso ao PACS. 

 Incluindo Relatório (Including Report): Quando esta opção é seleccionada, as 

imagens são convertidas do formato HTML para imagens DICOM para inclusão em 

relatórios. O formato HTML não pode ser atribuído ao PACS. 

 Pasta Local (Local Folder): Guarda o caso a nível local na pasta Os Meus Casos TraumaCad ou 

em qualquer localização pretendida, incluindo uma pen USB. Pode alterar a Localização 

Predefinida do Caso da pasta local utilizando Menu Ficheiro (File)  Definições (Settings)  

Guardar Caso (Save Case). 
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 Anotação (Annotation): Selecciona o posicionamento e orientação do texto na imagem 

guardada. 

 Transferir Modelos (Download Templates): Transfere modelos de implantes do repositório 

global da Brainlab Ltd. para o seu computador. 

 Procurar Imagens: Procura e adiciona uma imagem durante a realização de um 

procedimento. 

 Alterar Procedimento: Altera o procedimento cirúrgico ou de análise para um determinado 

paciente após a sua selecção inicial do procedimento para esse paciente. Consulte a página 

53. 

 Importar Imagem: Importa um único ficheiro de imagem. Consulte a página 37. 

 Importar Pasta DICOM: Importa uma pasta de imagens DICOM para a sua cache local. 

Consulte a página 37. 

 Exportar para Pasta DICOM (Export to DICOM Folder): Guarda a imagem DICOM no PC local 

como uma pasta DICOM. 

 Exportar para Excel (Export to Excel): Exporta as medições para uma folha de Excel. Esta 

opção é especialmente adequada para pesquisa, considerando que cada medição é 

adicionada como uma linha ao ficheiro da folha de Excel que especificar. 

 Eliminar Cache (Delete Cache): Limpa a cache de imagens no seu computador local. 

 Captura de Ecrã (Screen Capture): Captura qualquer imagem que é apresentada no ecrã 

para o TraumaCad. Consulte a página 38. 

 Definições (Settings): Especifica definições para a aplicação do TraumaCad. Consulte a página 

34. 

 Configuração PACS (PACS Configuration): Configura as propriedades de ligação entre 

o TraumaCad e o sistema PACS. Consulte a página 179. 

 Idioma (Language): Escolhe o idioma para apresentação da interface do TraumaCad. 

 Sair (Exit): Fecha a aplicação. 
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Menu Imagem 

 

 Rodar 90° CW (sentido horário) (Rot. 90° CW (clockwise)): Roda a imagem 90° no sentido 

horário. 

 Rodar 90° CCW (sentido anti-horário) (Rot. 90° CCW (counter-clockwise)): Roda a imagem 

90° no sentido anti-horário. 

 Rodar 180° (Rot. 180°): Roda a imagem 180°. 

 Inversão Vertical (Vertical Flip): Inverte a imagem na vertical. 

 Inversão Horizontal (Horizontal Flip): Inverte a imagem na horizontal. 

 Inverter Imagem (Invert Image): Reverte as áreas de preto/branco na imagem. 

 Agrupar (Group): Agrupa vários objectos na imagem para manuseá-las juntas como um 

único objecto. Consulte a página 33 para obter detalhes. 

 Desagrupar (UnGroup): Remove objectos de um grupo. 

 Copiar para Área de Transferência (Copy to Clipboard): Copia a imagem apresentada para 

a área de transferência, incluindo os implantes, anotações textuais e ferramentas de 

medição que foram adicionados. 



Introdução ao TraumaCad 
 

 26 

Menu Ferramentas Básicas 

 

 Mover: Move um objecto na imagem arrastando o rato. Clique nesta ferramenta, clique 

num objecto que foi desenhado na imagem, mantenha premido o botão do rato e mova o 

rato para mover o objecto. 

 Deslocar: Move a própria imagem. Clique nesta ferramenta, clique na imagem e mantenha 

premido o botão do rato. De seguida, mova o rato para mover a imagem. Pode também 

utilizar a roda do rato para deslocar a imagem mantendo simplesmente a roda premida 

e movendo depois o rato para mover a imagem. 

 Zoom: Amplia ou diminui a vista da imagem. Clique nesta ferramenta, clique na imagem, 

mantenha premido o botão do rato e arraste o rato para cima para ampliar ou para baixo 

para diminuir a vista. Pode também utilizar a roda do rato para fazer zoom rolando para 

cima para ampliar ou para baixo para diminuir a vista. 

 Nível da Janela: Melhora a distinção visível entre regiões tecidulares contrastantes por 

manipulação do brilho e contraste. Posicione o cursor na imagem e clique nesta ferramenta. 

De seguida, clique na imagem e arraste o rato para a esquerda ou para a direita para alterar 

o contraste, e para cima ou para baixo para alterar o brilho. 

 Repor J/N Original (Restore Original W/L): Repõe as definições de contraste e brilho da 

imagem para os valores originais. 

 Submenu Fragmentos (Fragments): Consulte as páginas 63 a 64 para obter mais detalhes. 



Introdução ao TraumaCad 
 

 27 

Menu Ferramentas de Medição 

 

 Anotação de Texto: Adiciona uma anotação textual a ser mostrada na imagem. 

 Submenu Medições Básicas (Basic Measurements): Consulte as páginas 72 a 77 para obter 

detalhes. 

 Submenu Anca (Hip): Consulte a página 78 para obter detalhes. 

 Submenu Joelho (Knee): Consulte a página 92 para obter detalhes. 

 Submenu Pediátrico (Pediatric): Consulte a página 103 para obter detalhes. 

 Submenu Trauma: Consulte a página 129 para obter detalhes. 

 Submenu Coluna (Spine): Consulte a página 133 para obter detalhes. 

 Submenu Pé e Tornozelo (Foot and Ankle): Consulte a página 150 para obter detalhes. 

 Submenu CORA-Tools: Consulte a página 162 para obter detalhes. 

 Lançar Calculadora de Crescimento (Launch Growth Calculator): Abre a Calculadora de 

Crescimento. Consulte a página 163 para obter detalhes. 
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Menu Janela 

 

 Ajustar ao Ecrã: Restaura o tamanho da imagem original depois de ampliá-la. 

 Esquema (Layout): Especifica o esquema de mais do que uma imagem no ecrã. 

 Lupa (Magnifying Glass): Apresenta uma vista alargada da área à volta do cursor do rato 

numa janela separada. A ampliação pode ser ajustada conforme necessário. 

 Janela de Navegação (Navigation Window): Utilizada para navegação numa imagem 

ampliada. Arraste a caixa verde para seleccionar a área específica da imagem a ser 

apresentada na área principal. 

Menu Ajuda 

 

 Ficar Online (Go Online): Apresenta o Web site da Brainlab. 

 Procurar Actualização (Check for Update): Verifica se existe uma actualização disponível 

para a aplicação. 

 Solicitar um Modelo (Request a Template): Acede ao Web site da Brainlab para solicitar um 

modelo. 

 Guia do Utilizador (User Guide): Apresenta a ajuda online deste Guia do Utilizador. 

 Guia de Arranque Rápido (Quick Start Guide): Abre um guia de arranque rápido para 

começar a funcionar com o fluxo de trabalho do TraumaCad. 

 Sobre (About): Apresenta informações sobre a licença e a versão para o TraumaCad. 
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Barra de Ferramentas 
Segue-se uma breve descrição de cada uma das ferramentas na barra de ferramentas do 

TraumaCad.  

 

 Procurar Imagens: Procura imagens do paciente. 

 Novo Caso: Abre o estudo de um novo caso. 

 Alterar Procedimento: Altera o procedimento seleccionado para planeamento. 

 
Abrir Caso: Abre um caso guardado. 

 
Guardar Caso (Save Case): Guarda um caso aberto. 

 
Mover: Move um objecto. 

 
Deslocar: Desloca a imagem à volta. 

 
Zoom: Amplia ou diminui a imagem. 

 
Nível da Janela: Melhora a distinção visível entre regiões tecidulares contrastantes 
por manipulação do brilho e contraste. 

 Ajustar ao Ecrã: Ajusta uma imagem à largura do ecrã. 

  Anular e Repetir: Anula e repete a última acção no TraumaCad. 

 
Régua: Mede uma secção da imagem. Consulte a página 74 para obter detalhes. 

 Círculo: Mede o diâmetro de qualquer objecto redondo. Consulte a página 74 para 
obter detalhes. 

 
Ângulo: Mede um ângulo. Consulte a página 74 para obter detalhes. 

 
Ângulo Interlinhas: Mede o ângulo entre duas linhas numa imagem. 
Consulte a página 74 para obter detalhes. 

 
Linha: Desenha uma linha numa imagem. Consulte a página 75 para obter 
detalhes. 

 
Linha Manual Livre: Permite-lhe desenhar uma linha manual livre na imagem. 
Consulte a página 75 para obter detalhes. 

 
Ferramenta de Seta: Desenha uma seta para indicar uma área na imagem para 
atenção adicional. Consulte a página 75 para obter detalhes. 
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Anotação de Texto: Adiciona uma anotação textual a ser mostrada na imagem. 
Consulte a página 75 para obter detalhes. 

 Eliminar Objecto Seleccionado: Elimina uma ferramenta de medição ou implante 
seleccionado que adicionou à imagem utilizada. 

 
Copiar Implante: Duplica um implante seleccionado. 

 
Inverter Implante/Fragmento: Inverte o implante ou fragmento seleccionado para 
a esquerda ou para a direita. 

 
Definir Fragmento: Desenha um contorno à volta de um fragmento. Consulte 
a página 62 para obter detalhes. 

Menus de Contexto do TraumaCad 
Os menus de contexto variam, dependendo do tipo de objecto seleccionado. As figuras 

seguintes mostram exemplos dos menus apresentados ao seleccionar medições, modelos e 

imagens, respectivamente. 

    

 Menu de Contexto Medições  Menu de Contexto Modelos Menu de Contexto Imagens 

 

 

Nota: A opção Cor (Color) está disponível nos menus de contexto modelos e 

medições. Esta opção permite-lhe alterar a cor da ferramenta do modelo/medição.  
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Interface do Ecrã Táctil 
Para activar o modo táctil do TraumaCad, aceda a Ficheiro (File)  Definições (Settings)  

Modo táctil (Touch Mode).  

Requisitos do Sistema 
O ecrã táctil é suportado para o Windows 7 e superior. 

Barra de Ferramentas do Ecrã Táctil 
A barra de ferramentas do ecrã táctil é semelhante à barra de ferramentas do TraumaCad com 

botões maiores para facilitar o toque. Para mais informações sobre cada ferramenta na barra de 

ferramentas, consulte Barra de Ferramentas na página 29. 

Funcionalidade do Ecrã Táctil 

 Utilize o gesto de beliscar com os 2 dedos para ampliar ou diminuir uma imagem. 

 Percorra para a direita ou para a esquerda para deslocar uma imagem. 

Percorra para cima ou para baixo para se deslocar entre modelos, listas de medições ou outros 

objectos: 

 Abre-se automaticamente um teclado virtual (parcialmente escondido) na extremidade 

esquerda do ecrã quando está disponível a opção de escrita de texto. Arraste o teclado para 

o ecrã para escrever. Se o teclado estiver escondido, contacte o seu administrador de sistema. 

 

Nota: Não é possível trabalhar com o rato e o teclado aquando do 

planeamento no Modo táctil. 

Menus de Contexto: 

 O menu de contexto surge como um botão  na imagem. Toque no botão para abrir 

o menu de contexto. 
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 Para a selecção múltipla de objectos, toque em Selecção Múltipla (Multi Selection) na barra 

de ferramentas e, em seguida, toque no botão do menu de contexto. Aparece o menu de 

contexto da selecção múltipla. 

 

 

 Clique com o botão direito do rato num fragmento para o seguinte menu: 
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Agrupamento de Objetos 
O TraumaCad permite-lhe agrupar diversos tipos de objectos em conjunto num grupo, incluindo 

medições, fragmentos e modelos. Uma vez agrupados, os objectos que compõem o grupo 

podem ser movidos e rodados como um único objecto. 

O TraumaCad fornece também opções especiais para o agrupamento de modelos.  

Consulte a página 65 para obter mais detalhes. 

 Para agrupar objectos do TraumaCad: 

1. Utilizando o rato, mantenha premido o botão do rato e desenhe uma caixa de selecção à 

volta dos objectos a serem agrupados. Uma caixa delimitadora amarela rodeia os objectos 

que seleccionou. Como alternativa, pode seleccionar vários objectos enquanto mantém 

premida a tecla Shift. 

 

2. Clique com o botão direito do rato num dos objectos no interior da caixa delimitadora e 

seleccione Agrupar (Group). Os objectos são agrupados e podem ser rodados como um 

único objecto. Para rodar o grupo, clique na alça no topo da caixa delimitadora e puxe na 

direcção para onde pretende rodar o grupo. 

Os itens agrupados permanecem agrupados até os desagrupar utilizando o menu de 

contexto ou o menu Imagem (Image). 

Alça 

Caixa Delimitadora de Grupo 
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Definições do TraumaCad 
A janela Definições permite-lhe configurar diversas definições utilizadas pela aplicação do 

TraumaCad. Seleccione Ficheiro (File)  Definições (Settings) para abrir a janela Definições: 

 

Esta janela inclui os seguintes ramos: 

 Planeamento (Planning): Especifica as predefinições das funcionalidades automáticas para 

o planeamento da anca e do joelho. Define o lado e o nível de corte tibial e femoral, bem 

como o ângulo anatómico femoral. 

 Implantes (Implants): Define as cores e o tamanho das âncoras para implantes. Activa uma 

janela flutuante de propriedades do implante. 

 Ferramentas de Medição (Measurement Tools): Define as cores, a largura e o tamanho  

das âncoras e das linhas das ferramentas de medição, e activa o modo a preto e branco. 

 Fragmentos (Fragments): Define as cores e o tamanho das âncoras para fragmentos. 

 Texto (Text): Define a anotação de texto das imagens guardadas, incluindo o tamanho e a 

cor dos tipos de letra, bem como a cor e a opacidade do fundo. 

 Modo 3D (3D Mode): Define as cores, o tamanho das âncoras e as linhas das ferramentas 

3D. 

 Relatório (Report): Permite-lhe incluir um logótipo que é apresentado nos relatórios. 

 Guardar Caso (Save Case): Especifica a localização predefinida para o armazenamento de 

casos, quais as informações a apresentar e onde as anotações de texto devem ser 

posicionadas nas imagens planeadas. 

 



 

 35 

MANUSEAMENTO DE IMAGENS 

O TraumaCad suporta o DICOM e permite-lhe importar (e exportar) qualquer ficheiro PACS (raio X, 

TC ou RM) a partir de um sistema PACS central, de um CD ou de uma estação de trabalho local.  

É também possível importar imagens de JPG, digitalizador ou câmara digital e qualquer imagem 

pode ser capturada a partir do ecrã e utilizada no TraumaCad. 

As opções seguintes são fornecidas para a importação de imagens:  

 Importar Imagens, página 37 

 Capturar Imagens do Ecrã, página 38 

 Pastas de Pacientes do Quentry, página 38 

LOCALIZAR O PACIENTE 

O TraumaCad fornece uma diversidade de opções para encontrar um paciente de interesse 

específico. 

O TraumaCad é integrado de forma transparente no PACS e permite o acesso completo às 

imagens dos pacientes. Se o TraumaCad estiver integrado no seu PACS, a única coisa que tem 

de fazer para aceder a uma imagem é apresentá-la no PACS e, em seguida, seleccionar a opção 

TraumaCad. 

 

Aviso! Ao importar uma imagem do sistema PACS, certifique-se de que importa 

dados do paciente correcto e que utiliza a imagem correcta do paciente correcto. 

 Para encontrar um paciente: 

1. Realize alguma das seguintes acções: 

 Introduza/seleccione todas ou algumas das informações do paciente nos campos 

ID Paciente (Patient ID), Nome do Paciente (Patient Name) e Adesão (Accession). 

Pode também introduzir parte da ID ou nome do paciente. 

 Na lista pendente Modalidade (Modality), seleccione o tipo de modalidade do sistema. 

As modalidades predefinidas seleccionadas para procura são CR, DX/DR. Note que OT se 

refere aos casos do TraumaCad que foram armazenados no PACS. Esses casos incluem 

o estudo original e, por conseguinte, os resultados da consulta incluirão também a 

imagem CR, mesmo se CR não tiver sido seleccionado para a procura. 

 Na lista pendente Data (Date), seleccione a opção Hoje (Today), Ontem (Yesterday), 

Últimos 7 Dias (Last 7 Days), Últimos 14 Dias (Last 14 Days), Últimos 30 Dias (Last 30 

Days) ou Tudo (All) para ver todas as imagens situadas dentro deste intervalo de datas. 
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2. Clique em Consulta (Query). 

3. Clique em Repor (Reset) para limpar os campos previamente preenchidos. 

 

Habitualmente, a lista de resultados da procura é ordenada pelo Apelido, depois Nome Próprio 

e, por fim, Data do Estudo. 

Pode percorrer esta lista para baixo ou ordenar os pacientes listados clicando na seta da lista 

pendente para uma coluna (no topo da lista) e seleccionando, em seguida, o critério de 

ordenação a utilizar. 



Manuseamento de Imagens 
 

 37 

IMPORTAR IMAGENS 

 Importar Pasta DICOM: Importa uma pasta de imagens DICOM para a sua cache local. Para 

utilizar esta opção, seleccione a opção Importar Pasta DICOM (Import DICOM Folder) no 

menu Ficheiro (File). Esta acção abre uma janela na qual selecciona a pasta que contém as 

imagens a serem importadas. 

 Importar Imagem: Importa um único ficheiro de imagem com o formato JPG, PNG ou BMP. 

Para utilizar esta opção, seleccione a opção Importar Imagem (Import Image) no menu 

Ficheiro. É apresentada uma janela na qual pode introduzir as informações do paciente e do 

estudo relevantes para esta imagem que serão armazenadas com ela. Quando terminar, 

clique no botão Importar Imagem para procurar uma imagem. 

 

 

Aviso! Ao importar uma imagem ou ao utilizar uma imagem da cache local, 

certifique-se de que importa dados do paciente correcto e que utiliza a imagem 

correcta do paciente correcto. 

Ao importar uma imagem, o progresso da importação é apresentado na Barra de Estado, 

conforme mostrado abaixo: 

 

 

Nota: Seleccione Ficheiro  Eliminar Cache (Delete Cache) para limpar a cache de 

imagens no seu computador local. 
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CAPTURAR IMAGENS DO ECRÃ 

Seleccione a opção Captura de Ecrã (Screen Capture) no menu Ficheiro (File) para capturar qualquer 

imagem que seja apresentada no ecrã para o TraumaCad. É apresentada a seguinte janela: 

 

Arraste a Finder-Tool  sobre a imagem a ser capturada. Esta é, então, adicionada ao 

TraumaCad, podendo mais tarde atribui-la ao PACS se assim o pretender. 

PASTAS DE PACIENTES DO QUENTRY 

O Quentry é um ambiente baseado na Web para onde o pessoal médico pode transferir 

e armazenar as pastas dos pacientes numa localização altamente segura. 

Os médicos podem gerir as pastas dos pacientes, incluindo imagens, anexos e quaisquer outros 

ficheiros numa conta privada e partilhá-los online com os colegas. 

Iniciar Sessão no Quentry 

 Para iniciar sessão no Quentry: 

1. Seleccione o botão de opção Quentry no ecrã principal para aceder aos dados do paciente 

que guardou no Quentry, conforme mostrado abaixo: 

 



Manuseamento de Imagens 
 

 39 

2. Clique no link Clique aqui para iniciar sessão no Quentry (Click here to login to Quentry). 

É apresentada a janela de início de sessão; introduza a sua ID Brainlab e palavra-passe que 

lhe foram fornecidas pela equipa da Brainlab. 

 

Seleccionar Pastas de Pacientes 

 Para seleccionar pastas de pacientes: 

1. Seleccione o botão de opção Quentry no ecrã principal para aceder aos dados do paciente 

que transferiu para o Quentry.  
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2. Caso exista mais do que um estudo, clique na linha do paciente para expandir os estudos e 

seleccione a caixa de verificação para abrir. 

 

3. Clique no botão Abrir Seleccionada (Open Selected) à direita.  
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Casos Locais 

Para abrir os casos que guardou localmente no seu computador ou numa pen USB numa pasta 

denominada Os Meus Casos TraumaCad (My TraumaCad Cases), clique em Abrir Caso (Open Case) 

 na barra de ferramentas. Abre-se a janela abaixo na qual pode seleccionar o caso a abrir. 

 

A pasta Os Meus Casos TraumaCad contém uma subpasta para cada caso que contém: 

 

Segue-se uma descrição das subpastas fornecidas para cada caso: 

 Pasta de Imagens Originais (Original Images): Contém as imagens originais, no formato 

*.jpg.  

 Pasta de Imagens em Modelo (Templated Images): Contém as imagens baseadas no 

modelo, no formato *.jpg.  

 Caso TraumaCad (tcc): Este ficheiro contém o caso armazenado localmente com a extensão 

de ficheiro *.tcc. O ficheiro está encriptado e só pode ser lido no TraumaCad. Este tipo de 

ficheiro está associado no Windows ao TraumaCad e abre-se automaticamente na interface 

do TraumaCad. 
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 Relatório HTML (HTML Report): É criado um relatório automaticamente para cada caso. 

Fornece um resumo do planeamento. Para obter detalhes adicionais, consulte Gerar 

Relatórios. Ao guardar um caso numa pasta local ou no Quentry, o relatório é também 

guardado em formato PDF.  

 

Nota: Seleccione Ficheiro  Eliminar Cache (Delete Cache) para limpar a cache de 

imagens no seu computador local. 

SELECIONAR AS IMAGENS DO PACIENTE 

Depois de encontrar o paciente no qual está interessado, pode seleccionar as imagens 

relevantes, uma série inteira ou um estudo inteiro a visualizar. Faça duplo clique na linha 

relevante, ou clique no sinal mais  para aprofundar e ver as séries num estudo e depois 

novamente para ver as imagens numa série. Faça duplo clique no estudo ou na imagem para 

recuperá-lo do PACS e apresentá-lo na janela do TraumaCad. 

O diagrama mostra como aprofundar e seleccionar uma imagem específica numa série de um 

estudo. 

 

 

 

 

 

Nota: O mais habitual é seleccionar um estudo inteiro para um paciente. 

 Para seleccionar imagens do paciente: 

1. Faça duplo clique no estudo ou na imagem para recuperá-lo do PACS e apresentá-lo na 

janela do TraumaCad. 

Depois de serem recuperadas do PACS ou de qualquer outra localização, as imagens são 

apresentadas na barra lateral do painel esquerdo. 

1. Clique num estudo para visualizar 
a série que contém. 

2. Clique na série + 
botão para visualizar 
as imagens que 
contém. 

3. Faça duplo clique numa imagem para seleccioná-la.  
É apresentada uma miniatura desta imagem. 
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2. Clique nas imagens com as quais pretende trabalhar para seleccioná-las. As imagens 

seleccionadas são apresentadas na vista principal. 

3. Depois de seleccionar as imagens, clique no botão Seguinte (Next) na parte de baixo do 

painel esquerdo para passar para a fase de selecção do procedimento. 
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VISTAS MÚLTIPLAS 

A área de trabalho principal pode apresentar até quatro imagens em simultâneo. A imagem 

activa tem um limite vermelho. Um número ilimitado de miniaturas de imagens pode ser 

apresentado na barra lateral da esquerda da janela. 

Para tornar uma imagem a imagem activa, clique na imagem na área de trabalho principal. 

 

Faça duplo clique numa imagem para seleccioná-la para uma vista única. Faça duplo clique 

novamente para regressar às vistas múltiplas. 

Limite vermelho indicador 
de imagem activa 

Imagem activa 
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DEFINIR UMA IMAGEM 

Depois de as imagens serem seleccionadas e de o procedimento ser determinado, 

é apresentada a área de trabalho do TraumaCad. O separador Imagem (Image) é aberto por 

predefinição para definir a orientação e calibração da imagem. Considerando que estes passos 

são obrigatórios para todas as imagens seleccionadas, todos os outros separadores 

permanecem desactivados enquanto todos os passos não estiverem concluídos: 

 Especificar a Orientação da Imagem e o Lado do Corpo e o Lado do Corpo, abaixo  

 Calibrar a Imagem, página 45 

Especificar a Orientação da Imagem e o Lado do Corpo 

 Para especificar a orientação da imagem e o lado do corpo do paciente: 

  

1. Seleccione o botão de opção AP ou LAT para especificar a vista de imagem aplicável. 

2. Seleccione o botão de opção Direita (Right) ou Esquerda (Left) para especificar o lado do corpo. 

3. Calibre a imagem, conforme descrito em Calibrar a Imagem na página 45. 

4. Clique em Aceitar (Accept). 

5. Se existir mais do que uma imagem, após a definição da primeira, a segunda 

é automaticamente seleccionada. Repita os passos 1 a 4 para essa imagem.  

Calibrar a Imagem 
Não é possível obter medições lineares directas a partir de raios X vulgares por causa do factor 

de ampliação desconhecido inerente ao processo de aquisição de raios X. 

Existem duas formas de determinar o factor de ampliação: 

 Conhecer a distância entre a origem dos raios X e o objecto e a distância entre a origem  

e a placa de raios X. 

 Incluir um objecto de tamanho conhecido ou uma régua radiopaca no plano de interesse. 
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Aviso! As imagens de raios X podem ser apresentadas com medições ósseas 

incorrectas devido ao ângulo errado do osso durante a aquisição de raios X. 

Certifique-se de que adquire raios X com o osso no ângulo correcto. 

Calibrar Automaticamente uma Imagem 

 Para calibrar automaticamente uma imagem: 

A calibração automática da imagem é realizada na área de Calibração do separador Imagem 

(Image), conforme mostrado abaixo: 

 

A calibração automática tenta descobrir um dispositivo de marcação quando se abre 

a imagem. O dispositivo de marcação é, então, utilizado para calibrar a imagem. 

Os dispositivos recomendados são KingMark e VoyantMark. Para mais detalhes, consulte 

a página 49. Este é o método de calibração predefinido. 

Quando é detectado um dispositivo de marcação com esfera de metal, é apresentada 

a mensagem “Esfera de calibração de metal detectada onde mostrado” (Metal calibration 

ball detected where shown) no separador Imagem (Image) e aparece um círculo na imagem, 

indicando onde o marcador foi encontrado. Por predefinição, o tamanho da esfera é de 

25,4 mm (1”). Este tamanho pode ser alterado definindo um novo tamanho na caixa de 

texto Tamanho da esfera de metal (Metal ball size) no separador Imagem. 

Quando é detectado um dispositivo KingMark, é apresentada a mensagem “Dispositivo de 

calibração KingMark automaticamente detectado” (KingMark calibration device 

automatically detected) no separador Imagem. 

 

Se estiver correcto, clique em Aceitar (Accept). 
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Quando não é detectado um dispositivo de marcação, é apresentada a mensagem “Não foi 

detectado qualquer dispositivo de calibração. Seleccione um outro método de calibração” 

(No calibration device has been detected. Please select another calibration method) no 

separador Imagem: no separador imagem: 

  

Neste caso, tem de calibrar a imagem utilizando as opções Manual ou Sobredim (Oversize), 

conforme descrito nas páginas 47, respectivamente. 

Para a calibração automática utilizando um marcador de círculo que aparece na imagem 

mas que não foi detectado, pode clicar em Seleccionar outro ponto (Select another point) e, 

em seguida, clicar no interior do marcador na imagem para detectar o marcador esférico 

inteiro.  

Indicar Manualmente o Marcador na Imagem 

 Para indicar manualmente a posição do marcador: 

1. Clique em Manual.  

2. Seleccione o método de calibração que pretende utilizar: Régua (Ruler) ou Círculo (Circle). 

 

3. Desenhe a medição na imagem. 

4. Quando a linha/o círculo cobre exactamente a extensão do marcador na imagem, clique em 

Aceitar (Accept). 
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Utilizar a Opção de Sobredimensão 
A opção Sobredim permite-lhe expandir uma imagem a partir do tamanho original.  

Para redimensionar uma imagem, clique no botão Sobredim (Oversize) e introduza 

a percentagem de redimensionamento na caixa de texto. É possível aumentar ou diminuir 

uma imagem a partir do seu tamanho original. Quando pronto, clique em Aceitar. 

 

 

 

Nota: Se não existirem dados de calibração disponíveis na imagem DICOM, por 

exemplo, se a imagem tiver um formato jpeg, a opção Sobredim não pode ser 

utilizada. 

No final do processo de calibração, clique em Aceitar para aceitar a calibração.  

O estado da calibração da imagem vem indicado na imagem, conforme mostrado abaixo: 

 

Se não existirem dados de calibração na imagem ao realizar a calibração automática ou manual, 

a imagem indica o valor DPI enquanto parte do seu estado de calibração, conforme mostrado 

abaixo: 

 

 

Nota: Se a opção Remover Marcador após a calibração for marcada na secção 

Calibração, as medições no marcador são removidas após a calibração e o marcador 

aparece como estava antes da calibração.  

Pode voltar ao separador Imagem (Image) em qualquer altura e recalibrar uma imagem. 
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Marcador de Esfera 
O tamanho exacto a partir de todos os ângulos 
é de 25,4 mm (1 polegada) e é posicionado no 
mesmo plano do osso de interesse. 

VoyantMark – Esfera de Calibração 
O dispositivo de escala do marcador de raios X esférico de metal da Brainlab destina-se a fornecer 

uma escala para raios X vulgares. A esfera de escala deve ser colocada à altura do osso. O osso  

e a esfera devem, então, estar à mesma distância da placa de raios X e da fonte de raios X. 

 

 

Quando a escala de uma imagem de raios X é determinada utilizando uma régua ou um objecto 

simples, é impossível verificar se a escala foi colocada no plano correcto no momento da 

aquisição. A vantagem da esfera é que é tridimensional e o seu diâmetro é constante a partir 

de qualquer ângulo onde o raio X é obtido. 

 

Nota: As medições realizadas em imagens não calibradas são em unidades de pixel, 

ao passo que, em imagens calibradas, são em milímetros. 

  

 

Dica: Para permitir a calibração automática, pode utilizar VoyantMark ou 

KingMark. Contacte o seu representante de vendas da Brainlab se necessitar 

de obtê-los. 

Posicionamento do marcador 

Distância do plano da película ao nível do 
osso 

Plano do detector 
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KingMark 
O KingMark é um dispositivo de dupla marcação constituído por dois marcadores separados — 

um é colocado atrás da pelve e o outro à frente, com o paciente em posição supina. O marcador 

anterior é uma correia flexível que fixa as esferas radiopacas em intervalos regulares. 

O marcador posterior é uma almofada translúcida com bastonetes de aço integrados numa 

linha vertical. 

 

O TraumaCad detecta automaticamente a presença de KingMark num raio X, determina 

a percentagem de ampliação dimensiona a imagem com exactidão.  

 

Uma das cinco esferas deve alinhar com a cabeça femoral da anca e os bastonetes devem 

percorrer a linha média através da pelve. Se os marcadores estiverem descentrados e não 

posicionados entre as ancas, o raio X deve ser repetido. 

A correia mantém a tira 
de esfera na parte da 
frente do paciente. 

A base é posicionada sob 
as ancas enquanto o 
paciente se mantém numa 
posição supina na 
marquesa de raios X. A 
base contém bastonetes 
radiopacos. 

A tira de esfera 
contém 5 esferas 
radiopacas. 

O peso ajuda a manter a 
tira de esfera e a correia 
apertadas à volta do 
corpo do paciente. 
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Siga as dicas abaixo quando trabalhar com o dispositivo KingMark: 

 A técnica de posicionamento permanece a mesma para todos os tamanhos de pacientes. 

Dado que é posicionado na linha média, o KingMark aparece sempre dentro da radiografia 

— mesmo nos pacientes muito grandes. 

 Baixe ou elimine roupa volumosa que impeça a tira de esfera de ficar devidamente ajustada 

ao paciente. 

 Tente fazer com que cada esfera na tira de esfera toque no paciente — ou fique o mais 

próxima possível da pele. Contudo, não aperte de tal forma a correia e a tira de esfera que 

a pele ou o tecido adiposo do paciente fique comprimido. 
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PLANEAMENTO DA CIRURGIA 
Quando planear a sua cirurgia, comece por seleccionar o procedimento adequado. A biblioteca 

de medições e modelos relevantes está disponível de acordo com o procedimento seleccionado. 

Depois de as imagens serem seleccionadas e de um procedimento ser determinado, está pronto 

para iniciar o planeamento.  

A janela de planeamento do TraumaCad é constituída por uma série de separadores no painel 

esquerdo e a área principal à direita que apresenta a(s) imagem(s). 

Os separadores seguintes são mostrados no painel da esquerda: 

 Imagem (Image): Utilizada para definir a orientação e calibração da imagem.  

Consulte a página 45 para obter detalhes. 

 Modelos (Templates): Aplique modelos na imagem. Consulte a página 54 para obter mais 

detalhes.  

 Medições (Measurements): Apresenta uma diversidade de ferramentas e assistentes 

relevantes para o procedimento seleccionado. Para mais informações, consulte a página 72. 

 Relatório (Report): Gera relatórios, pré-visualiza o planeamento e Guardar o Caso. Consulte 

a página 171 para obter detalhes. 

 

As opções que se seguem estão disponíveis para o planeamento da sua cirurgia: 
 Procedimentos, página 53 

 Determinação do Modelo, página 54 

 Procedimentos de Trauma, página 61 

 3D Suite (Opcional), página 69 

 Medição da Anatomia, página 72 

 

Painel da Esquerda 
Vista 

Principal 
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PROCEDIMENTOS  

A aplicação do TraumaCad é orientada para o procedimento. Isto significa que deve seleccionar 

o procedimento cirúrgico ou de análise relevante a ser realizado no paciente. Apenas os 

modelos e medições relevantes para o procedimento escolhido são apresentados. 

Clique no ícone correspondente ao procedimento cirúrgico ou de análise a ser realizado. 

 

Depois de seleccionar um procedimento, a imagem do paciente é aberta na janela principal do 

TraumaCad. 

Pode alterar o procedimento em qualquer momento seleccionando o ícone Alterar 

Procedimento (Change Procedure)  na barra de ferramentas. Note que a alteração do 

procedimento fará com que todas as medições e planeamento que tenham sido feitos até essa 

altura sejam limpas. 
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DETERMINAÇÃO DO MODELO 

O TraumaCad optimiza a determinação do modelo para reconstruções complexas 

e osteotomias, bem como para as substituições primárias padrão. O TraumaCad oferece 

uma biblioteca de modelos grande e facilmente acessível. Esta biblioteca é constantemente 

actualizada automaticamente através do servidor ou manualmente na versão autónoma. 

Consulte as secções que se seguem para uma descrição dos principais passos destes procedimentos: 

 Selecionar um Implante, página 54 

 Posicionar um Modelo, página 56 

 Especificar Propriedades do Implante, página 58 

 Construir um Kit e Listas de Favoritos, página 59 

 Funcionalidades Especiais do Modelo de Trauma, página 65. 

Selecionar um Implante 
É semelhante o processo de determinação do modelo para cada um dos procedimentos (anca, 

joelho, membro superior, pediátrico, deformidade, trauma, coluna e pé e tornozelo). Como 

é óbvio, a biblioteca de implantes difere para as diferentes regiões anatómicas. É mostrada uma 

janela como a que se segue quando selecciona modelos: 
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O processo de identificação do implante necessário é também conhecido por determinação 

do modelo. Durante este processo, o utilizador selecciona o implante adequado no inventário 

disponível, posiciona-o na imagem na anatomia adequada e ajusta o tamanho e a variedade 

de outras propriedades. 

São apresentados quatro subseparadores no separador Modelos (Templates), conforme se 

segue: 

 Implantes (Implants): Apresenta uma lista de resultados de procura de modelos. Consulte 

a página 54 para obter detalhes. 

 Kits: Permite-lhe definir os seus próprios kits de modelos que pode adicionar a uma imagem 

em conjunto. Consulte a página 59 para obter detalhes. 

 Recentem. Utilizados (Recently Used): Enumera os últimos 20 modelos utilizados neste 

procedimento. 

 Favoritos (Favorites): Guarda modelos numa lista de favoritos. 

 

Nota: Se a biblioteca de modelos estiver vazia, a janela contém um botão, conforme 

mostrado abaixo: 

 
Clique no botão Transferir Modelos (Download Templates) para transferir o modelo 

necessário. Para mais informações, consulte a página 182. 

 Para seleccionar o(s) implante(s) adequado(s): 

1. No separador Modelos, seleccione o fabricante do implante no campo Fabricante 

(Manufacturer). A selecção de um fabricante determina os tipos de implantes que existem 

disponíveis para selecção no campo Tipo de Implante (Type of Implant). 

2. Seleccione o tipo do implante no campo Tipo de Implante. 

3. [Opcional] Pode procurar um modelo específico utilizando o campo Procurar (Look for). 

 

Introduza o texto de procura na caixa de texto Procurar e clique em . Esta função de 

procura é específica do procedimento, ou seja, os resultados são filtrados de acordo com 

o procedimento seleccionado. Quando utiliza esta opção de procura, pode deixar os campos 

Fabricante e Tipo de Implante vazios. Caso contrário, a procura é filtrada de acordo com os 

campos (Fabricante ou Tipo de Modelo). 
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Para especificar que a pesquisa não é específica do procedimento, marque a caixa de 

selecção Procurar na Biblioteca de Modelos inteira (Search the entire Templates Library). 

Clique na seta da lista pendente Procurar  para visualizar um histórico de procuras 

anteriores. 

 

4. Seleccione um implante na lista Implantes (Implants). Faça duplo clique no nome do 

implante ou arraste e largue-o da lista para a imagem. 

5. Para adicionar outro implante à imagem, clique em Adicionar Modelo (Add Template) 

no painel esquerdo, procure o implante que pretende e coloque-o na imagem, conforme 

descrito em Especificar Propriedades do Implante na página 58. 

Posicionar um Modelo 
Deve posicionar o implante na imagem com base em considerações cirúrgicas. São fornecidas 

uma série de opções destinadas a facilitarem o posicionamento do implante na imagem. 

 Para mover um implante: 

 Clique no implante para arrastá-lo e largá-lo na posição necessária. Como alternativa, 

pode seleccionar a ferramenta Mover (Move)  e, em seguida, utilizar as teclas de seta 

para mover o implante em pequenos incrementos. 

 Para rodar um implante: 

 O implante seleccionado é indicado por um limite amarelo com uma alça de rotação. 

 

              

 Clique na alça de rotação e mova-a para a esquerda ou para a direita, no grau correcto. 

As copas seleccionadas apresentam o ângulo de inclinação da copa. 

Alça de Rotação 

Dobradiça 
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 Pode também inverter um implante utilizando a ferramenta Inverter Implante  

(Flip Implant) e mudá-la de AP para LAT e vice-versa, utilizando a ferramenta Transpor 

Vista  (Transpose View) a partir do menu de contexto do implante. 

O implante seleccionado aparece automaticamente na nova orientação.   
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Especificar Propriedades do Implante 
Depois de o modelo ser seleccionado, pode especificar mais propriedades do implante, como 

tamanho, desvio e número de anexos. 

 Para especificar as propriedades do implante: 

 

1. É possível ajustar as propriedades do implante no painel da esquerda. Especifique as 

propriedades do implante que se adequam ao procedimento cirúrgico, por exemplo: 

 O tamanho do implante no campo Tamanho (Size). 

 O comprimento do implante no campo Comprimento (Length). 

 O desvio lateral da cabeça femoral no campo Desvio (Offset). 

 O comprimento do colo dos anexos do implante no campo Anexos (Attachments). 

Estas propriedades e outras diferem de acordo com o implante seleccionado. 

Pode considerar útil bloquear as propriedades de um implante. As propriedades no 

TraumaCad estão sincronizadas por predefinição. Isto significa que bloquear uma 

propriedade num valor específico apresenta automaticamente os valores de outras 

propriedades que correspondem ao valor bloqueado. 

Para bloquear uma propriedade, faça duplo clique na propriedade na lista de propriedades. 

Faça novamente duplo clique no valor da propriedade para desbloquear essa propriedade. 

As figuras abaixo mostram exemplos em que a propriedade Desvio está bloqueada 

e desbloqueada. 
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Propriedades Bloqueadas Propriedades Desbloqueadas 

2. Para eliminar um implante da imagem, basta seleccioná-lo e premir a tecla Eliminar ou 

a ferramenta Eliminar Objecto Seleccionado (Delete Selected Object) . 

 

Nota: Em Definições (Settings)  Implantes (Implants), pode optar por ter 

as propriedades do implante a flutuar na imagem.  

Construir um Kit e Listas de Favoritos 

 Para construir um kit: 

1. Adicione o modelo da copa preferencial e o modelo da haste a uma imagem. 

2. Arraste o cursor à volta deles para seleccionar ambos. 

3. Clique com o botão direito do rato nesta selecção e seleccione a opção Criar um Kit 

(Create a Kit) no menu, conforme mostrado abaixo: 
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É apresentada a seguinte janela: 

 

4. Introduza um nome e descrição para este kit e clique em OK. Este novo kit é, então, 

apresentado no separador Kits, conforme mostrado abaixo: 

 

Pode sobrepor o cursor sobre este kit para visualizar informações acerca dos modelos que 

contém. 

5. Para adicionar este kit à imagem, basta fazer duplo clique nele no separador Kits. Todos os 

modelos no kit são, então, adicionados à imagem. 

 

Dica: Para remover um kit de modelos, seleccione-o na imagem e utilize 

a função Eliminar no teclado. 

Para remover um kit da lista de kits, seleccione o kit na imagem e prima 

Eliminar no teclado. 

 Para guardar um implante no separador Favoritos: 

 Seleccione um implante na lista de implantes. Mantendo premido o botão do rato, 

arraste e largue o implante no separador Favoritos (Favorites). 
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PROCEDIMENTOS DE TRAUMA 

O TraumaCad é concebido para suprir as necessidades do ambiente de trauma. O TraumaCad 

permite-lhe definir uma fractura ou fragmentos ósseos, e mover, rodar e copiar fragmentos na 

imagem para reconstruir no lado saudável e restaurar com exactidão a anatomia em imagens 

antes da determinação do modelo. 

 Especificar a Região Anatómica (para um procedimento de trauma), página 61. 

 Trabalhar com Fragmentos Ósseos, página 62. Pode experimentar diferentes opções para 

reduzir os fragmentos e, de seguida, seleccionar o ideal. 

 Funcionalidades Especiais do Modelo de Trauma, página 65. Alguns modelos de trauma do 

TraumaCad apresentam funcionalidades especiais não disponíveis com outros modelos, 

como a capacidade para dobrar modelos de placas em pontos marcados e determinar as 

propriedades do tipo de parafuso. 

Especificar a Região Anatómica 
No caso de alguns procedimentos, pode especificar a região anatómica para o procedimento. 

Esta opção não surge em todos os procedimentos. 

 Para especificar uma região anatómica do corpo: 

1. Mova o rato sobre cada parte do corpo relevante na imagem do esqueleto à esquerda. 

Ao fazê-lo, as áreas são realçadas a vermelho. Esta acção filtra os modelos que não se 

aplicam a esta região. 
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2. Clique na parte relevante do corpo para aceder aos separadores Modelos (Templates), 

Ferramentas de Medição (Measurement Tools) e Relatório (Report). 

 

Nota: Clique no botão Saltar Selecção da Região Anatómica (Skip Anatomical 

Region Selection) para desactivar a filtragem do modelo. 

Trabalhar com Fragmentos Ósseos 
Pode definir fragmentos aquando do planeamento do procedimento de uma redução óssea ou 

de uma osteotomia. São fornecidas diversas ferramentas e opções de menu para definir e 

afectar os fragmentos ósseos na imagem: Definir Fragmento (Define Fragment) , Lasso Tool 

(seleccione Barra de Menus (Menu Bar) Ferramentas Básicas (Basic Tools)  Fragmentos 

(Fragments)  Definir Fragmento (Define Fragment)) e Duplicar Fragmento (Duplicate 

Fragment)  (aceda a partir do menu de contexto). 

Podem ser realizadas várias osteotomias para o mesmo procedimento. 

 

 

Aviso! Durante a redução, é obrigatório verificar a parte real do osso contra 
a redução antes de realizar a operação. É possível que tal se deva à limitação 
de apresentação da anatomia em 2D. É obrigatório avaliar vistas radiográficas 
adicionais e considerar as possíveis diferenças in vivo. 
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Definir Fragmentos 

 Para definir fragmentos: 

1. Seleccione a ferramenta Definir Fragmento (Define Fragment)  na barra de ferramentas 

ou seleccione Ferramentas Básicas (Basic Tools)  Fragmentos (Fragments)  Definir 

Fragmento (Define Fragment) na barra de menus. Faça uma série de cliques ao longo do 

contorno do fragmento a ser movido. 

 

2. Feche o desenho contornado do fragmento fazendo duplo clique. Agora já dispõe de uma 

forma fechada que pode arrastar para uma nova posição: 

 

Pode agora reposicionar ou ajustar a selecção do fragmento conforme necessário, utilizando 

qualquer uma das seguintes opções: 

 Pode rodar um fragmento utilizando a respectiva alça de rotação amarela. 

 

Caixa de Selecção 

Centro de Rotação 
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 O ponto vermelho no centro do fragmento que traçou é o respectivo centro de rotação. 

Clique na alça e mova-a para rodar o fragmento. Agora, pode também arrastar este 

ponto para uma nova posição e, em seguida, rodar o fragmento. 

 Pode inverter o fragmento utilizando a ferramenta Inverter Implante/Fragmento 

(Flip Implant/Fragment) . 

 Pode duplicar este fragmento clicando com o botão direito do rato no fragmento 

e seleccionando a ferramenta Duplicar Fragmento (Duplicate Fragment) . 

 Para eliminar o fragmento, utilize a ferramenta Eliminar (Delete) . Esta opção limita-

se a remover o próprio fragmento. 

 Se pretender também remover o espaço em branco onde se situava o fragmento (a sua 

localização original), clique nele com o botão direito do rato e, em seguida, clique para 

seleccionar Eliminar novamente. 

 Devolva o fragmento à sua localização e orientação originais clicando com o botão direito 

do rato no fragmento e seleccionando Repor Segmento (Reset Segment). 

 

 Para enviar o fragmento para a frente ou para trás na imagem, clique com o botão direito 

do rato no fragmento e seleccione Levar Fragmento para a Frente (Bring Fragment to 

Front) ou Enviar Fragmento para Trás (Send Fragment to Back). 

Fragmentos Lasso 
O "lassoing" dos fragmentos significa que se desenha simplesmente uma linha em redor da área 

da imagem que contém os fragmentos a serem movidos. 

 Para o lasso dos fragmentos: 

1. Seleccione Ferramentas Básicas (Basic Tools) Fragmentos (Fragments) Lasso-Tool na 

barra de menus. 

2. Clique e mantenha premido o botão do rato e arraste o rato à volta da área a ser movida. 

É desenhada uma linha quando move o rato. É necessário terminar o contorno para criar 

o fragmento. 
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Depois de a fractura ser reduzida, pode adicionar implantes para fixação, conforme descrito 

previamente. 

Funcionalidades Especiais do Modelo de Trauma 
Alguns modelos de trauma do TraumaCad apresentam funcionalidades especiais, incluindo: 

 Dobragem da Placa, página 65 

 Agrupamento de Modelos, página 65 

 Manuseamento de Parafusos em Placas de Compressão de Bloqueio, página 67 

Dobragem da Placa 
Algumas placas utilizadas em procedimentos de trauma podem ser dobradas para se ajustarem 

melhor à curvatura do osso. Tais placas apresentam uma série de pontos vermelhos no modelo 

na imagem. A placa pode ser dobrada em cada um destes pontos, conforme necessário. 

Por exemplo, as figuras abaixo mostram exemplos de uma tal placa antes e após a dobragem: 

  
Antes da Dobragem Após a Dobragem 

 Para dobrar um modelo de placa: 

 Clique num ponto vermelho no modelo da placa na imagem, enquanto mantém premido 

o botão do rato, mova para dobrar a placa para a posição necessária. Repita para os 

outros pontos na placa, conforme necessário. 

Agrupamento de Modelos 
Alguns modelos apresentam-se agrupados por predefinição. Nesses casos, os itens do grupo são 

rodeados por uma caixa amarela, a qual indica os limites do grupo. 

No exemplo abaixo, o modelo agrupado contém uma placa e parafusos. No caso de um modelo 

agrupado, pode manipular as propriedades de cada elemento no interior do grupo 

individualmente. As figuras mostram o mesmo modelo antes e após o redimensionamento 

da placa.  

Ponto Vermelho 
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Placa Antes do Redimensionamento Placa Após o Redimensionamento 

Pode seleccionar qualquer item no interior de um modelo agrupado. O item seleccionado é realçado 

a verde-escuro. Só pode alterar o tamanho de um item quando este se apresenta realçado.  

 

 Para criar um grupo de modelos: 

1. Adicione dois ou mais modelos a uma imagem, bem como a fragmentação da imagem. 

2. Clique num dos modelos para seleccioná-lo e, enquanto mantém premida a tecla Shift, 

clique num outro modelo para seleccioná-lo. Pode adicionar um número ilimitado de itens 

a um grupo. 

3. Clique com o botão direito do rato num dos modelos que seleccionou e seleccione Agrupar 

(Group). Os modelos ficam agrupados. Os itens agrupados mantêm-se agrupados até os 

desagrupar fisicamente. 

 

Itens Agrupados 

Alça 

Item Seleccionado 
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Nota: Os modelos agrupados desta forma só se apresentam agrupados nesta 

imagem, e não no interior da biblioteca de modelos do TraumaCad. 

Manuseamento de Parafusos em Placas de Compressão de Bloqueio 
As Placas de Compressão de Bloqueio (LCPs) podem utilizar dois tipos diferentes de parafusos, 

conforme indicado de seguida: 

 Parafusos bloqueados: Os parafusos utilizados na posição bloqueada são ajustados num 

ângulo relativamente ao modelo, ângulo esse que não pode ser alterado. Os parafusos deste 

tipo têm uma cabeça roscada. Nesses parafusos, é importante que o orifício na placa na qual 

são inseridos tenha precisamente o mesmo tamanho que o parafuso. 

 Parafusos desbloqueados: Um parafuso utilizado na posição desbloqueada pode ser rodado 

(movimento axial), o que significa que pode alterar o seu ângulo na imagem, embora o seu 

ponto de ligação permaneça constante. 

Nas placas LCP, os orifícios mais pequenos na placa destinam-se aos parafusos bloqueados 

e os orifícios maiores aos parafusos desbloqueados. 

 

Os parafusos bloqueados e desbloqueados aparecem de forma diferente na imagem, 

conforme se segue: 

  
Parafuso bloqueado Parafuso desbloqueado 

Parafuso desbloqueado 

Parafuso bloqueado 
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Nos modelos LCP, são várias as opções disponíveis para o manuseamento dos parafusos no 

interior do modelo. Pode: 

 Bloquear um parafuso 

 Desbloquear um parafuso 

 Remover um parafuso 

 Remover todos os parafusos 

 

Para utilizar uma destas opções, basta clicar com o botão direito do rato num parafuso 

no modelo e seleccionar a opção relevante no menu de contexto. 

Se remover um parafuso de um modelo, pode fixá-lo novamente clicando com o botão 

direito do rato no orifício onde o parafuso deve ser afixado e seleccionando Fixar 

Novamente o Parafuso (Re-attach Screw) no menu de contexto. 
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3D SUITE (OPCIONAL) 

O módulo 3D do TraumaCad 3D permite-lhe ver imagens, como TC e IRM, em três dimensões, 

utilizando a Reconstrução Multi-Planar (Multi-Planar Reconstruction - MPR) ou a Projecção de 

Intensidade Máxima (Maximum Intensity Projection - MIP). As imagens são mostradas nas vistas 

Axial, Coronal, Sagital e Oblíqua. Adicionalmente, o utilizador pode adicionar modelos 

tridimensionais à imagem para realizar o planeamento pré-operatório.  

 

Nota: O módulo 3D suite é um módulo opcional que pode ser adquirido em 

separado. Contacte as Vendas da Brainlab para obter mais informações. 

Abrir uma Imagem 3D 
Para activar o procedimento 3D, seleccione um estudo com 6 ou mais imagens.  

Seleccione o procedimento 3D na janela Selecção do Procedimento. 

Escolha a lateralidade Esquerda (Left) ou Direita (Right) e depois clique em Aceitar (Accept) para 

abrir a série na vista principal. 
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Navegar nas Imagens MPR 
A série aberta é mostrada inicialmente com as vistas Axial, Coronal e Sagital. As linhas amarelas 

nas imagens representam as linhas localizadoras, que ajudam a mostrar a localização da imagem 

relativamente às outras vistas. 

Para alterar a localização de cada corte, desloque a janela activa utilizando a roda do rato ou 

clique e arraste com o botão de opção nas linhas localizadoras amarelas. 

 

Nota: Apenas a série na orientação Axial pode ser apresentada no modo 3D. 

A vista inferior direita mostra inicialmente a imagem Axial. Esta vista pode ser alterada para 

a vista Coronal ou Sagital através do respectivo botão, ou para qualquer vista Oblíqua necessária 

utilizando as linhas localizadoras aqua. 

Para alterar a orientação desta vista, clique nos pontos de fixação vermelhos e rode 

o localizador aqua para a vista Oblíqua preferencial. 

 

 

Nota: A orientação escolhida para ser mostrada na vista inferior direita apresenta 

as suas linhas localizadoras aqua nas duas vistas ortogonais. 

Alterar o Tipo de Vista para MIP 
Para mudar a imagem no canto inferior direito para uma vista MIP, seleccione o botão  

de opção MIP.  

A vista MIP pode ser mostrada apenas nas orientações Axial, Coronal ou Sagital. 

Adicionar um Modelo 3D 
O procedimento para a adição de um modelo 3D à imagem é idêntico ao procedimento para 

a adição de um modelo 2D. Para mais informações, consulte a página 54. 

No caso das vistas MPR, o contorno do modelo é mostrado de acordo com a localização 

ea orientação do corte. No caso das vistas MIP, o modelo é mostrado como uma projecção 

completa do implante. Os modelos surgem a cores por predefinição, embora possam ser 

mudados para a escala de cinzentos. 

O botão seguinte aparece conforme mostrado na imagem anterior: 

 Localizar Implante (Locate Implant): Desloca todas as vistas para a localização do modelo, 

o que significa que este modelo é mostrado em todas as vistas. 

O implante é também mostrado numa janela de navegação separada, por forma a permitir uma 

orientação e rotação mais fáceis do implante. 
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Nota: A movimentação ou a rotação do implante numa das vistas afecta a sua 

posição e orientação em todas as outras vistas. 

Utilizar a Janela de Navegação do Implante 
A Janela de Navegação do Implante (Implant Navigation) mostra o implante de acordo com 

a orientação da vista actualmente activa. Para mudar a orientação, clique e arraste com o botão 

do rato na Janela de Navegação do Implante. As alterações reflectem-se nas vistas principais. 

Quando diversos modelos 3D são colocados nas imagens, o último modelo seleccionado 

é mostrado na Janela de Navegação do Implante. 

Esta janela é redimensionável e pode ser alargada arrastando o canto com a ajuda do rato. 
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MEDIÇÃO DA ANATOMIA 
O TraumaCad apresenta uma diversidade de ferramentas de medição e assistentes para 

a medição da anatomia consoante o procedimento seleccionado. É possível aceder à maioria 

das ferramentas de medição do TraumaCad a partir tanto do menu Ferramentas de Medição 

(Measurement Tools) como do separador Medições (Measurements). É também possível aceder 

às ferramentas utilizadas com mais frequência a partir da barra de ferramentas e clicando com 

o botão direito do rato na imagem. 

Todas as ferramentas são descritas nas secções que se seguem, estando organizadas pelo 

procedimento do TraumaCad.  

O TraumaCad inclui algumas funcionalidades automáticas para THR e planeamento TKR,  

em que a aplicação tenta detectar automaticamente as regiões anatómicas na imagem,  

avaliar medições, posicionar modelos e criar fragmentações para manipulação de imagens, 

como a redução da anca e o alinhamento do joelho.  

Se a imagem não for detectada automaticamente, pode sempre continuar o planeamento 

manualmente. 

 

Nota: Para obter medições quantitativas, é necessário calibrar primeiro a imagem, 

conforme descrito na secção Calibrar Automaticamente uma Imagem na página 45. 

 

Nota: A precisão da ferramenta Ângulo é de ± 0,75°, a precisão da ferramenta Régua 

é de ± 0,24 mm e a precisão da ferramenta de medição Círculo é de ± 0,18 mm. 

A precisão é também afectada pela calibração da imagem. Dependendo do método 

de calibração escolhido, a precisão das ferramentas de medição pode variar. 
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UTILIZAR FERRAMENTAS 

Para utilizar as ferramentas de medição, seleccione a ferramenta no painel da esquerda. 

A ferramenta aparece na imagem. Utilize os marcadores vermelhos para ajustar a ferramenta.  

FERRAMENTAS BÁSICAS 

O TraumaCad inclui diversas ferramentas básicas que podem ser utilizadas para suplementar 

as ferramentas específicas do procedimento: 

 Ferramenta da Régua, página 74  

 Ferramenta de Círculo, página 74 

 Ferramenta de Ângulo, página 74 

 Ferramenta do Ângulo Interlinhas, página 74 

 Ferramenta de Linha, página 75 

 Ferramenta de Linha Manual Livre, página 75 

 Ferramenta de Linha de Seta, página 75 

 Ferramenta de Anotação de Texto, página 75 
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Ferramenta da Régua 
A ferramenta Régua mede partes seleccionadas de uma imagem, em pixels (para imagens não-

calibradas) ou milímetros (para imagens calibradas). 

 Para utilizar a ferramenta Régua: 

1. Depois de carregar uma imagem, clique em Régua (Ruler) na barra de ferramentas. 

2. Clique com o botão esquerdo do rato, mantenha o botão do rato premido sobre a imagem 

onde pretende iniciar a medição e arraste o rato sem soltar o botão do rato até ao fim da 

secção a ser medida. 

3. Solte o rato. A medição é apresentada em pixels ou milímetros. 

4. Clique e arraste qualquer um dos pontos vermelhos nas extremidades da linha para ajustar 

o seu tamanho. 

Ferramenta de Círculo 
Utilize a ferramenta Círculo para medir o diâmetro de objectos na imagem. 

 Para utilizar a ferramenta Círculo: 

1. Clique em Círculo (Circle) na barra de ferramentas. 

2. Clique na imagem na área de trabalho. A ferramenta Círculo aparece na imagem. 

3. Clique com o botão esquerdo do rato, mantenha o botão do rato premido no interior do 

círculo e arraste-o para a posição preferencial. 

4. Clique e arraste qualquer um dos pontos vermelhos para ajustar o tamanho do círculo. 

É apresentada a medição do diâmetro (se calibrado em milímetros). 

Ferramenta de Ângulo 
Utilize a ferramenta Ângulo Interlinhas para medir o ângulo entre duas linhas numa imagem. 

 Para utilizar a ferramenta Ângulo: 

1. Clique em Ângulo (Angle) na barra de ferramentas. 

2. Clique na imagem na área de trabalho. É apresentada a ferramenta Ângulo. 

3. Arraste as âncoras da ferramenta para a secção a ser medida. A medição é apresentada em 

graus ao lado do ângulo. 

Ferramenta do Ângulo Interlinhas 
Utilize a ferramenta Ângulo Interlinhas para medir o ângulo entre duas linhas numa imagem. 

 Para utilizar a ferramenta Ângulo Interlinhas: 

1. Clique em Ângulo Interlinhas (Interline Angle) na barra de ferramentas. 

2. Clique na imagem na área de trabalho. A ferramenta Ângulo Interlinhas aparece na imagem. 
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3. Clique com o botão esquerdo do rato, mantenha o botão do rato premido e arraste cada 

linha para a posição necessária. Utilize um ponto vermelho conforme necessário para 

ajustar as linhas. 

O ângulo entre as duas linhas é apresentado junto à ferramenta. 

 

Ferramenta de Linha 
 Utilize a ferramenta Linha para desenhar uma linha simples na imagem. 

 Para utilizar a ferramenta Linha: 

1. Clique em Linha (Line) na barra de ferramentas. 

2. Mantenha o botão do rato premido e desenhe uma linha na imagem, sem soltar o botão. 

É desenhada uma linha na imagem. 

Ferramenta de Linha Manual Livre 
Utilize a ferramenta Linha Manual Livre para desenhar uma linha manual livre na imagem. 

Não existem medições associadas a esta linha. 

 Para utilizar a ferramenta Linha Manual Livre: 

1. Clique em Linha Manual Livre (Free Hand Line) na barra de ferramentas. 

2. Clique na imagem e mantenha o botão do rato premido enquanto desenha uma linha 

manual livre na imagem sob qualquer forma, sem soltar o botão. É desenhada uma linha na 

imagem. 

Ferramenta de Linha de Seta 
Utilize a ferramenta Linha de Seta para indicar uma área na imagem para atenção adicional. 

 Para desenhar uma linha de seta na imagem: 

1. Clique em Linha de Seta (Arrow Line) na barra de ferramentas.  

2. Arraste o rato na imagem para a área que está a indicar. 

É desenhada uma seta na imagem. 

Ferramenta de Anotação de Texto 
Utilize a ferramenta Anotação de Texto para adicionar texto livre às medições básicas. Quando 

o texto é adicionado à imagem, uma linha mostra a ligação entre o texto e a parte da imagem 

à qual se aplica. Pode arrastar este texto para longe se estiver a obstruir a vista. 

 Para adicionar anotações de texto a uma imagem: 

1. Clique em Anotação de Texto (Text Annotation) na barra de ferramentas.  

2. Clique na imagem ou clique numa medição na imagem. 
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É apresentada a seguinte janela: 

 

3. Introduza o seu texto na caixa de texto. 

4. Pode, opcionalmente, alterar a cor, o tipo de letra ou a cor de fundo do texto. 

 

Nota: Pode alterar as predefinições dos tipos de letra clicando em Ficheiro (File)  

Definições (Settings)  Texto (Text) e especificando a definição necessária. 

5. Clique em OK para guardar as suas definições. 
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UTILIZAR ASSISTENTES 

Os assistentes guiam-no através do processo de identificação e marcação de cada um dos pontos de 

referência anatómicos necessários para a análise e na marcação dos mesmos na imagem. 

 Para utilizar os assistentes: 

1. Seleccione a ferramenta no menu Medições > separador Medições (Measurements). 

 

2. Utilize o assistente para marcar marcos anatómicos na imagem para a análise seleccionada. 

Abre-se a ferramenta Lupa (Magnifying Glass) para ajudar a ajustar e a garantir que os seus 

marcadores estão localizados na posição correcta e exacta. 

 

 

Nota: Para cancelar a sua última acção e regressar ao passo anterior num 

assistente, clique no botão Anular (Undo) na barra de ferramentas. 

3. Seleccione o separador Relatório (Report) para gerar um relatório. Consulte Gerar 

Relatórios na página 171. 

Para ver um assistente de exemplo, consulte Análise de Alinhamento dos Membros na 

página 106. 

 

Nota: Clique em Voltar à Lista de Medições (Back to Measurements List) para sair 

do assistente e regressar à lista das ferramentas de medição. Este botão está 

disponível em todos os assistentes da ferramenta de medição. 
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FERRAMENTAS DE MEDIÇÕES DA ANCA 

As seguintes medições da anca podem ser realizadas utilizando ferramentas da anca do 

TraumaCad: 

 Auto-Anca, página 78 

 Análise de Deformidade da Anca, página 81 

 Resultado da Anca Pré-Operatório, página 83 

 Resultado da Anca Pós-Operatório, página 84 

 Planeamento de Navegação na Anca, página 85 

 Ferramenta de Discrepância do Comprimento da Perna, página 87 

 Índice Acetabular, página 88 

 VCA do Ângulo de Lequesne, página 88 

 Versão da Copa e Análise LLD, página 89 

 Centro de Rotação, página 90 

 Versão da Haste, página 91 

Auto-Anca 
O pré-planeamento digital para a cirurgia de substituição da anca constitui um procedimento 

cirúrgico ortopédico vulgar utilizado para estimar o tamanho do implante, determinar a relação 

geométrica pós-operatória entre o fémur e o acetábulo, a resultante alteração do comprimento 

e desvio da perna, e prever qualquer não-correspondência geométrica e dificuldade no pré-

operatório. 

O procedimento Auto-anca é um módulo de software para a marcação automática de pontos 

específicos numa imagem de raio X da pelve anterior-posterior. O procedimento Auto-anca 

é utilizado apenas para os procedimentos pré-operatórios e não funcionará em imagens pós-

operatórias, quando já existe um implante. 

Um conjunto de marcos anatómicos numa radiografia AP pélvica é definido de uma forma que 

determina o tamanho da haste femoral e a sua posição estável esperada no canal femoral. 

Os pontos de interesse são a linha média do fémur e o diâmetro do seu canal, pontas do grande 

trocânter, pontas do pequeno trocânter e linha tangencial inferior para as curvas visíveis das 

tuberosidades isquiais. 

 Para utilizar a ferramenta Auto-Anca: 

1. No separador Imagem (Image), especifique a vista, o lado e a calibração da imagem. 
Para obter detalhes adicionais, consulte a página 45. 

2. No separador Modelos (Templates), seleccione os modelos relevantes, os quais são 

apresentados no separador Implantes (Implants). Recomenda-se que inicie o planeamento 

com o componente da haste. 

3. Arraste e largue ou faça duplo clique num modelo no separador Implantes para adicioná-lo 

à imagem. 
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A aplicação detecta automaticamente as regiões anatómicas na imagem. A ferramenta 

Discrepância do Comprimento da Perna é adicionada à imagem e a haste seleccionada 

é posicionada no canal femoral de acordo com o lado seleccionado (direito ou esquerdo). 

Esta funcionalidade também define automaticamente um fragmento de acordo com a linha 

de osteotomia da cabeça femoral sugerida. 

  

Apesar de a ferramenta seleccionar e colocar automaticamente a haste, é aconselhável 

definir com precisão a sua posição e rotação e ajustar o tamanho na janela Propriedades 

do Implante (Implant Properties). Também a LLD-Tool pode ser definida com precisão 

arrastando as âncoras vermelhas e arrastando o fragmento. 

4. Seleccione um modelo de copa. A copa é automaticamente posicionada na área do 

acetábulo. 

5. Clique com o botão direito do rato na copa, haste ou fragmento e seleccione Fixar Haste 

à Copa (Attach Stem to Cup). Esta acção ajuda a visualizar a redução da anca. A haste e o 

fragmento são, então, automaticamente fixados à copa, de modo a que o ponto de fixação 

da haste fique posicionado no topo do ponto de fixação da copa. Quando a copa e a haste 

são posicionadas automaticamente, o fragmento move-se em conformidade, conforme 

mostrado em seguida: 
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Nota: Para separar a haste da copa, seleccione Separar Haste da Copa (Detach Stem 

from Cup) no menu de contexto. 

É automaticamente seleccionado um ponto de fixação predefinido. Se necessário, pode 

seleccionar um ponto de fixação diferente na janela Propriedades do Implante (Implant 

Properties) na imagem. 

As Alterações do desvio (Offset changes) e Alterações do comprimento da perna 

(Leg length changes) aparecem automaticamente na imagem. As medições préredução 

e pósredução são apresentadas no topo do separador Modelos (Templates). 

A diferença entre os comprimentos das pernas pode ser automaticamente medida 

utilizando a LLD-Tool ou manualmente marcando a caixa de verificação Utilizar LLD clinica. 

medida (Use Clinically Measured LLD) e introduzindo o valor. 

  

 

 

Nota: Se pretender planear a Substituição da Anca manualmente, em Definições 

(Settings)  Planeamento (Planning), desmarque Utilizar planeamento de anca 

auto (Use automatic hip planning). O TraumaCad memoriza as suas preferências 

e guarda o modo de planeamento que seleccionou para a próxima vez que escolher 

o procedimento da anca. 
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Análise de Deformidade da Anca 

 Para utilizar o assistente da Análise de Deformidade da Anca:  

1. Utilize o assistente para marcar os 10 pontos relevantes na imagem. 

2. Introduza a última (décima) medição. A janela aparece agora conforme mostrado abaixo:  

 

Depois de introduzir as 10 medições, as medições calculadas são apresentadas numa tabela 

no topo do separador Medições (Measurements). 

3. Clique na caixa de verificação associada para visualizar as seguintes medições calculadas: 

 Ângulo marcado (Sharp angle): Medido entre um plano horizontal pélvico à altura da 

lágrima e a margem acetabular supralateral (o aro lateral). Mede a inclinação do 

acetábulo após a fusão da cartilagem tri-irradiada. 

 Ângulo da Extremidade Central (Central Edge Angle): Medido entre uma linha que passa 

pelo centro da cabeça femoral, perpendicular à linha horizontal pélvica, e uma linha que 

vai do centro da cabeça femoral ao aro lateral. Mede a displasia acetabular. Seleccione 

a caixa de verificação Mostrar ângulo da extremidade central (Show central edge angle) 

para visualizar esta medição. 
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 Índice de Reimer (Reimer’s Index) (a percentagem de migração para a anca): São 

desenhadas linhas verticais através dos limites da cabeça femoral e do aro lateral do 

acetábulo. O índice é calculado dividindo a parte descoberta da cabeça pela largura inteira 

da cabeça. Isto mede a cobertura acetabular da cabeça femoral. Seleccione a caixa de 

verificação Mostrar Índice de Reimer (Show Reimer’s index) para visualizar esta medição. 
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Resultado da Anca Pré-Operatório 
O resultado da anca pré-operatório e pós-operatório define medições geométricas anatómicas 

para determinar o centro de rotação e a relação anatómica antes e após o posicionamento do 

implante.  

As ferramentas fornecem a opção para a avaliação pós-operatória e comparam o estado pré-

operatório, planeamento desejado e resultados operatórios. 

São obtidas as seguintes medições: 

 Centro de Rotação 

 Desvio femoral 

 Desvio medial 

 Desvio ílio-isquial 

 Altura da anca 

 Para utilizar o Resultado da Anca pré-operatório: 

1. Seleccione Pré-Op (Pre Op) no submenu Resultado da Anca (Hip Outcome). 

2. Siga os 13 passos no assistente para marcar pontos na imagem. Pode arrastar pontos para 

movê-los para uma nova posição. 

 

Quando as medições são apresentadas, é aconselhável ampliar e ajustar as linhas de acordo 

com a anatomia do paciente. 
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Resultado da Anca Pós-Operatório 

 Para utilizar o Resultado da Anca pós-operatório: 

1. Seleccione Pós-Op (Post Op) no submenu Resultado da Anca (Hip Outcome). 

2. Siga os 17 passos no assistente para marcar pontos na imagem. Pode arrastar pontos para 

movê-los para uma nova posição. 
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Planeamento de Navegação na Anca 
A ferramenta Planeamento de Navegação na Anca foi concebida para casos de Substituição 

Total da Anca navegados, oferecendo aos cirurgiões a possibilidade de ajustarem a orientação 

da copa ao plano de referência funcional utilizando uma imagem de raio X AP em 2D. 

A ferramenta de navegação, em conjunto com o software de navegação HIP7, calcula 

a inclinação pélvica do paciente. Para o efeito, o plano do TraumaCad deve ser exportado 

e carregado para o sistema de navegação HIP7.  

São obtidas as seguintes medições: 
 

 Ponto mais lateral da crista ilíaca esquerda e direita 

 Espinha ilíaca ântero-superior esquerda e direita (EIAS) 

 Espinha ilíaca póstero-inferior esquerda e direita (EIPI) 

 Ponto mais lateral esquerdo e direito da entrada pélvica 

 Ponto mais craniano da sínfise púbica 

 Três pontos na circunferência da cabeça femoral 

  

 Como utilizar a ferramenta Planeamento de Navegação da Anca:  

1. Seleccione a opção Anca (Hip) Planeamento de Navegação (Navigation Planning) no 
separador Medições (Measurements).  

2. Siga os 12 passos no assistente para marcar pontos na imagem. Pode arrastar pontos para 
movê-los para uma nova posição. Certifique-se de que todos os marcos estão claramente 
visíveis.  
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Nota: Para um cálculo correcto da inclinação pélvica, a imagem tem de ser uma 
verdadeira imagem pélvica AP. A pélvis não pode ser rodada no eixo longitudinal  
(i.e. crânio-caudal) na radiografia. 
Se a ferramenta de medição detetar uma grande rotação pélvica na radiografia, 
o utilizador é informado de que o plano do TraumaCad não pode ser utilizado para 
ajustar a inclinação pélvica no software de navegação HIP7. 
 
Nota: A ferramenta de Planeamento de Navegação apenas pode ser utilizada em 
imagens de raio X com o dispositivo de calibração KingMark, com o paciente numa 
posição supina. Será apresentada uma notificação no caso de não ser detectado 
qualquer dispositivo de calibração KingMark. 
 
Nota: A utilização da ferramenta de Planeamento de Navegação está contra-indicada no 
caso de existirem deformidades pélvicas e femorais que afectem a posição dos pontos 
planeados. 
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Ferramenta de Discrepância do Comprimento da Perna 
A ferramenta de medição Discrepância do Comprimento da Perna (Leg Length Discrepancy) 

permite-lhe medir a discrepância do comprimento da perna. 

É desenhada uma linha tangencial escolhendo dois pontos nos pontos mais inferiores nas 

tuberosidades isquiais. A partir desta linha de referência, devem ser desenhadas duas linhas 

verticais no sentido de marcos anatómicos idênticos em cada fémur proximal (o centro do 

pequeno trocânter, topo do grande trocânter, etc.). 

O texto abaixo da linha horizontal indica a discrepância entre o lado direito e o lado esquerdo 

e a distância entre os dois pontos. Se não existir qualquer discrepância, é mostrado o número 0. 
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Índice Acetabular 
Abre-se um assistente que orientará o utilizador através da utilização da ferramenta, conforme 

descrito na página 106. 

VCA do Ângulo de Lequesne 
O ângulo anterior centro-extremidade (VCA) quantifica a cobertura anterior da cabeça femoral. 

Os ângulos inferiores a 20° são considerados anormais. 

O ângulo VCA é calculado a partir de uma vista radiológica de perfil falso da pelve. O paciente 

coloca-se num ângulo de 65° oblíquo ao feixe de raios X, com o pé no lado afectado, paralelo 

à cassete de raios X. Uma linha vertical através do centro da cabeça femoral subtende o ângulo 

VCA por ligação a uma segunda linha através do centro da anca e o aspecto mais frontal do 

acetábulo. 
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Versão da Copa e Análise LLD 
Quando é visto num ângulo, o componente acetabular de uma substituição total da anca 

é projectado como uma elipse. Esta projecção podem ser matematicamente demonstrada 

como seguindo a fórmula geral de uma elipse, e traduzida para anteversão/retroversão. 

É desenhada uma linha de referência horizontal na pelve (entre as tuberosidades isquiais, 

lágrimas, etc.) e são colocados três marcadores vermelhos na extremidade da copa. A projecção 

da elipse é, então, traduzida na anteversão/retroversão da copa. 

 

Aviso! A imagem tem de ser uma verdadeira imagem pélvica AP. Caso 

contrário, a anteversão/retroversão medida será incorrectamente calculada. 

É também adicionada uma ferramenta Discrepância do Comprimento da Perna (LLD) à imagem. 

Para obter mais informações, consulte a ferramenta Discrepância do Comprimento da Perna na 

página Ferramenta de Discrepância do Comprimento da Perna. 
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Centro de Rotação 
A ferramenta de medição Centro de Rotação (Center of Rotation) ajuda-o a encontrar o centro 

de rotação aproximado do acetábulo ferido por localização do centro de rotação da anca 

contralateral. É colocada uma linha horizontal na pelve entre duas lágrimas. Deve, então, ajustar 

um círculo no acetábulo da anca saudável e a ferramenta coloca um círculo correspondente na 

anca ferida. 

 

Depois de a ferramenta Centro de Rotação ter sido colocada na imagem e ajustada para 

a localização correcta, pode procurar no separador Modelos (Templates) e seleccionar os 

modelos de Copa. Se fizer duplo clique num modelo de Copa, esse é automaticamente colocado 

na localização correcta com o tamanho correcto na imagem. 
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Versão da Haste 
Quando o componente femoral de uma substituição total da anca é ante/retrovertido, o ângulo 

do eixo do colo projectado muda em conformidade. O novo ângulo do eixo do colo projectado 

pode ser matematicamente traduzido para a anteversão/retroversão da haste. 

Primeiro, defina o ângulo do eixo do colo da haste seleccionada na lista pendente. De seguida, 

um detector de linha central é colocado na haste femoral, dois marcadores vermelhos são 

colocados no colo femoral e três marcadores vermelhos são colocados nas extremidades da 

cabeça implantada. A projecção do ângulo do eixo do colo é, então, traduzida na 

anteversão/retroversão da haste. 

 

Aviso! A imagem tem de ser uma verdadeira imagem pélvica AP com rotação 

neutra da articulação da anca. Caso contrário, a anteversão/retroversão 

medida será incorrectamente calculada. 

O Ângulo da Haste define a quantidade de rotação da haste em comparação com o plano AP 

da imagem. Para calcular a rotação da haste, tem de saber qual é o ângulo entre o eixo da haste 

e o eixo da sua ligação à copa. O ângulo predefinido corresponde a 135°. Para alterar o ângulo, 

clique para abrir os valores dos ângulos. 
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MEDIÇÕES DO JOELHO 

As seguintes medições do joelho podem ser realizadas utilizando ferramentas de medições do 

TraumaCad: 

 Auto-Joelho, página 93 

 Ferramentas de Ressecção do Joelho, página 94 

 Linhas de Ressecção AP, página 94 

 Linha de Ressecção da Perna Longa, página 96 

 Análise de Alinhamento dos Membros, página 97 

 Detetor de Linha Central, página 99 

 Linha Simples, página 100 

 Osteotomia Tibial Alta, página 101 

 Linha da Articulação, página 102 
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Auto-Joelho 
A funcionalidade Auto-Joelho é um método rápido de realizar o planeamento da Substituição 

Total do Joelho para imagens AP e LAT.  

Com esta funcionalidade, a aplicação tenta detectar automaticamente as regiões anatómicas na 

imagem, é adicionada uma linha de ressecção à imagem AP e é determinado o 

dimensionamento e posicionamento do implante para as imagens AP e LAT. Esta funcionalidade 

também cria fragmentos automaticamente que permitem visualizar o alinhamento esperado do 

joelho. 

A linha de ressecção do joelho AP é posicionada automaticamente de acordo com a anatomia do 

paciente quando a ferramenta ou um modelo estão seleccionados. 

O dimensionamento do modelo para o tamanho do componente femoral é avaliado de acordo 

com a imagem lateral e o tamanho do componente tibial é avaliado de acordo com a imagem 

AP. Caso uma das imagens não exista, o dimensionamento automático não é aplicado para 

o modelo relevante. 

A ferramenta Alinhamento Automático visualiza a correcção do alinhamento. Após a colocação 

dos componentes femoral e tibial e das linhas de ressecção na imagem, a funcionalidade de 

alinhamento automático fica disponível. Esta ferramenta cria um fragmento tibial e reposiciona-

o juntamente com o componente tibial e a linha de ressecção até ficarem paralelos ao 

componente femoral. Para realizar o alinhamento automático, clique com o botão direito do 

rato num dos modelos e seleccione Mostrar Alinhamento (Show Alignment).  
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Ferramentas de Ressecção do Joelho 
As ferramentas de ressecção do Joelho ajudam o cirurgião a planear o corte femoral distal  

e o corte tibial proximal pretendidos perpendiculares aos eixos mecânicos. A ferramenta mede 

o tamanho dos cortes ósseos medial e lateral. 

As ferramentas marcam o verdadeiro eixo mecânico do osso em imagens de comprimento total 

ou permitem uma escolha de ângulo de corte femoral, com desvio do eixo anatómico, numa 

vista AP do joelho limitada. 

Por predefinição, a linha de ressecção é colocada a 90° do eixo mecânico. Pode ser rodada 

movendo a âncora de ressecção. É mantida uma linha pontilhada para indicar a localização original 

da linha de ressecção e é adicionado um ângulo para representar a rotação varus/valgus. 

O programa tenta aplicar automaticamente a linha de ressecção, conforme descrito acima.  

Se a colocação automática não for bem-sucedida, é possível aplicar a linha de ressecção 

manualmente.  

Quando aplicar a linha de ressecção manualmente, em Definições (Settings)  Planeamento 

(Planning), pode predefinir o nível de corte tibial e femoral, o lado do nível de corte tibial 

e femoral e o ângulo anatómico femoral.  

No painel da esquerda, pode optar por mostrar ou ocultar as ferramentas da Linha de 

Ressecção. 

Linhas de Ressecção AP 
A ferramenta Linhas de Ressecção AP é utilizada para imagens AP nas quais só é mostrada 

a articulação do joelho.  

Pressupõe-se que o eixo mecânico femoral está a 6° relativamente ao eixo anatómico e surge 

como uma linha pontilhada. O ângulo pode ser alterado arrastando a linha pontilhada.  

 Para utilizar a ferramenta Linha de Ressecção AP manualmente:  

 Se não tiver sido possível colocar automaticamente a ferramenta Linha de Ressecção AP, 

siga os 12 passos no assistente para marcar marcos anatómicos na imagem. Pode, mais 

tarde, em qualquer fase, reposicionar qualquer ponto arrastando-o para uma nova 

posição. 

Os resultados aparecem no painel da esquerda: 

 Valores femorais – Medial e Lateral 

 Valores tibiais – Medial e Lateral  

 Ângulo Anatómico Femoral – Ângulo anatómico para mecânico 

 Ângulo Tibiofemoral Anatómico – Pré e Pós 

 Âng. Corte Mecânico Femoral 

 Âng. Corte Anatómico Femoral 

 Âng. Corte Tibial 
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Nota: Se pretender planear a Substituição Total do Joelho manualmente, em 

Definições (Settings)  Planeamento (Planning), desmarque Utilizar planeamento 

de joelho auto (Use automatic knee planning). O TraumaCad memoriza as suas 

preferências e guarda o modo de planeamento que seleccionou para a próxima vez 

que escolher o procedimento do joelho. 
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Linha de Ressecção da Perna Longa 
A ferramenta Ressecção da Perna Longa é utilizada para imagens AP onde é apresentado 

o comprimento total da perna. 

 Para utilizar a ferramenta Ressecção da Perna Longa: 

1. Siga os 13 passos no assistente para marcar pontos de medição na imagem. Quando 
terminar, pode ajustar as medições arrastando pontos para uma nova posição. 

 

Os resultados aparecem no separador Medições (Measurements). 

 Valores femorais – Medial e Lateral 

 Valores tibiais – Medial e Lateral  

 Ângulo Anatómico Femoral – Ângulo anatómico para mecânico  

 Ângulo Tibiofemoral Anatómico – Pré e Pós 

 Ângulo Tibiofemoral Mecânico – Pré e Pós 

 Âng. Corte Mecânico Femoral 

 Âng. Corte Anatómico Femoral 

 Âng. Corte Tibial  

2. No painel da esquerda, pode optar por mostrar ou ocultar Linhas de Ressecção (Resection 

Lines), Linhas de Alinhamento (Alignment Lines) ou Eixos Mecânicos (Mechanical Axes) na 

imagem. Por predefinição, são mostradas todas as linhas. 
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Análise de Alinhamento dos Membros 
A análise de alinhamento dos membros no joelho permite que os cirurgiões ortopédicos 

realizem medições anatómicas unilaterais ou bilaterais, as comparem com padrões normativos 

e simulem procedimentos correctivos. Assistentes de utilização fácil ajudam os cirurgiões 

a realizarem uma vasta gama de medições anatómicas. 

Os passos para a utilização desta ferramenta são idênticos aos descritos na secção Marcação de 

Pontos Anatómicosna página 115. Consulte esta secção e respectivas subsecções para obter 

mais detalhes. 

Resultado do Joelho 
O Resultado do Joelho é utilizado para avaliar a posição dos implantes TKR femoral e tibial numa 

imagem pós-operatório para as vistas AP e LAT.  

 Para utilizar o Resultado do Joelho Pós-operatório 

Vista AP (AP View): Vista LAT (LAT View): 

  

1. Siga os 12 passos no assistente para marcar pontos na imagem. Quando terminarem e as 
medições forem apresentadas na imagem, pode arrastar pontos para movê-los para uma 
nova posição. 

2. Se pretender avaliar também a vista LAT, seleccione a imagem LAT e, em seguida, no 

separador Medições (Measurements), clique em Voltar à Lista de Medições (Back to 

Measurements List) e seleccione Resultado do Joelho (Knee Outcome). 
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Os resultados aparecem no separador Medições (Measurements): 

Vista AP (AP View): 

 Femoral: Alinhamento Anatómico Femoral AP  

 Tibial: Alinhamento Tibial AP  

 Se α > 90 = Valgus 

 Se α < 90 = Varus 

Vista LAT (LAT View): 

 Femoral: Flexão Femoral  

 Tibial: Inclinação Posterior – se α < 90 = Anterior, se α > 90 = Posterior 
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Detetor de Linha Central 
A ferramenta de medição Detector de Linha Central é utilizada para localizar a linha central dos 

ossos longos. Depois de ajustar os quatro pontos às extremidades do osso, é apresentada a linha 

central. 
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Linha Simples 
Utilizando esta ferramenta, é apresentada uma linha na imagem que pode ser manipulada.  

Se a linha atravessar uma segunda linha, como uma linha Central ou uma linha de Articulação,  

é calculado o ângulo entre as linhas. 
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Osteotomia Tibial Alta 
Esta ferramenta de medição é utilizada para medir o ângulo de correcção de uma Osteotomia 

Tibial Alta (High Tibial Osteotomy - HTO), ou seja, o ângulo entre a linha que é desenhada desde 

o centro do fémur até à coordenada de 62% do joelho, e uma linha desde a coordenada de 62% 

do joelho até ao centro da articulação tibiotalar. 

 Para utilizar a ferramenta Osteotomia Tibial Alta: 

Coloque o círculo à volta da cabeça femoral, a linha média na base tibial e a linha distal no 

plafond tibial.  
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Linha da Articulação 
A ferramenta de medição Linha da Articulação permite-lhe seleccionar atempadamente 

a inclinação, localização e orientação da linha da Articulação para diversas medições, como 

avaliação da deformidade, substituição da articulação, planeamento pré-operatório, etc. 

 

 Pode ajustar o ângulo pretendido e a respectiva orientação, conforme mostrado abaixo: 

   

 Pode também determinar a intersecção da linha da articulação ajustando a relação. 
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MEDIÇÕES PEDIÁTRICAS 

As seguintes medições pediátricas podem ser realizadas utilizando ferramentas de medições do 

TraumaCad: 

 Análise de Deformidade da Anca, página 104 

 Análise de Alinhamento dos Membros, página 106 

 Índice Acetabular, página 106 

 Índice de Reimer, página 107 

 VCA do Ângulo de Lequesne, página 107 

 Ângulo de Eixo do Colo, página 108 

 Ângulo do Eixo da Cabeça (Deslize), página 109 

 Distância Articulo-trocantérica, página 110 

 Índice Epifisário, página 111 

 Ângulo Tibiofemoral, página 112 

 Ângulo Metafisário-diafisário, página 113 
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Análise de Deformidade da Anca 
Quando utilizar esta ferramenta de medição, comece por seleccionar o módulo que se ajusta 

à idade óssea do paciente através da etapa de ossificação da cabeça femoral. As opções são: 

 Cartilagem Tri-irradiada Fundida 

 Cabeça Femoral Total/Parcialmente Ossificada 

 Cabeça Femoral Não-Ossificada 

Siga os passos indicados no assistente e marque os pontos relevantes na imagem 

correspondente a cada passo. 

 

As medições calculadas são apresentadas no painel da esquerda. As três medições calculadas 

seguintes também podem ser apresentadas na imagem, conforme se segue: 

 Ângulo de Hilgenreiner (Hilgenreiner Angle): O ângulo de inclinação do plafond 

acetabular ossificado é medido numa radiografia AP da pelve. Isto é encarado como uma 

estimativa do desenvolvimento acetabular. Envolve o desenho de uma linha de 

Hilgenreiner que junta as margens superiores das cartilagens translúcidas tri-irradiadas. 

Uma outra linha é, então, desenhada a partir da margem supralateral do acetábulo 

ossificado à margem supralateral da cartilagem tri-irradiada. No recém-nascido, o ângulo 

de intersecção é habitualmente inferior a 30° e, aos dois anos de idade, o ângulo 

é habitualmente inferior a 20°. Seleccione a caixa de verificação Mostrar Ângulo de 

Hilgenreiner (Show Hilgenreiner Angle) para visualizar esta medição. 
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 Ângulo da Extremidade Central (Central Edge Angle): Este ângulo é medido entre uma 

linha que passa pelo centro da cabeça femoral e é perpendicular à linha horizontal 

pélvica, até uma linha que vai do centro da cabeça femoral ao aro lateral. Mede 

a displasia acetabular. Seleccione a caixa de verificação Mostrar ângulo da extremidade 

central (Show central edge angle) para visualizar esta medição. 

 Índice de Reimer (Reimer’s Index) (a percentagem de migração para a anca): São 

desenhadas linhas verticais através dos limites da cabeça femoral e do aro lateral do 

acetábulo. O índice é calculado dividindo a parte descoberta da cabeça pela largura 

inteira da cabeça, que mede a cobertura acetabular da cabeça femoral. Seleccione 

a caixa de verificação Mostrar Índice de Reimer (Show Reimer’s Index) para visualizar 

esta medição. 
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Análise de Alinhamento dos Membros 
Abre-se um assistente que orientará o utilizador através da utilização da ferramenta, conforme 

descrito na página 115. 

Índice Acetabular 
Abre-se um assistente que orientará o utilizador através da utilização da ferramenta, conforme 

descrito na página 88. 

O ângulo de inclinação do plafond acetabular ossificado é medido numa radiografia AP da pelve. 

Isto é encarado como uma estimativa do desenvolvimento acetabular. 

O método mais frequentemente utilizado para a medição do ângulo é o de Caffey. Este processo 

envolve o desenho de uma linha horizontal que junta as margens superiores das cartilagens 

trirradiadas translúcidas. Uma outra linha é, então, desenhada a partir da margem supralateral 

do acetábulo ossificado à margem supralateral da cartilagem tri-irradiada. 

No recém-nascido, o ângulo de intersecção é habitualmente inferior a 30° e, aos dois anos de 

idade, o ângulo é habitualmente inferior a 20°. 
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Índice de Reimer 
O Índice de Reimer mede a percentagem de migração da anca. Um círculo é ajustado à cabeça 

femoral ossificada. A linha vertical é, então, colocada contínua ao aro lateral do acetábulo. 

O índice é calculado dividindo a parte lateral do círculo pelo diâmetro do círculo. Isto mede 

a cobertura acetabular da cabeça femoral. 

 

 

VCA do Ângulo de Lequesne 
A ferramenta aparece na imagem, conforme descrito na página 88. 
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Ângulo de Eixo do Colo 
A deformidade da anca pode ser avaliada por medição do ângulo entre o centro da haste  

e o centro do colo do fémur. 

O ângulo do eixo do colo femoral normal nas crianças muda com a idade, sendo de cerca de 

150° à nascença e reduzindo gradualmente até se aproximar do valor para adultos de 130°. 

É importante que a radiografia seja obtida com o paciente correctamente posicionado com 

a perna mantida numa posição neutra e a rótula virada para a frente, dado que a rotação 

externa da perna aumenta e a rotação interna diminui o ângulo do eixo do colo projectado. 

A ferramenta aparece na imagem. 
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Ângulo do Eixo da Cabeça (Deslize) 
O ângulo do eixo da cabeça (deslize) de Southwick tem sido utilizado para caracterizar 

a severidade do deslize na epífise femoral capital com deslize. O ângulo é medido na radiografia 

em posição de rã da pelve. É desenhada uma linha entre as pontas anterior e posterior da 

epífise a nível da placa fisária. De seguida, é desenhada uma linha perpendicular a esta linha 

epifisária. Depois, é desenhada uma linha ao longo do eixo médio da haste femoral. O ângulo da 

haste epifisária é o ângulo formado pela intersecção da linha perpendicular e da linha da haste 

femoral. É medido em ambas as ancas, e a magnitude da deslocação do deslize é o ângulo da 

anca envolvida menos o ângulo da anca contrária normal. Utilizando a medição deste ângulo, 

uma epífise femoral capital com deslize pode ser classificada como ligeira (inferior a 30°), 

moderada (de 30° a 50°) ou severa (superior a 50°). Se o envolvimento for bilateral, o ângulo 

a 12° pode ser utilizado como o ângulo de controlo. 
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Distância Articulo-trocantérica 
Esta ferramenta de medição mede a distância vertical que vai da superfície articular superior da 

cabeça femoral ao ponto proximal do grande trocânter, ao longo do eixo anatómico do fémur. 

Isto permite-lhe avaliar o grau de paragem de crescimento da placa de crescimento pescoço-cabeça. 
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Índice Epifisário 
O Índice Epifisário é o quociente entre a largura maior e a altura maior do núcleo epifisário, 

medido na placa de raios X e mostrado em percentagem de esfericidade. Constitui uma 

indicação do grau de achatamento do núcleo epifisário induzido por necrose ou deformidade 

mecânica. 
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Ângulo Tibiofemoral 
O Ângulo Tibiofemoral é o ângulo criado pela intersecção dos eixos anatómicos do fémur e da tíbia. 
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Ângulo Metafisário-diafisário 
O Ângulo Metafisário-Diafisário é o ângulo criado pela intersecção de uma linha através do plano 

transversal da metáfise tibial proximal, com uma linha perpendicular ao eixo longo da diáfise tibial. 

TEste ângulo representa o grau de deformidade da extremidade proximal da tíbia num paciente 

com deformidade clínica bowleg, e permite a diferenciação precoce entre a tibia vara infantil  

e a bowleg fisiológica antes do surgimento das alterações radiográficas da tibia vara. 
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MEDIÇÕES DA DEFORMIDADE 

Actualmente, existem disponíveis as seguintes ferramentas automáticas de medição da 

deformidade: 

 Análise de Alinhamento dos Membros, abaixo 

 Taylor Spatial Frame, página 124 

Análise de Alinhamento dos Membros 
A ferramenta Análise de Alinhamento dos Membros permite que os cirurgiões ortopédicos 

meçam e apresentem os eixos anatómicos e mecânicos de membros deformados. Os ângulos 

articulares comuns são automaticamente calculados e comparados com padrões normativos 

e são utilizados para simular procedimentos correctivos. As medições anatómicas podem ser 

unilaterais ou bilaterais.  

O pré-planeamento para a cirurgia de correcção da deformidade do membro inferior é a arte de 

descrever as propriedades da deformação e os meios da sua correcção. 

O utilizador tem de desenhar um modelo que avalie a transferência de carga a partir do ponto 

em que é aplicada no membro – geralmente no centro da cabeça femoral, através das suas 

relações geométricas com as articulações principais e para o centro do tornozelo, onde 

é transferida para o chão. 

O propósito da definição dos eixos da carga é ser-se capaz de definir os centros de qualquer 

deformação anatómica ao longo da passagem das estruturas ósseas, calcular a sua magnitude 

e sugerir os melhores meios de correcção. 

O resultado do procedimento é um plano que descreva o ponto onde um osso deve ser 

cortado e o ângulo que tem de rodar à volta de um centro de rotação escolhido, por forma 

a restabelecer o comprimento e o eixo correctos para a transferência de carga. 
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 Para realizar a análise de alinhamento dos membros: 

  

1. Utilize o assistente para marcar marcos anatómicos na imagem para a análise de 
alinhamento dos membros, conforme descrito abaixo. 

2. Utilize as CORA-Tools, conforme descrito na página 119. 

3. Pode simular osteotomias e fixação de implantes, conforme descrito na página 101. 

Marcação de Pontos Anatómicos 
Seleccione a ferramenta de medição Análise de Alinhamento dos Membros (Limb Alignment 

Analysis) no separador Medições (Measurements). 

 No caso de uma imagem AP, especifique se pretende realizar medições unilaterais versus 

bilaterais. 

 

 O assistente guia-o através do processo de identificação e marcação de cada um dos pontos 

de referência anatómicos necessários para realizar a análise automática de alinhamento das 

pernas e marcá-los na imagem. 

 Abre-se automaticamente uma lupa que amplia a área relevante para o ajudar a posicionar 

os pontos. 
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Segue-se um exemplo da imagem depois de o 7.º ponto ter sido marcado:  

 

 Depois de marcar o oitavo ponto, aparece a seguinte janela: 

 

 Agora pode ajustar a posição dos pontos de medição ampliando a imagem e arrastando-os. 
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 Se, por algum motivo, pretender saltar essa etapa e realizar a simulação da osteotomia 

numa localização predeterminada, clique no botão Ignorar Assistente (Skip Wizard) no 

separador Medições (Measurements) e marque apenas dois pontos de referência para 

a cabeça femoral e a articulação do tornozelo, conforme mostrado na seguinte imagem: 

 

 

Nota: Se a imagem mostrar apenas parte da perna, por exemplo quando a cabeça 

femoral não faz parte da imagem e está a utilizar a opção Ignorar Assistente, terá de 

calcular a linha até à posição da cabeça femoral no topo da imagem utilizando as 

CORA-Tools, conforme descrito na página 119. 

Em qualquer fase depois de marcar a anatomia utilizando o assistente, pode clicar na caixa 

de verificação Mostrar Análise de Alinhamento dos Membros (Show Limb Alignment 

Analysis) sob a tabela para ocultar/mostrar as medições anatómicas na imagem. 
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Resultados da Análise de Alinhamento dos Membros 
As seguintes medições unilaterais são calculadas numa imagem AP: 

 mLPFA: Ângulo Femoral Proximal Lateral Mecânico 

 mLDFA: Ângulo Femoral Distal Lateral Mecânico 

 mMPTA: Ângulo Tibial Proximal Medial Mecânico 

 mLDTA: Ângulo Tibial Distal Lateral Mecânico 

 JLCA: Ângulo de Conversão da Linha Justa-articular 

 MAD: Desvio do Eixo Mecânico 

 Fémur: Comprimento total do segmento do fémur 

 Tíbia: Comprimento total do segmento da tíbia 

 Comp. Total (Total Length): Comprimento total do membro 

Os resultados aparecem no separador Medições (Measurements):  

 

Na tabela, os valores normais são apresentados a verde e os valores anormais a vermelho. 
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CORA-Tools 
O Centro de Rotação da Angulação (Center of Rotation of Angulation - CORA) é a intersecção 

do eixo do segmento proximal e do eixo do segmento distal. O ângulo criado corresponde 

à magnitude da deformidade no plano frontal. 

Pode agora utilizar as CORA-Tools para determinar onde deve realizar a osteotomia. 

O CORA pode ser encontrado determinando o eixo anatómico ou o eixo mecânico de cada osso. 

São fornecidas diferentes ferramentas para cada uma destas opções. 

Habitualmente, uma ferramenta é colocada no segmento proximal e a outra no distal. O CORA 

localiza-se na intersecção entre as duas ferramentas. No caso de múltiplas deformidades, 

recalcule acima e abaixo de cada deformidade, no mesmo osso ou em múltiplos ossos. 

Para cada CORA, tem de utilizar duas ferramentas mecânicas ou duas ferramentas anatómicas. 

As ilustrações no separador Medições (Measurements) guiam-no através do processo. 

 

Nota: Recomendamos que nesta fase desmarque a caixa de verificação Mostrar 

Análise de Alinhamento dos Membros (Show Limb Alignment Analysis) de modo 

a que as linhas de alinhamento dos membros não sejam mostradas, permitindo-lhe 

assim que se concentre em encontrar o CORA. 

 Para utilizar as CORA-Tools: 

1. No separador Medições, passe com o rato por cima de uma parte anatómica de uma perna 
para visualizar as CORA-Tools relevantes para essa parte da perna, conforme mostrado 
abaixo:  

  

 

2. Clique para seleccionar a primeira ferramenta. A ferramenta aparece na imagem. 

3. Passe de novo com o rato por cima da ilustração para seleccionar a segunda ferramenta. 

Ambas as ferramentas aparecem agora na imagem, conforme mostrado abaixo: 
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4. Amplie a imagem para ver melhor o ponto de intersecção das linhas. 

A linha CORA (pontilhada) e a linha da osteotomia (laranja) são indicadas na intersecção 

entre as ferramentas e mostra o ângulo bi-sectorial, que é de 16° neste exemplo. 

Por predefinição, ambas as linhas aparecem uma em cima da outra. 

Pode mover a linha da osteotomia para onde planeia realizar a osteotomia. 

Por predefinição, está posicionada no CORA. 

 

5. Na secção Cunha do separador Medições (Measurements), seleccione a cunha de 

osteotomia Abrir (Open), Neutro (Neutral) ou Fechar (Close). Pode também clicar com 

o botão direito do rato na linha de osteotomia e seleccionar a opção Eixo de Rotação 

(Rotation Axis) (ACA)  Def. Utilizador (User Defined), e depois mover manualmente 

a ponta em cunha para qualquer localização. 

6. Para realizar várias osteotomias, pode adicionar um outro CORA clicando no botão 

Adicionar CORA (Add CORA). Depois de adicionar um outro CORA, este surge como 

um separador no separador Medições. 

É possível adicionar até quatro CORAs. 

Linha de CORA 

Linha de Osteotomia 
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7. Clique no botão Terminar e Cortar (Finish and Cut). Os fragmentos da imagem são, então, 

automaticamente criados à volta da linha de osteotomia, um em cima e outro em baixo, 

conforme mostrado na seguinte imagem: 

 

8. Se pretender alinhar automaticamente a perna, seleccione a opção Alinhamento Completo 

(Full Alignment) ou a opção Apenas Rotação (Rotation Only) no separador Medições 

(Measurements). O alinhamento completo realiza tanto a translação como a rotação. 

9. Para alinhar automaticamente a perna, clique no botão Alinhamento Automático (Auto 

Alignment) no separador Medições. Os fragmentos de imagem da perna são, então, 

automaticamente alinhados, conforme mostrado abaixo: 
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Os novos ângulos mecânicos dos eixos são mostrados na coluna Pós (Post) do separador 

Medições (Measurements). 

10. Verifique os valores que aparecem no separador Medições. Os valores normais são 

apresentados a verde e os valores anormais a vermelho. 

O ângulo e a largura da cunha são indicados do seguinte modo: 

  

 

Nota: O botão Anular Corte (Undo Cut) devolve a imagem tal como estava antes de 

clicar no botão Terminar e Cortar (Finish and Cut). 
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11. Pode, em qualquer fase, alinhar manualmente os fragmentos do fémur e da tíbia clicando 

nos fragmentos e movendo-os conforme necessário. 

As opções seguintes são fornecidas quando clica com o botão direito do rato no CORA: 

   

 Eliminar CORA (Delete CORA): Elimina o CORA seleccionado da imagem. 

 Desactivar Osteotomia (Disable Osteotomy): Oculta a linha de osteotomia na imagem, 

mas deixa o CORA. 

 Ocultar/Mostrar Linhas CORA (Hide/Show CORA Lines): Oculta/mostra as linhas CORA 

na imagem. 

 Eixo de Rotação (Rotation Axis) (ACA): Após a definição do nível de osteotomia, o tipo 

de cunha pode ser seleccionado (aberta, fechada, neutra [através do CORA]), ou o Centro 

de Rotação Manualmente Posicionado (Manually Positioned Center of Rotation) pode 

ser seleccionado para movimentar o fragmento. 

 Reutilizar Linha (Reuse Line): Cria automaticamente uma outra linha CORA (por 

exemplo, CORA 2) com as mesmas definições, que pode então modificar. 

 Cor (Color): Permite-lhe especificar a cor das ferramentas na imagem. 
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Taylor Spatial Frame 
O Taylor Spatial Frame (TSF) é um fixador externo utilizado para o tratamento de fracturas e 

deformidades ósseas complexas. Trata-se de um dispositivo hexapod baseado numa plataforma 

de Stewart, constituído por dois anéis de alumínio ligados por seis escoras. Cada escora pode ser 

alongada ou encurtada de forma independente. Ligado a um osso por arames ou semi-pinos, 

o osso fixado pode ser manipulado em seis eixos (anterior/posterior, varus/valgus, 

alongar/encurtar). As deformidades angulares, translacionais, rotacionais e de comprimento 

podem ser todas corrigidas em simultâneo com o TSF. 

Neste procedimento, o utilizador posiciona os anéis e o separador principal nas suas posições 

adequadas em duas imagens: uma imagem AP e uma imagem LAT. Ambas as imagens têm de 

utilizar esta ferramenta. São calculados todos os parâmetros necessários para o uso do 

dispositivo TSF. O procedimento abaixo descrito inclui duas fases:  

 Na primeira fase, o utilizador define as posições inicial e final para as seis escoras da 

ferramenta. 

 Na segunda fase, são feitos os cálculos necessários para mover as escoras em conjunto 

com o Web site SpatialFrame.com. Depois de os cálculos necessários serem realizados 

utilizando o TraumaCad, clique no botão Guardar ficheiro TSF (Save TSF File) para 

guardar o caso. Os valores do caso podem, então, ser carregados no Web site 

SpatialFrame.com para uso na realização dos cálculos necessários. 

 

Aviso! O uso da ferramenta TSF no TraumaCad pressupõe que o paciente já dispõe 

do dispositivo de fixação necessário fixado ao seu corpo e que a osteotomia já foi 

realizada.  

Antes de utilizar a ferramenta TSF, certifique-se de que as imagens foram obtidas 

a 90° perpendicularmente entre elas, ou o mais próximo possível de 90°. 

Antes de utilizar a ferramenta TSF, certifique-se de que pelo menos um dos dois 

anéis (que é a estrutura de referência) na imagem está o mais próximo possível 

de ser perpendicular a ambas as imagens (AP e Lateral). 

 Para utilizar a ferramenta Taylor Spatial Frame: 

Aparece a janela abaixo: 

1. Certifique-se de que a imagem seleccionada está orientada de modo a que o lado posterior 
fique situado à esquerda e o lado anterior fique situado à direita. Se não estiver, clique em 
Inverter Esq./Dir. (Flip Left/Right) para inverter a imagem em conformidade e depois clique 
em OK. 
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Depois de a imagem ter a orientação adequada, a janela apresenta-se conforme mostrado 

abaixo: 

 

2. A janela mostra um anel que representa a estrutura de topo em ambas as imagens. Arraste 

o anel inteiro de modo a assentar com exactidão na estrutura proximal ou na estrutura 

distal. Como alternativa, pode arrastar os pontos vermelhos para redimensionar o anel. 

Deve seleccionar a estrutura (proximal ou distal) mais perpendicular a ambas as imagens. 

Esta estrutura funciona como a estrutura de referência, a qual deve ser perpendicular ao 

plano da imagem. 

Note que, quando redimensiona a estrutura numa imagem, a mesma é automaticamente 

redimensionada em conformidade na outra imagem. A estrutura de referência só pode ser 

movida numa imagem de cada vez. 
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3. Posicione o separador principal, que é o pequeno quadrado laranja ( ) à direita do anel, 

na estrutura de referência, de modo a ficar correctamente localizado em ambas as imagens. 

Mover o separador principal numa imagem move-o automaticamente na outra imagem. 

 

4. Posicione a linha de osteotomia (a linha laranja ) na osteotomia em ambas as 

imagens. Note que, quando move a linha numa imagem, a mesma é automaticamente 

movida na outra imagem. 

5. O ponto da Estrutura em Risco (Structure at Risk, SAR) aparece na linha de osteotomia . 

Pode definir a SAR utilizando uma das seguintes opções: 

 Automaticamente: Seleccione o botão de opção Automático (Automatic) na área da 

Estrutura em Risco para colocar automaticamente a SAR no lado da osteotomia para ser 

mais movido. A selecção desta opção coloca sempre o triângulo da SAR no fim da linha 

laranja, conforme mostrado acima. 

 Manualmente: Seleccione o botão de opção Manual para posicionar a SAR num ponto 

à sua escolha na imagem. Quando selecciona esta opção, o triângulo da SAR pode ser 

movido de forma separada da linha laranja. 

6. De seguida, defina as posições-alvo. Para definir a posição-alvo, pode utilizar opcionalmente 

as CORA-Tools e as opções Alterações do Comprimento Pretendido (Desired Length 

Changes) para obter assistência no posicionamento automático (clicando em Alinhamento 

Automático (Auto Alignment) depois de realizar o corte), ou pode ignorar esses passos 

e definir manualmente a posição-alvo depois de realizar o corte. 

Para o posicionamento automático, utilize as CORA-Tools predefinidas e posicione-as 

de forma adequada. Para mais detalhes acerca da utilização das CORA-Tools, consulte 

a página 119. 
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Quando seleccionar esta opção, tem também de especificar a alteração necessária do 

comprimento no campo Alterações do Comprimento Pretendido (Desired Length Changes). 

 

7. De seguida, realize o corte clicando em Realizar Corte (Perform Cut). Isto cria um fragmento 

a partir do segmento sob a osteotomia, que depois posiciona na localização correcta na imagem. 

 

8. O fragmento pode ser movido de forma automática ou manual. Para posicionar 

automaticamente o fragmento, clique em Alinhamento Automático (Auto Alignment). 

Esta opção posiciona o fragmento na imagem, com base na colocação das linhas CORA e nas 

Alterações do Comprimento Pretendido (Desired Length Changes) (conforme definido 

antes de realizar o corte). Como alternativa, pode posicionar manualmente o fragmento 

arrastando-o, movendo-o ou rodando-o de modo a ficar na localização correcta. 
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A área Parâmetros de Planeamento TSF (TSF Planning Parameters) mostra todos 

os parâmetros calculados para a ferramenta Taylor Spatial Frame.  

9. Clique em Guardar ficheiro TSF (Save TSF File) para guardar parâmetros calculados 

num ficheiro. 
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MEDIÇÕES TRAUMA 

As seguintes medições trauma podem ser realizadas utilizando ferramentas de medições do 

TraumaCad: 

 Análise de Alinhamento dos Membros, página 130 

 Angulação da Fratura Diafisária, página 130 

 Angulação da Fratura Metafisária, página 131 

 Detetor de Linha Central, página 131 

 Linha Simples, página 131 

 Linha da Articulação, página 131 

 Roof Arc, página 132 
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Análise de Alinhamento dos Membros 
Abre-se um assistente que orientará o utilizador através da utilização da ferramenta, conforme 

descrito na página 115. 

Angulação da Fratura Diafisária 
Esta ferramenta de medição mede o ângulo entre os eixos longos de dois ossos longos. 

Os pontos são ajustados às extremidades dos ossos e o ângulo entre as suas linhas centrais 

é medido e apresentado. 
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Angulação da Fratura Metafisária 
Esta ferramenta mede o ângulo entre o eixo longo de um osso longo e a linha de articulação do 

osso. Os pontos são ajustados às extremidades dos ossos e à sua superfície articular e o ângulo 

entre eles é medido e apresentado. 

 

Detetor de Linha Central 
A ferramenta aparece na imagem. Esta ferramenta funciona conforme descrito em Detetor de 

Linha Central na página 99. 

Linha Simples 
A ferramenta aparece na imagem. Esta ferramenta funciona conforme descrito na secção Linha 

Simples na página 100. 

Linha da Articulação 
A ferramenta aparece na imagem. Esta ferramenta funciona conforme descrito na secçãoLinha 

da Articulação na página 102. 
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Roof Arc 
O conceito de roof arc foi originalmente descrito por Matta. Ajuda a determinar a quantidade 

campânula acetabular intacta e constitui um método útil para determinar a necessidade de 

cirurgia. As medições são feitas nas vistas AP, obturador e ilíaco oblíquo, do seguinte modo: 

 É desenhada uma linha vertical para o centro geométrico do acetábulo. 

 É desenhada uma outra linha através de um ponto onde uma linha de fractura 

estabelece uma intersecção no acetábulo e novamente para o centro geométrico do 

acetábulo. 

 Os ângulos desenhados desta forma representam roof arcs mediais, anteriores ou 

posteriores, tal como nas vistas AP, obturador oblíquo ou ilíaco, respectivamente. 
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MEDIÇÕES DA COLUNA 

As seguintes medições da coluna podem ser realizadas utilizando ferramentas de medições do 

TraumaCad: 

 Ângulo de Cobb, página 134 

 Ângulo Duplo de Cobb, página 135 

 Ângulo de Cobb Triplo, página 135 

 Rotulagem das Vértebras, página 136 

 Ângulo da Clavícula, página 138 

 Equilíbrio Coronal, página 139 

 Equilíbrio Sagital, página 140 

 Ângulo de Lordose Lombar, página 141 

 Ângulo de Raio Pélvico, página 142 

 Obliquidade Sacral, página 143 

 Ângulo de Deslize da Coluna, página 144 

 Espondilolistese, página 145 

 Ângulo de Inclinação T1, página 147 

 Ângulo de Cifose Torácica, página 148 

 Mudança do Tronco Torácico, página 149 
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Ângulo de Cobb 
A medição Ângulo de Cobb é utilizada para avaliação de curvas em escoliose numa projecção 

radiográfica AP da coluna. 

Na avaliação de uma curva, a vértebra apical é a primeira a ser identificada. Esta é a vértebra 

com maior probabilidade de estar deslocada e rodada com a placa final menos inclinada. 

As vértebras final/transicional são, então, identificadas através da curva acima e abaixo. 

As vértebras finais são as vértebras mais superior e inferior menos deslocadas e rodadas e com 

a placa final mais inclinada. 

É desenhada uma linha ao longo da placa final superior da vértebra final superior e é desenhada 

uma segunda linha ao longo da placa final inferior da vértebra final inferior. O ângulo entre estas 

duas linhas é medido como ângulo de Cobb. 

Na escoliose em forma de S, onde existem duas curvas contíguas, a vértebra final inferior da 

curva superior representa a vértebra final superior da curva inferior. Em alguns casos, pode 

existir uma terceira curva contígua. 

Como regra geral, um ângulo de Cobb de 10° é encarado como uma angulação mínima para 

definir escoliose. 

 Para utilizar o assistente do Ângulo de Cobb: 

 Siga os 4 passos no assistente para marcar pontos de medição na imagem. Quando 

terminar, pode ajustar as medições arrastando pontos para uma nova posição. 
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Ângulo Duplo de Cobb 
A ferramenta de medição Ângulo Duplo de Cobb funciona da mesma forma que a ferramenta 

Ângulo de Cobb. Consulte a página 134 para obter mais detalhes. 

Ângulo de Cobb Triplo 
A ferramenta de medição Ângulo de Cobb Triplo funciona da mesma forma que a ferramenta 

Ângulo de Cobb. Consulte a página 134 para obter mais detalhes. 
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Rotulagem das Vértebras 
Esta ferramenta permite-lhe rotular vértebras da coluna. Existem diversos tipos de vértebras, 

incluindo: 

 Cervicais, designadas por C na imagem 

 Torácicas, designadas por T na imagem 

 Lombares, designadas por L na imagem 

 Para utilizar a ferramenta Rotulagem das Vértebras: 

1. Clique no botão Craniano (Cranial) para iniciar a rotulagem das vértebras cranianas 
(superiores) às caudais (para baixo) ou clique no botão Caudal para rotular de uma 
vértebra inferior para cima. 

2. Seleccione a primeira vértebra a rotular na lista pendente Primeira Vértebra 

(First Vertebra), conforme mostrado abaixo: 

  

3. Clique no botão Sim (Yes) ou Não (No), conforme apropriado, para indicar se existem 

vértebras anormais. Se seleccionar Sim, seleccione o ou os botões de opção adequados 

para a ou as vértebras anormais. 

  

4. Clique em Aceitar (Accept) para rotular a primeira vértebra. 
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5. Clique na primeira vértebra que pretende rotular, conforme descrito no passo 3 acima. 

O rótulo é adicionado à imagem. 

6. Repita o passo 5 todas as vezes que forem necessárias para rotular vértebras adjacentes na 

direcção definida no passo 1. O TraumaCad rotula automaticamente a vértebra seguinte. 

Toma também em conta qualquer vértebra anormal para este propósito. 

 

7. Depois de rotular as vértebras na imagem, clique em Terminar (Finish). Pode mover os 

rótulos na imagem utilizando métodos padrão do TraumaCad. 
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Ângulo da Clavícula 
A ferramenta Ângulo da Clavícula avalia o equilíbrio dos ombros por medição da inclinação 

horizontal de T1 e do ângulo da clavícula. 

 Para utilizar a ferramenta Ângulo da Clavícula: 

A mensagem seguinte é apresentada quando a ferramenta é iniciada. 

  

1. Certifique-se de que a imagem seleccionada está orientada de modo a que o lado esquerdo 
do corpo fique situado à esquerda e o lado direito do corpo fique situado à direita. Se não 
estiver, clique em Inverter Esq./Dir. (Flip Left/Right) para inverter a imagem em 
conformidade e depois clique em OK. 

2. A ferramenta aparece na imagem. Pode arrastar os pontos para alterar o ângulo da ferramenta. 
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Equilíbrio Coronal 
Esta ferramenta mede o alinhamento da coluna no plano coronal. A distância horizontal entre os 

pontos médios do corpo C7 e o centro do sacro numa radiografia PA de cassete longa vertical da 

coluna é medida e apresentada. 

 A mensagem seguinte é apresentada quando a ferramenta é iniciada. 

 

 Certifique-se de que a imagem seleccionada está orientada de modo a que o lado esquerdo 

do corpo fique situado à esquerda e o lado direito do corpo fique situado à direita. Se não 

estiver, clique em Inverter Esq./Dir. (Flip Left/Right) para inverter a imagem em 

conformidade e depois clique em OK. 

A ferramenta aparece na imagem, conforme mostrado abaixo.  
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Equilíbrio Sagital 
Esta ferramenta mede o alinhamento da coluna no plano sagital. A distância horizontal entre os 

pontos médios do corpo C7 e o canto superior posterior do sacro numa radiografia lateral de 

cassete longa vertical da coluna é medida e apresentada. 

 A mensagem seguinte é apresentada quando a ferramenta é iniciada. 

 

 Certifique-se de que a imagem seleccionada está orientada de modo a que o lado posterior 

fique situado à esquerda e o lado anterior fique situado à direita. Se não estiver, clique em 

Inverter Esq./Dir. (Flip Left/Right) para inverter a imagem em conformidade e depois clique 

em OK. 
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Ângulo de Lordose Lombar 
Esta ferramenta mede a angulação convexa anterior da coluna lombar. A medição recomendada 

da lordose lombar a partir de uma radiografia lateral é o ângulo entre a placa final superior  

de L-1 e a placa final superior de S-1. 
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Ângulo de Raio Pélvico 
Existem três medições diferente que são utilizadas para descrever a morfologia pélvica, com 
base em medições radiográficas do plano sagital: 

 Declive sacral (SS), que representa o ângulo entre uma linha tangente à placa final sacral  
e a linha de referência horizontal 

 Incidência pélvica (PI), representa o ângulo formado entre a perpendicular à tangente da 
placa final sacral e uma linha que liga o centro da articulação da anca média e o centro da 
placa final sacral 

 Inclinação pélvica (PT), que representa o ângulo entre uma linha que liga o centro da 
articulação da anca média e o centro da placa final sacral à linha de referência horizontal 

Os SS, PI e PT são muito semelhantes e constituem métodos igualmente bons para avaliar 
a morfologia pélvica. 

 A mensagem seguinte é apresentada quando a ferramenta é iniciada. 

 

 Certifique-se de que a imagem seleccionada está orientada de modo a que o lado posterior 
fique situado à esquerda e o lado anterior fique situado à direita. Se não estiver, clique em 
Inverter Esq./Dir. (Flip Left/Right) para inverter a imagem em conformidade e depois clique 
em OK. 
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Obliquidade Sacral 
Esta ferramenta mede o desvio angular do sacro desde a linha desenhada paralela a uma linha 

ao longo das cabeças femorais numa vista AP supina do sacro. 
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Ângulo de Deslize da Coluna 
Esta ferramenta mede o ângulo que é formado estendendo uma linha ao longo da placa final 

superior do corpo da L5 até estabelecer uma intersecção com uma linha que se apresenta 

perpendicular a uma linha que é desenhada ao longo do limite posterior do corpo da primeira 

vértebra sacral. 
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Espondilolistese 
A Espondilolistese é o deslizamento de uma vértebra para a vértebra seguinte abaixo dela. 

O sistema de classificação mais frequentemente utilizado para a Espondilolistese é o proposto 

por Meyerding em 1947. 

O grau de deslizamento é medido como a percentagem de distância que o corpo vertebral 

anteriormente transladado se moveu para a frente relativamente à placa final superior da 

vértebra abaixo. As classificações usam o seguinte sistema de graduação: 

 Grau 0: Sem deslizamento 

 Grau 1: 1-25% de deslizamento 

 Grau 2: 26-50% de deslizamento 

 Grau 3: 51-75% de deslizamento 

 Grau 4: 76-25% de deslizamento 

 Grau 5: Mais de 100% de deslizamento (espondiloptose) 

 Para utilizar a ferramenta Espondilolistese: 

1. A mensagem seguinte é apresentada quando a ferramenta é iniciada. 

 

2. Certifique-se de que a imagem seleccionada está orientada de modo a que o lado posterior 

fique situado à esquerda e o lado anterior fique situado à direita. Se não estiver, clique em 

Inverter Esq./Dir. (Flip Left/Right) para inverter a imagem em conformidade e depois clique 

em OK. 

A ferramenta aparece na imagem.  

3. Pode arrastar os pontos para alterar o ângulo da ferramenta. 
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Ângulo de Inclinação T1 
Esta ferramenta mede o ângulo entre uma linha ao longo da placa final cephaled de T1 até uma 

linha perpendicular à extremidade vertical da radiografia. 
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Ângulo de Cifose Torácica 
Esta ferramenta mede a angulação convexa posterior da coluna torácica. A medição recomendada 

da Cifose Torácica numa radiografia lateral é o ângulo entre a placa final superior da vértebra 

torácica mais alta mensurável, geralmente T-2 ou T-3, e a placa final inferior de T-12. 
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Mudança do Tronco Torácico 
Esta ferramenta mede a mudança do tronco do centro de uma linha à altura da vértebra 

torácica apical à linha vertebral sacral central. 
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MEDIÇÕES DO PÉ E DO TORNOZELO 

As seguintes medições do pé e tornozelo podem ser realizadas utilizando ferramentas de 

medições do TraumaCad: 

 Assistente de Osteotomias do Pé, página 151 

 Ângulo Hallux Valgus, página 155 

 Ângulo Hallux Valgus Interfalângico, página 156 

 Ângulo Intermetatársico, página 157 

 DMAA – Ângulo Articular Metatársico Distal, página 158 

 PMAA – Ângulo Articular Metatársico Proximal, página 159 

 Inclinação Talar, página 160 
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Assistente de Osteotomias do Pé 
O Assistente de Osteotomias do Pé permite que os cirurgiões ortopédicos realizem medições 

anatómicas unilaterais ou bilaterais, as comparem com padrões normativos e simulem 

procedimentos correctivos. Assistentes de utilização fácil ajudam os cirurgiões a realizarem uma 

vasta gama de medições anatómicas. Cada medição é automaticamente comparada com os 

parâmetros normais publicados na literatura e com o membro contrário no módulo bilateral, 

proporcionando avaliações instantâneas da anatomia do paciente. As medições e avaliações 

estão integradas nos ficheiros do paciente para uma transição fácil para a radiologia digital. 

 Para utilizar o assistente de Osteotomias do Pé: 

1. Especifique se pretende medir unilateral ou bilateralmente seleccionando a opção 
apropriada. 

 

Os passos mostrados abaixo são aqueles que aparecem no assistente quando selecciona 

Unilateral. No caso da opção Bilateral, estes mesmos passos são realizados nos dois pés. 

2. Siga os 14 passos indicados no assistente e marque os pontos relevantes na imagem 

correspondentes a cada passo. 
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As medições anatómicas são mostradas no canto superior esquerdo do separador Medições 

(Measurements). 

As seguintes medições são calculadas com o assistente: 

 Ângulo Hallux Valgus (HVA): O ângulo entre os eixos longitudinais do metatarso 

e a falange proximal do dedo grande do pé. 

 Ângulo Intermetatársico (IMA): O ângulo entre os eixos longitudinais do primeiro e do 

segundo ossos metatársicos. 

 Ângulo Articular Metatársico Distal (DMAA): O ângulo de complemento até 90° para um 

ângulo entre o eixo longitudinal do primeiro metatarso até à sua superfície articular distal. 

3. Seleccione a caixa de verificação Armazenar medições do pré-operatório (Store 

preoperative measurements) para armazenar as medições associadas. 
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Simulação de Osteotomias do Pé 
Depois de terminar as medições de deformidade do pé, pode ser realizada uma simulação das 

osteotomias. Certifique-se de que armazenou as medições do Assistente de Osteotomias do Pé 

antes de prosseguir. 

No caso das osteotomias, defina os fragmentos utilizando a ferramenta Definir Fragmento 

(Define Fragment), acessível a partir da barra de ferramentas e da barra de menus. Faça duplo clique num 

fragmento para cortar o fragmento. 

De seguida, escolha a localização exacta da osteotomia na janela Localização da Osteotomia 

(Location of Osteotomy). Esta janela aparece automaticamente depois de cortar um fragmento. 

 

O círculo vermelho que aparece depois de terminar a osteotomia é o eixo de rotação do 

fragmento e deve ser colocado manualmente no córtex medial ou lateral do osso para 

a abertura/fecho da cunha. 

A simulação das osteotomias pode, agora, ser realizada rodando a alça amarela do fragmento ou 

clicando na tecla Ctrl no teclado enquanto move o fragmento. 

Agora pode ampliar a imagem e medir os parâmetros das osteotomias, como comprimento, 

ângulo, etc. 

As medições projectadas no pós-operatório são apresentadas numa tabela no separador 

Medições (Measurements).  
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Ângulo Hallux Valgus 
Esta ferramenta mede o ângulo entre os eixos longitudinais do metatarso e a falange proximal 

do dedo grande do pé. 
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Ângulo Hallux Valgus Interfalângico 
Esta ferramenta mede o ângulo entre os eixos longitudinais da falange proximal e da falange 

distal do dedo grande do pé. 
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Ângulo Intermetatársico 
Esta ferramenta de medição mede o ângulo entre os eixos longitudinais do primeiro e do 

segundo ossos metatársicos. 

 



Medição da Anatomia 

 158 

DMAA – Ângulo Articular Metatársico Distal 
Esta ferramenta de medição mede o ângulo de complemento para 90° de um ângulo entre os 

eixos longitudinais do primeiro metatarso até à sua superfície articular distal. 

 



Medição da Anatomia 

 159 

PMAA – Ângulo Articular Metatársico Proximal 
Esta ferramenta de medição mede o ângulo de complemento para 90° de um ângulo entre os 

eixos longitudinais do primeiro metatarso até à sua superfície articular proximal. 
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Inclinação Talar 
Esta ferramenta mede o ângulo entre as superfícies articulares do tornozelo (tíbia e talo). 
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MEDIÇÕES DO MEMBRO SUPERIOR 

As seguintes medições do membro superior podem ser realizadas utilizando ferramentas de 

medições do TraumaCad: 

 Detetor de Linha Central, abaixo 

 Linha Simples, abaixo 

 Linha da Articulação, abaixo 

Detetor de Linha Central 
A ferramenta aparece na imagem. Esta ferramenta funciona conforme descrito na secção 

Detetor de Linha Central na página 99. 

Linha Simples 
A ferramenta aparece na imagem. Esta ferramenta funciona conforme descrito na secção Linha 

Simples na página 100. 

Linha da Articulação 
A ferramenta aparece na imagem. Esta ferramenta funciona conforme descrito na secçãoLinha 

da Articulação na página 102. 
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CORA-TOOLS 

Detetor de Linha Central 
A ferramenta aparece na imagem. Esta ferramenta funciona conforme descrito na secção 

Detetor de Linha Central na página 99. 

Linha da Articulação 
A ferramenta aparece na imagem. Esta ferramenta funciona conforme descrito na secçãoLinha 

da Articulação na página 102. 
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CALCULADORA DE CRESCIMENTO 

Gráficos de Crescimento CDC 
Os gráficos de crescimento consistem numa série de curvas de percentis que ilustram 

a distribuição de medições corporais seleccionadas em crianças nos Estados Unidos.  

 Para aceder à Calculadora de Crescimento: 

No menu Ferramentas de Medição (Measurement Tools) ou no separador Medições 
Pediátricas (Pediatric Measurements), seleccione Calculadora de Crescimento (Growth 
Calculator). 

 

A Calculadora de Crescimento inclui 11 separadores, cada um com diferentes opções para 

prever o crescimento de uma anatomia particular em ortopedia pediátrica, conforme 

descrito abaixo. Pode navegar pelos diferentes separadores utilizando o botão de seta no 

lado direito dos separadores. 

Comece por introduzir informações descritivas sobre o paciente, como nome, género, data 

de nascimento e ID do paciente nos respectivos campos, no topo da janela. Em seguida, 

seleccione o separador apropriado na janela, introduza as informações necessárias e clique 

em Resposta (Answer). 
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Os botões que se seguem estão disponíveis na parte de baixo da janela: 

Página de Previsão da Altura 
Propósito: Prevê a altura deste paciente na maturidade. 

Fórmula: Altura Prevista = Altura Actual x Multiplicador da Altura (específico da idade e sexo, 

utilizando um gráfico normal). 

Página de Previsão do Comprimento da Perna 
Propósito: Prevê o comprimento da perna na maturidade. 

Fórmula: Comprimento previsto na maturidade = Comprimento Actual x Multiplicador 

(específico da idade e sexo, utilizando um gráfico do membro inferior). 

Crescimento restante = Comprimento actual - Comprimento previsto. 

Página de Previsão do Comprimento do Braço 
Propósito: Prevê o comprimento de um braço na maturidade. 

Fórmula: Comprimento previsto na maturidade = Comprimento Actual x Multiplicador 

(específico da idade e sexo). 

Crescimento restante = Comprimento actual - Comprimento previsto. 

Página de Previsão de Discrepância do Comprimento da Perna - 

Congénita 
Propósito: Prevê a discrepância do comprimento da perna na maturidade para este paciente 

com LLD congénita. (Congénita = deficiência femoral congénita, hemimelia fibular, hemimelia 

tibial, hemi-hipertrofia, hemiatrofia, arco posteromedial da tíbia). 

Fórmula: Discrepância do comprimento previsto na maturidade = Discrepância do Comprimento 

Actual x Multiplicador (específico da idade e sexo, utilizando um gráfico do membro inferior). 

Guardar no Ficheiro 
(Save to File): 

Guarda os dados da Calculadora de Crescimento num ficheiro *.XML 

Carregar do ficheiro 
(Load from file): 

Importa dados previamente guardados da Calculadora de 
Crescimento a partir de um ficheiro *.XML 

Exportar para Excel 
(Export to Excel): 

Guarda os dados da Calculadora de Crescimento num ficheiro *.CSV 

Sobre (About): Apresenta informações sobre a versão da Calculadora de Crescimento 

Sair (Exit): Fecha a Calculadora de Crescimento 
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Página de Previsão de Discrepância do Comprimento da Perna - 

Desenvolvimento 
Propósito: Prevê a discrepância do comprimento da perna na maturidade para este paciente 

com LLD de desenvolvimento. (Desenvolvimento = doença de Ollier, poliomielite, paragem de 

crescimento, também funciona para as discrepâncias congénitas após alongamento). 

Fórmulas: Discrepância do comprimento previsto na maturidade = diferença actual + [1 - (perna 

curta actual - perna curta anterior)/(perna longa actual - perna longa anterior)] x perna longa 

actual (multiplicador (específico da idade e sexo, utilizando um gráfico do membro inferior) -1). 

Inibição = 1- (perna curta actual - perna curta anterior)/(perna longa actual - perna longa 

anterior). 

Página de Previsão de Discrepância do Comprimento do Braço - 

Congénita 
Propósito: Prevê a discrepância do comprimento do braço na maturidade para este paciente 

com LLD congénita. (Congénita = hemi-hipertrofia, hemiatrofia). 

Fórmula: Discrepância do comprimento previsto na maturidade = Discrepância do Comprimento 

Actual x Multiplicador (específico da idade e sexo, utilizando um gráfico do membro superior). 

Página de Previsão de Discrepância do Comprimento do Braço - 

Desenvolvimento 
Propósito: Prevê a discrepância do comprimento do braço na maturidade para este paciente 

com LLD de desenvolvimento. (Desenvolvimento = doença de Ollier, poliomielite, paragem de 

crescimento, também funciona para as discrepâncias congénitas após alongamento). 

Fórmulas: Discrepância do comprimento previsto na maturidade = diferença actual + [1 - (braço 

curto actual - braço curto anterior)/(braço longo actual - braço longo anterior)] x braço longo 

actual (multiplicador [específico da idade e sexo, utilizando o gráfico do membro superior] -1). 

Inibição = 1- (braço curto actual - braço curto anterior)/(braço longo actual - braço longo 

anterior). 

Página de Momento da Realização da Epifiseodese do Joelho 
Propósito: Sugere o momento para a realização da epifiseodese à volta do joelho do membro 

longo para equalizar a discrepância do comprimento dos membros na maturidade. 

Fórmulas: Multiplicador na idade correcta para epifiseodese = [comprimento actual da perna 

longa x multiplicador actual específico para idade e sexo utilizando o gráfico do membro 

inferior] / (comprimento actual da perna longa x multiplicador actual específico para idade 

e sexo utilizando o gráfico do membro inferior) - correcção pretendida / kappa. 
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O Kappa deve ser calculado para três cenários: fémur distal = 0,71; tíbia proximal = 0,57;  

tanto o fémur distal como a tíbia proximal = 0,67. 

O Multiplicador resultante na idade correcta para a epifiseodese deve ser traduzido de volta 

para uma idade cronológica utilizando o gráfico do Multiplicador das extremidades inferiores 

específico da idade e do sexo. 

Página de Momento da Aplicação do Agrafo para a 

Hemiepifiseodese 
Propósito: Sugere o momento para a realização da hemiepifiseodese à volta do joelho para 

corrigir as deformidades do ângulo, se o agrafo não for removido. 

Fórmulas: Multiplicador na idade correcta para hemiepifiseodese = [comprimento actual do 

osso x multiplicador actual específico para idade e sexo utilizando o gráfico do membro inferior] 

/ ([comprimento actual do osso x multiplicador actual específico para idade e sexo utilizando 

o gráfico do membro inferior] - [(largura da placa de crescimento x correcção pretendida/57) / 

kappa]. 

O Kappa deve ser calculado para um de dois cenários: fémur distal = 0,71; tíbia proximal = 0,57. 

O Multiplicador resultante na idade correcta para a hemiepifiseodese deve ser traduzido de 

volta para uma idade cronológica utilizando o gráfico do Multiplicador das extremidades 

inferiores específico da idade e do sexo. 

Página de Momento da Remoção do Agrafo para a 

Hemiepifiseodese 
Propósito: Sugere o momento para a remoção de um agrafo inserido para a realização da 

hemiepifiseodese à volta do joelho para corrigir as deformidades angulares, pressupondo  

que a colocação do agrafo foi efectuada antes da maturidade esquelética. 

Fórmulas: Multiplicador na idade correcta para remoção do agrafo da hemiepifiseodese = 

[comprimento actual do osso x multiplicador actual específico para idade e sexo utilizando 

o gráfico do membro inferior] / ([comprimento actual do osso da perna + [(largura da placa de 

crescimento x correcção pretendida/57)/ kappa]. 

O Kappa deve ser calculado para um de dois cenários: fémur distal = 0,71; tíbia proximal = 0,57. 

O Multiplicador resultante na idade para a remoção do agrafo da hemiepifiseodese tem de ser 

traduzido de volta para uma idade cronológica utilizando o gráfico do Multiplicador das 

extremidades inferiores específico da idade e do sexo. 
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FERRAMENTAS 3D 

Ângulo 3D 
A ferramenta Ângulo 3D é utilizada para determinar a medição de um ângulo 3D, incluindo os 

seus dois pontos finais e vértice. Esta ferramenta permite-lhe calcular o ângulo entre qualquer 

um de três pontos no corpo do paciente. 

No procedimento 3D, seleccione o separador Medições (Measurements) para visualizar a opção 

Ângulo 3D: 

 

Para definir um ponto para o ângulo 3D, clique no respectivo botão Seleccionar (Select) e clique 

numa imagem para definir o ponto nessa estrutura. Os três pontos que definem o ângulo 3D 

podem ser colocados em diferentes estruturas de imagem e não têm de ser colocados numa 

imagem única. Use a roda do rato para percorrer as diferentes estruturas da mesma imagem 3D. 

Ao fazê-lo, certifique-se de que percorre antes de clicar num botão Seleccionar. Repita este 

processo para definir os outros dois pontos na imagem. 

Clique no botão Localizar (Locate) para localizar o ponto associado numa estrutura de imagem. 

O ponto associado é mostrado em todas as vistas. O mecanismo de localização percorre todas 

as vistas para a estrutura onde o ponto se localiza. O ponto localizado é sempre mostrado 

a vermelho. 

Para cada ângulo 3D, a medição mostra o valor do ângulo no volume 3D, bem como o seu 

ângulo projectado nessa estrutura. A projecção é o ângulo projectado num plano específico, 

ou seja, o modo como o ângulo é apresentado na vista de estrutura actual. Por exemplo, 

no exemplo abaixo, a projecção na estrutura superior direita é praticamente idêntica ao ângulo 

3D real (neste caso, 92°). 
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Ao trabalhar no modo MPR, pode alterar a vista no canto inferior direito para uma vista oblíqua, 

que lhe permite rodar a estrutura para mostrar qualquer plano no volume de imagem 3D. Clique 

em Alinhar Vista Oblíqua (Align Oblique View) para mostrar a vista exacta que contém todos os 

três pontos do ângulo 3D. Note que, para a resultante vista oblíqua, o ângulo real e a sua 

projecção têm o mesmo valor, dado que se situam ambos no mesmo plano. 
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Pode definir todos os ângulos necessários. Para tal, clique no botão  para mostrar um outro 

ângulo na mesma imagem, conforme mostrado abaixo: 
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ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 
Depois de concluir o planeamento, pode pré-visualizar no separador Relatório a imagem que será 

guardada ou submetida novamente ao sistema PACS. O relatório HTML do TraumaCad inclui as 

seguintes informações: detalhes do paciente, detalhes do médico que fez o encaminhamento 

e informações sobre a cirurgia, que englobam a instituição, a data, informações sobre os implantes 

seleccionados e as medições obtidas, e as imagens originais e planeadas.  

É mostrado abaixo um exemplo de um relatório HTML. Pode ser impresso, atribuído ao PACS, 

guardado localmente ou carregado no Quentry para consulta futura. 

 

Aviso! Certifique-se de que guarda o caso do paciente para não perder dados do 

paciente. Consulte a página 23 para obter detalhes. 

 

Aviso! O material gerado pelo programa é bidimensional. Antes de realizar um 

procedimento, confirme que o osso real corresponde à imagem produzida pelo 

software. 
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GERAR RELATÓRIOS 

 Para gerar um relatório: 

1. Seleccione o separador Relatório (Report). É apresentado o seguinte: 

 
São fornecidas as seguintes opções: 

 Imagem original (Original image): Especifica que as imagens originais estão incluídas 

no relatório. 

 Imagem em modelo (Templated image): Especifica que as imagens após a aplicação 

do modelo estão incluídas no relatório. 

 Informações da Cirurgia (Surgery Information): Especifica a instituição da cirurgia 

e a data de realização da cirurgia, e adiciona comentários específicos do utilizador 

ao relatório. 

 Mostrar Relatório (Show Report): Apresenta um relatório HTML. Deve guardar este 

relatório ou imprimi-lo antes de abrir um outro estudo de caso. 

 Imprimir Relatório (Print Report): Imprime o relatório. 

 Pré-visualização (Preview): Pré-visualiza a imagem a ser armazenada, conforme 

mostrado abaixo: 
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Nota: É possível personalizar a anotação de texto guardada na imagem planeada.  
Para alterar os dados apresentados na imagem, vá para o menu Ficheiro (File)  
Definições (Settings)  Guardar Caso (Save Case). 
Para alterar as preferências do tipo de letra, vá para o menu Ficheiro (File)  
Definições (Settings)  Texto (Text). 

 

 Guardar Caso (Save Case): Guardar um caso permite-lhe armazenar todas as suas 

imagens, modelos, medições e informações do caso e reabri-los posteriormente no 

TraumaCad. Esta opção abre uma janela na qual pode optar por guardar este caso ao 

escolher uma das seguintes opções: 

 Carregar para o Quentry. 

- Utilizar Compressão com Perdas JPEG (Use JPEG Lossy Compression): Quando esta 

opção é seleccionada, os ficheiros DICOM no ficheiro *.tcc enviado para o Quentry 

são comprimidos utilizando a Compressão com Perdas JPEG. 

 Atribuir ao PACS. 

- Incluir o relatório enquanto guarda no PACS. 
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 Guardar Localmente: 

- Guardar a nível local na pasta Os Meus Casos TraumaCad (My TraumaCad Cases). 

- Guardar numa unidade de dispositivo externo que seleccione, como uma pen USB. 

 Seleccionar a localização da anotação na imagem guardada.
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ANEXO A - INSTALAÇÃO DO 

TRAUMACAD 
A instalação do TraumaCad tem de ser realizada num computador que esteja ligado à Web. 

Caso não exista disponível uma ligação à Web para um computador específico, pode ser 

realizada uma activação alternativa utilizando um ficheiro de licença. Para obter informações 

adicionais, contacte o apoio da Brainlab. 

Após a instalação e o primeiro lançamento, o TraumaCad não tem de ser ligado à Web. 

 

Nota: Para as versões autónomas do TraumaCad, a configuração do PACS tem de ser 

preparada primeiro para especificar as propriedades de ligação entre o TraumaCad 

e o sistema PACS. Habitualmente, isto só tem de ser realizado uma vez por um 

administrador do sistema após a instalação inicial do TraumaCad. O administrador 

do sistema deve garantir que introduz as propriedades de ligação relevantes no 

sistema PACS de tal modo que reconheça o TraumaCad. Para mais informações, 

consulte a página 179. 
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COMO INSTALAR O TRAUMACAD 

O programa de instalação do TraumaCad verificará se o Windows .Net está instalado no seu 

computador. Se não estiver, transfere-o e instala-o. Deve, então, reiniciar o seu computador.  

 Para instalar o TraumaCad: 

1. É apresentada a janela Acordo de Licença. Leia o acordo e clique em Aceitar (Accept). 

 

É apresentada a seguinte janela: 
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Quando a seguinte janela for apresentada, clique em Instalar (Install). 

  

É apresentada uma janela de progresso, mostrando o progresso da transferência: 

  

2. No final do processo de instalação, é apresentada a janela Activação da Licença 

(License Activation): 

 

3. Introduza uma chave de activação válida e clique em Activar (Activate).  
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INSTALAR A PARTIR DA WEB 

Se instalar através da Web, lance o Internet Explorer e introduza o URL do servidor da 

organização que executa o Servidor TraumaCad. É apresentada o seguinte aviso de segurança: 

  

Clique em Instalar (Install). É apresentada uma janela de progresso, mostrando o progresso 

da transferência: 

 

No final do processo de instalação, o TraumaCad é automaticamente lançado.
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ANEXO B - UTILIZAÇÃO AUTÓNOMA 
Este anexo descreve diversos procedimentos que poderão ser necessários no modo autónomo: 

 Importar Imagens, página 37 

 Capturar Imagens do Ecrã, página 38 

 Definir a Configuração do PACS (Opcional), página 179 
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DEFINIR A CONFIGURAÇÃO DO PACS (OPCIONAL) 

 Este passo opcional aplica-se apenas às versões autónomas do TraumaCad. Permite-lhe 

especificar as propriedades de ligação entre o TraumaCad e o sistema PACS. Habitualmente, isto 

só tem de ser realizado uma vez por um administrador do sistema após a instalação inicial do 

TraumaCad. O administrador do sistema deve garantir que introduz as propriedades de ligação 

relevantes no sistema PACS de tal modo que reconheça o TraumaCad. 

 

Nota: As versões cliente/servidor do TraumaCad podem ignorar este passo dado que 

é realizado no servidor, conforme descrito no Guia do Administrador do TraumaCad. 

 Para preparar a Configuração do PACS: 

1. Na barra de menus, seleccione Ficheiro (File)  Configuração PACS (PACS Configuration). 
É apresentada a janela Configuração PACS: 

 

2. Introduza as informações relevantes da ligação ao PACS nos campos adequados. 

Estas informações devem estar disponíveis para o seu administrador de rede. 

3. Clique em OK para guardar e aplicar estas definições. 
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ANEXO C - GESTÃO DOS 

MODELOS DE IMPLANTES 
 

O TraumaCad fornece uma vasta biblioteca de modelos digitais para uma ampla variedade de 

procedimentos cirúrgicos do foro ortopédico. 

   

Para as versões cliente/servidor e TraumaCad Web do TraumaCad, estas imagens de implantes 

são automaticamente importadas e actualizadas no seu computador a partir do servidor 

TraumaCad.  

 

Na versão autónoma do TraumaCad, seleccione Ficheiro (File) > Transferir Modelos (Download 

Templates) na barra de menus para transferir modelos de implantes do repositório global da 

Brainlab para o seu computador. 

Cada implante é fornecido numa variedade de tamanhos e propriedades e cada grupo é 

chamado de modelo de implante. É possível gravar e comparar vários cenários de implantação 

para encontrar o procedimento de implante ideal. Uma vez um implante escolhido, este pode 

ser facilmente expandido e manipulado. 
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IMPORTAR MODELOS DE IMPLANTES 

Antes de o TraumaCad ser utilizado pela primeira vez, os modelos de implantes devem ser 

importados. Este procedimento deve também ser realizado ocasionalmente para actualizar 

a biblioteca de modelos. 

 

GESTOR DE MODELOS 

Depois de ser lançado, o Transferidor de Modelos avalia os modelos armazenados a nível local  

e os mais recentes modelos no servidor da Brainlab. 

 

A janela Transferidor de Modelos (Templates Downloader) lista os modelos armazenados a nível 

local e os modelos no servidor TraumaCad da Brainlab. Cada linha na tabela representa um 

modelo de implante. Cada linha contém os seguintes campos: 
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 Estado (State): Apresenta o estado actual do modelo do implante no cliente TraumaCad. 

O Estado é determinado comparando a lista de modelos do cliente TraumaCad com a lista 

armazenada no servidor TraumaCad. 

 Nome do Implante (Implant Name): O nome do modelo do implante. 

 Fabricante (Manufacturer): O fabricante do modelo do implante. 

 Procedimento (Procedure): O procedimento do TraumaCad para o qual o modelo do 

implante pode ser utilizado. 

 Classificação (Classification): O tipo de modelo do implante, conforme definido no servidor 

TraumaCad. 

 N.º Versão (Version No.): O número de versão do modelo do implante no servidor 

TraumaCad. 

 Última Modificação (Last Modified): A data da última alteração do modelo do implante no 

servidor TraumaCad. 

Na lista pendente Seleccionar (Select), pode especificar se pretende escolher todos ou alguns 

dos modelos de implantes. Qualquer que seja a opção que seleccionar, esta marca 

automaticamente as caixas de verificação dos correspondentes modelos de implantes na tabela. 

As opções disponíveis são: 

 Novo & Actualizado (New & Updated): Selecciona modelos de implantes que são novos ou 

que foram actualizados no servidor TraumaCad. Esta é a predefinição. 

 Novo (New): Selecciona modelos de implantes que existem no servidor TraumaCad, mas 

que não existem no cliente TraumaCad local. 

 Actualizado (Updated): Selecciona modelos de implantes que foram actualizados no 

servidor TraumaCad. Existe uma versão mais recente deste modelo no servidor. 

 Existente (Existing): Selecciona modelos de implantes que existem actualmente no cliente 

TraumaCad. Isto significa que a versão mais recente do modelo já existe no cliente local. 

 Tudo (All): Selecciona todos os modelos de implantes na tabela. 

 Nenhum (None): Não selecciona quaisquer modelos de implantes na tabela. 

Pode também seleccionar modelo(s) de implante(s) específico seleccionando a respectiva caixa 

de verificação na coluna Seleccionar da tabela. 

 Para transferir modelos para o cliente local: 

1. Seleccione os modelos necessários clicando na caixa de verificação à esquerda do nome do 

modelo ou seleccionando a opção relevante na lista pendente Seleccionar. 

2. Clique no botão  Transferir Modelos Seleccionados (Download Selected Templates) 

para iniciar a transferência dos modelos seleccionados. 
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Procurar Modelos 
Pode procurar modelos específicos (ou seja, filtrar a lista de modelos) introduzindo texto, como 

o nome do modelo ou parte do nome na área do Filtro (Filter), e clicando no botão  

Procurar Modelos (Search Templates) à direita. Deve, então, seleccionar uma das opções no 

menu pendente no campo à direita na área do Filtro para especificar se este texto aparece em 

qualquer lado nas informações do modelo, na coluna Estado (State), Nome do Implante 

(Implant Name), Fabricante (Manufacturer), Procedimento (Procedure), Classificação 

(Classification) ou N.º Versão (Version No.). 

 

Remover Modelos Selecionados 
Seleccione os modelos necessários clicando na caixa de verificação à esquerda do nome do 

modelo e depois clique no botão  Remover modelos seleccionados (Remove selected 

templates) para eliminar o modelo do implante do cliente TraumaCad local. 

Alterar Pasta de Modelos 
Por predefinição, os modelos são armazenados localmente na sua unidade (habitualmente 

a unidade C) em C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TraumaCad\Templates. 

Para alterar a pasta onde estão armazenados, clique no botão  Alterar pasta de modelos 

(Change Templates Folders) para visualizar a janela Procurar Pasta na qual pode seleccionar uma 

localização diferente para o armazenamento de modelos. 
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