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Início do software e pesquisa de pacientes
• Efetue login no sistema ou abra o fluxo de trabalho
desejado. A lista de pacientes é exibida.

• Digite o nome do paciente ou a informação de
identificação no campo de pesquisa.

• O software pode exibir ícones que identificam o local de
armazenamento.

Opções de pesquisa
• Selecione uma caixa de seleção para filtrar os pacientes
por local de armazenamento:
- Local: Armazenamento do DICOM proxy
- PACS: PACS remoto configurado
- XBrain: Diretório remoto configurado de XBrain
- CD/USB: Mídia CD/USB atualmente conectada
- Browse (Buscar): Diretório atualmente selecionado
- Marked (Marcados): Pacientes selecionados e
marcados na sessão atual

A lista de filtros pode variar, dependendo da configuração
do dispositivo e do sistema.

Seleção do paciente
• Selecione o paciente desejado na lista de pacientes. O
paciente é destacado na cor laranja.

• Escolha Select (Selecionar). Os dados do paciente são
carregados.

Seleção da classificação de doença
Dependendo do fluxo de trabalho, o sistema pode solicitar
que você selecione uma classificação de doença.
• Selecione a área do corpo.
• Selecione o sistema de órgãos.
• Selecione o tipo de doença específica.
• Opcional: selecione a categoria de doença específica.
• Opcional: selecione a doença específica.
• Selecione Done (Concluído).
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① ② ③ Selecionar e desfazer a seleção de dados
• Selecione os dados que deseja usar. Os dados
selecionados são realçados (coloridos) ①.

• Para desfazer a seleção de um dado, selecione-o
novamente, de forma que ele deixe de ser realçado.

• Os dados atualmente selecionados são mostrados em
SELECTED DATA (DADOS SELECIONADOS) ②; para
desfazer a seleção, selecione X ③.
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Como abrir a lista de pacientes
Selecione Patient (Paciente) na tela principal do Content
Manager ou na página de seleção do fluxo de trabalho.
A lista de pacientes é exibida.

Criação de um novo paciente
• Na aba Manage (Gerenciar), selecione New (Novo).
• Digite o nome, a data de nascimento, o sexo e a ID do
paciente.

• Selecione Done (Concluído).
• O novo paciente é salvo e selecionado.

Agregação de pacientes duplicados
• Abra Manage (Gerenciar) ① e selecione Merge (Agregar)
②.

• Selecione o(s) paciente(s) que deseja agregar e depois
selecione Merge (Agregar) na parte superior da tela.

• Selecione o paciente correto na janela de diálogo exibida.
• Selecione OK para confirmar.

Após a agregação, todos os dados são armazenados sob o
nome e o ID selecionados. Se um paciente tiver sido
selecionado anteriormente, ele será automaticamente
designado como o paciente-alvo.

Marcação de pacientes
É possível marcar um paciente para que os dados desse
paciente sejam pré-carregados no sistema.
• Selecione a estrela ao lado do nome do paciente.
• O paciente é marcado com uma estrela e permanece
marcado até o término da sessão.
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Como editar informações de paciente
• Em Manage (Gerenciar), selecione Edit (Editar).
• Selecione o campo que deseja editar e edite as
informações.

• Selecione Done (Concluído).
• Para desfazer alterações, selecione Restore (Restaurar).

Excluindo pacientes
• Abra Manage (Gerenciar) ① e selecione Delete (Excluir)
②.

• Selecione o(s) paciente(s) que deseja excluir na Patient
List (Pacientes).

• Selecione Delete (Excluir) no topo da tela principal.
• Selecione Delete (Excluir) na janela de diálogo que é
exibida para confirmação da exclusão.

Os pacientes são excluídos apenas do sistema local. Eles
não são excluídos da mídia de armazenamento inserida
nem da rede do hospital.

Observação: este documento não substitui os manuais de usuário. Página 4 de 18 



Seleção de dados
Origin Server Ver. 3.2  |  Patient Selection Ver. 6.1  |  Data Selection Ver. 6.1  |  Content Manager Ver. 2.6

① Informações básicas
A opção Data Selection exibe os dados do paciente
usando uma visualização de linha de tempo. A linha de
tempo ① exibe os dados do paciente com base no estado
da anatomia do paciente na data da aquisição.

Essa informação depende da configuração do sistema.

Visão geral
A visualização de linha de tempo exibe os dados de
paciente em ordem cronológica, com os dados mais
recentes exibidos no lado direito.
① SUGGESTED DATA (DADOS SUGERIDOS): exibe os
dados de maior relevância, conforme determinado pelo
software.
② See All Data (Todos os dados): exibe uma visualização
mais detalhada de todos os dados de um cluster de dados.
③ Funções da barra de ferramentas.

④
⑤

①
②

③

⑥

Funções da barra de ferramentas
① Selecione o nome do paciente para ser direcionado ao
aplicativo Patient Selection.
② Selecione Disease (Doença) para iniciar o aplicativo de
classificação de doenças.
③ Filter (Filtrar): filtra os dados para Plans only (Apenas
Planos).
④ New Event (Novo Evento): documenta uma alteração no
histórico de tratamento ou na anatomia do paciente.
⑤ Combine Plans (Combinar planos): combina diferentes
planos.
⑥ Add Data (Adicionar): agrega os dados de paciente.
⑥ Refresh (Atualizar): aciona o DICOM proxy para realizar
nova consulta de dados.

Ver todos os dados
Selecione See All Data (Todos os dados) para exibir uma
visualização mais detalhada de todos os dados disponíveis
no cluster correspondente, incluindo:
• Planos, imagens e objetos, trajetórias, pontos, feixes de
angiografia.

• Use o campo de pesquisa para encontrar seus dados ou
Select All (Todos) ②.

Use as setas ① para ver seus objetos de dados ou
resultados da pesquisa.
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Criação de um novo evento
• Selecione Manage (Gerenciar) na barra de ferramentas e
depois selecione New Event (Novo Evento). Uma janela
de diálogo é exibida.

• Selecione um tipo de evento usando o menu suspenso.
• Você pode atualizar o campo de nome preenchido e,
opcionalmente, adicionar uma descrição.

• Selecione OK quando terminar.
Um evento foi criado na linha de tempo.

Combinação de planos
• Ative Combine Plans (Combinar planos).
Se não houver dados conflitantes e os planos forem
combinados com sucesso, o último plano selecionado
será mostrado como selecionado, mas modificado.

①②

Restauração de itens ocultos
Se tiver ocultado dados involuntariamente, você poderá
restaurá-los realizando o seguinte procedimento:
• Selecione Unhide All (Exibir Tudo) ① para restaurar
todos os itens ocultos ou selecione Unhide (Exibir) ②
para restaurar um item específico.
O item será restaurado para o cluster de dados original.

Combinação de dados individuais com um plano
Se você selecionar dados soltos ou individuais, como uma
imagem ou um objeto, e depois selecionar um plano que
não contenha esses dados, o sistema exibirá uma
mensagem. Selecione uma das seguintes opções:
• Cancel (Cancelar): a primeira seleção será mantida.
• Combine (Combinar): os dados serão combinados com o
plano, desde que não existam conflitos.

• Continue (Continuar): os primeiros dados selecionados
serão substituídos pelo último plano selecionado.
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Seleção de layouts
• Selecione Layout.
• Escolha uma das opções disponíveis.

Aplicativos ou ferramentas podem ser roteados apenas
para layouts simples (apenas fontes podem ser roteadas
para outros layouts). Use Clear (Limpar) para remover o
conteúdo (fonte), porém, mantendo o layout.

Criação de uma predefinição
• Selecione o layout desejado para cada monitor.
• Realize o roteamento desejado (aplicativos ou fontes para
monitores).

• Selecione Settings (Configurações) na barra de
ferramentas.

• Selecione Create New (Criar Nova) na janela de diálogo
Presets (Predefinições).

Seleção de uma predefinição
• Abra o menu suspenso no Content Manager.
• Selecione uma predefinição.

O menu suspenso fica disponível apenas quando existem
predefinições salvas.
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Exportação de dados - Etapa 1
• Selecione Export (Exportar) na tela principal. O aplicativo
Data Selection é iniciado.

Export

Exportação de dados - Etapa 2
• Selecione os dados que deseja exportar.
• Selecione Export (Exportar) na parte inferior da tela.
• Apenas as sequências de dados contornadas em laranja
são exportadas.

Opções de destino da exportação
• Mídias de CD/DVD ou USB conectadas
• Localização pré-configurada na rede
• Armazenamento em rede DICOM RT
• Browse... (Buscar...): Selecione uma pasta no Windows
Explorer (Explorador de Arquivos)

Exportando Conteúdo Planejado
A exportação para um destino com formato Brainlab
Advanced File aciona a conversão de dados DICOM para o
formato Brainlab Advanced File.
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Caixas de seleção de exportação
• DICOM Burned-In Export: para salvar dados DICOM
localmente e em destinos selecionados.

• Selecione Anonymize (Anonimizar) para anonimizar os
dados exportados.
Os dados contidos no sistema local permanecem
inalterados.

As estruturas integradas no contorno Burned-In não
poderão ser acessadas posteriormente. Utilize séries de
imagens Burned-In apenas em conjunto com a série de
imagens de RM original.

Exportação de dados criptografados
• Encrypted export for support (Exportação criptografada
para o suporte): selecione esta caixa de seleção para
criptografar dados exportados para o suporte da Brainlab.

As exportações criptografadas incluem arquivos de log e
informações do tratamento.

Sair do software
• Selecione Finish (Encerrar) para abrir a janela de diálogo
de opções de saída:
- Switch Workflow (Fluxo de Trabalho): retorna à
seleção de fluxo de trabalho.

- New Treatment (Novo tratamento): encerra a seção do
usuário atual e abre um novo tratamento.

- Restart (Reiniciar): reinicia o sistema.
- Shut down (Encerrar): encerra o sistema.
- Exit (Sair): fecha o Content Manager.
- Standby (Em espera): desliga o sistema, mas salva o
estado da sessão atual.

As opções podem variar em função do sistema.
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Login no Origin Server
• Abra o navegador.
• Digite o endereço URL do Origin Server.

- O acesso padrão segue este formato:
https://<ServidorFQDN>.<dominiodohospital>

• Insira suas credenciais nos campos fornecidos. Em
seguida, selecione LOGIN (Login) ou use a função
AUTOLOGIN se isso for permitido pela integração/
configuração do domínio.

Acessando aplicativos
• Selecione o fluxo de trabalho de planejamento relevante
para iniciar um aplicativo.

• Os aplicativos podem ser do tipo HTML5 ou RDP
(Remote Desktop Protocol - Protocolo de Acesso Remoto
para Desktop).

• Realize o planejamento pré-operatório adequado no
aplicativo aberto.

Opções de verificação de cliente
• Visualize as informações sobre o seu sistema, conexão e
valores recomendados.

• Acesse a opção Resources (Recursos) (por exemplo, os
manuais de usuário relevantes).

• Baixe as configurações otimizadas para intranet e
internet.

• Realize o planejamento pré-operatório adequado no
aplicativo aberto.

Encerramento da sessão do Origin Server
• Ao terminar, selecione a opção Done (Concluído) no
aplicativo.

• Agora, você já pode usar os dados planejados para o
tratamento do paciente.

• Quando terminar de usar o Origin Server, clique no botão
de encerramento de sessão na página principal do Origin
Server.
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Início do compartilhamento de sessão
• Selecione Session Sharing (Compartilhamento de
Sessão) na página principal. A janela de diálogo Session
Sharing (Compartilhamento de Sessão) é exibida,
listando todas as sessões ativas.

A funcionalidade depende dos direitos do usuário.

Entrando em uma sessão
• Selecione a sessão desejada e depois selecione Join
Session (Entrar na sessão).

• Aceite a sessão, de acordo com as instruções.

Tanto o proprietário da sessão quanto o usuário
convidado passam a ter acesso a todas as
funcionalidades do software e podem ver todas as etapas
realizadas pelo outro usuário.

Desconexão de uma sessão
• Para sair de uma sessão compartilhada, selecione o
ícone Disconnect.

Ao se desconectar, os aplicativos de outras sessões
continuam funcionando e permanecem abertos.
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Adição de um ícone à tela inicial - Etapa 1
• Abra o navegador Safari no tablet e navegue até a página
de login do Origin Server.

• Selecione o ícone de menu. O menu irá se abrir.
• Selecione o ícone Add to Home Screen (Adicionar à tela
inicial). O menu irá se abrir.

Adição de um ícone à tela inicial - Etapa 2
• Selecione Add (Adicionar) no menu Add to Home
(Adicionar à tela inicial).

• O ícone será adicionado à sua tela inicial.
• Se quiser, renomeie o ícone.

Para otimização da visualização, é recomendável usar o
Origin Server no modo tela cheia ou paisagem. Adicione
o endereço URL do servidor à tela inicial, para assegurar
que o Origin Server seja sempre iniciado no modo
correto.

Acesso ao Origin Server de um tablet
• Inicie o Origin Server, selecionado o ícone que foi criado
na tela inicial.
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Visualização de imagens via Origin Server
• É recomendável usar um navegador com capacidade de
exibição em tela cheia para visualização pelo Origin
Server.

• Para aplicar zoom no iPad, utilize o botões de Zoom e
mova o dedo para cima ou para baixo.

• Quando executado en um iPad, o software Brainlab
Elements não oferece suporte a gestos com vários dedos.

Não navegue para frente e para trás no navegador
durante o planejamento de cirurgias.

Ativação do teclado
• Para ativar o teclado, selecione o ícone de teclado no
menu de sobreposição.

A função exata depende do navegador.
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Direitos de administrador no Origin Server
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Administradores do Origin Server
Existem dois grupos de usuários para a função de
administrador:
• BL_OriginSessionManager: pode ver as sessões e
encerrar sessões de outros usuários.

• BL_OriginAdminstrators: também pode efetuar login no
servidor para propósitos administrativas.

Uso do gerenciador de sessões
• Se você possui direitos de administração, utilize o
Session Manager (Gerenciamento de Sessão) para
visualizar uma lista de todos os usuários atualmente
conectados ao sistema ou para abrir uma conexão
administrativa.

• Selecione o botão Session Manager (Gerenciamento de
Sessão) na página principal. O Session Manager
(Gerenciamento de Sessão) é iniciado.

Realização de tarefas administrativas
• Selecione o ícone do administrador (engrenagem) na
página Session Manager (Gerenciamento de Sessão)
para abrir uma conexão administrativa. A partir dali, os
administradores podem realizar algumas tarefas como:
- Gerenciar contas de usuários
- Balanceamento de carga (por exemplo, adicionar ou
remover servidores, configurar um estado de
manutenção)

- Limpeza do sistema
• Selecione o botão Session Manager (Gerenciamento de
Sessão) na página principal. O Session Manager
(Gerenciamento de Sessão) é iniciado.

Encerramento de sessões
• Se necessário, os administradores podem encerrar uma
sessão (p.ex., quando a sessão não está respondendo).

• Selecione o botão Session Manager (Gerenciamento de
Sessão) na página principal.

• Selecione a sessão que deseja fechar na janela de
diálogo do Session Manager (Gerenciamento de Sessão)
e depois selecione Terminate (Sair). A sessão será
encerrada.
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