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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece cinco anos de serviço para software. Durante esse período, a Brainlab fornece
atualizações de software e suporte em campo.

Comunicação

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

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Software integrado de outros fabricantes

Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
Parte deste software é baseada no código aberto OpenJPEG. A licença completa e o aviso de
direitos autorais podem ser encontrados em: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/
LICENSE.
Parte deste software é baseada no código aberto libjpeg-turbo. A licença completa e o aviso de
direitos autorais podem ser encontrados em: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/
master/LICENSE.md.
Parte deste software é baseada no código aberto libtiff. A licença completa e o aviso de direitos
autorais podem ser encontrados em: http://www.libtiff.org/misc.html.
Parte deste software é baseada nas bibliotecas Xerces-C++, disponibilizadas sob a Licença de
Software Apache: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva
para Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).

• De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, Anatomical Mapping é
um produto da Classe IIb.

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

Vendas nos Estados Unidos

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

Instruções de descarte

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

Informações legais
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1.3 Símbolos

Aviso

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

Cuidado

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

Observações

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Indicação de uso

Indicações de uso

Anatomical Mapping integra o produto Elements Object Management 1.0. O produto Elements
Object Management 1.0 pode ser utilizado em todos os fluxos de trabalho clínicos que exigem a
criação ou manipulação de objetos de segmentação. O dispositivo em si não possui indicações
clínicas específicas.

Perfil do usuário-alvo

O aplicativo é indicado para uso por profissionais médicos e seus assistentes que trabalham na
área de planejamento de neurocirurgia e radioterapia.

Ambiente das indicações de uso

Este aplicativo é indicado para uso:
• Em um ambiente administrativo hospitalar ou em qualquer local que tenha um computador
• Em uma sala cirúrgica ou em salas apropriadas para intervenções cirúrgicas

Revisão de plausibilidade

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

Indicação de uso
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e aplicativos
de software médicos

Software médico compatível da Brainlab

Somente software médico da Brainlab, especificado pela Brainlab, pode ser instalado e usado
com o sistema. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter esclarecimentos
relacionados à compatibilidade com software médico da Brainlab.

Software compatível de outros fabricantes

O software Anatomical Mapping é compatível com:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre pacotes de serviços compatíveis, entre em contato
com o suporte da Brainlab.
 

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

Software adicional de outros fabricantes

Somente produtos de software especificados pela Brainlab podem ser instalados e usados
com o Anatomical Mapping.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.6 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

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

Responsabilidade

Este sistema apenas auxilia o cirurgião, e não substitui a sua experiência e/ou
responsabilidade durante seu uso. O usuário deve sempre ter a possibilidade de
prosseguir com o procedimento sem a assistência do sistema.

Leitura dos Manuais de Usuário

Os manuais de usuário descrevem dispositivos médicos e software de navegação cirúrgica de
grande complexidade, que devem ser usados com cautela. É importante que todos os usuários
de sistemas, instrumentos e software:
• Leiam atentamente os manuais de usuário antes de manusear o equipamento
• Tenham acesso permanente aos manuais de usuário

Manuais de usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware

• Visão geral do planejamento de tratamento e da navegação gui-
ada por imagens

• Descrição da configuração do sistema na sala cirúrgica
• Instruções detalhadas sobre o software

Manual do Usuário de Hard-
ware

Informações detalhadas sobre hardware de radioterapia e cirurgia,
que inclui instrumentos de grande complexidade

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

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumen-
tos

Manual do Usuário do Sis-
tema Informações abrangentes sobre a configuração do sistema

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

OBSERVAÇÃO: os manuais de usuário disponíveis variam em função do produto Brainlab. Se
tiver perguntas relativas aos manuais de usuário recebidos, entre em contato com o suporte da
Brainlab.
 

Treinamento e documentação

10 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Anatomical Mapping Ver. 1.0



2 USANDO O ANATOMICAL
MAPPING

2.1 Introdução

Informações gerais

O Anatomical Mapping cria automaticamente objetos de segmentação usando os dados de
imagens médicas disponíveis. Os objetos gerados podem ser revisados e otimizados.

Como iniciar o Anatomical Mapping

Figura 1 

Etapa

1. No Content Manager, escolha uma sequência de dados de paciente.

2.

Selecione Anatomical Mapping.

3. Ao ser iniciado, o Anatomical Mapping processa automaticamente as imagens disponí-
veis, para classificar os tecidos e segmentar as estruturas anatômicas.

4. Quando o processamento automático é concluído, as imagens do paciente são mostra-
das com sobreposições de cores que indicam os tipos de tecidos. Você pode examinar
essas imagens detalhadamente usando os botões de visualização de imagens.

USANDO O ANATOMICAL MAPPING
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Links relacionados

2.3 Modificar a exibição e o layout da imagem na página 16

Como selecionar uma imagem para segmentação automática

Etapa

1. Clique em Data para mostrar a seleção de imagens.

2. Selecione a sequência de imagens a ser usada e selecione Home.

3. Se estiver satisfeito com os tecidos, selecione Next para prosseguir para a etapa de revi-
são de objetos.

O algoritmo de segmentação trabalha diretamente nos dados da imagem. Ele é, portanto,
influenciado pela qualidade das sequências de dados, em particular pela resolução da
imagem e pela distância dos cortes, pelo contraste da imagem, pelo campo de visão e por
possíveis artefatos. Uma melhor qualidade desses aspectos da imagem possivelmente terá
impacto positivo na qualidade do registro resultante.

Introdução
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2.2 Revisando objetos

Informações gerais

O Anatomical Mapping oferece a oportunidade de revisão de todos os objetos que foram
criados automaticamente.
OBSERVAÇÃO: a janela Home exibe uma lista codificada por cores dos objetos contidos na
sequência de imagens.
 

Como revisar um objeto

①

Figura 2 

Etapa

1. Para exibir/ocultar um objeto, selecione o ícone de olho ao lado do nome do objeto.

2. Para revisar a lista de objetos selecionados a ser exibida/oculta na sequência de ima-
gens, selecione o ícone de olho aberto ou de olho fechado ①.

3. Para revisar um objeto, clique no item desejado na lista de objetos. A exibição é centrada
nesse objeto e ele é destacado na cor mostrada na lista de objetos.

4. Examine o objeto cuidadosamente.

5. Quando um objeto é revisado, o estado da revisão é alterado de um círcu-
lo tracejado (objeto ainda não revisado) para uma marca de visto (objeto
revisado).
OBSERVAÇÃO: objetos não revisados não são salvos quando o aplicativo
é encerrado.
 

Se forem usados em tratamentos subsequentes, os objetos segmentados deverão ser
revisados cuidadosamente pelo usuário em relação ao uso indicado antes do
encerramento do aplicativo.

USANDO O ANATOMICAL MAPPING
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Como revisar propriedades e selecionar um objeto

①

Figura 3 

Etapa

1. Selecione Data e depois selecione a sequência de imagens desejada.

2. Selecione Objects ① para exibir uma lista dos objetos contidos nesta sequência de ima-
gens.
OBSERVAÇÃO: as propriedades de cada objeto são exibidas (i.e., volume, Name, Type,
Role e uma propriedade opcional Comment).
 

3. Selecione um objeto para revisão e/ou otimização.

4.

Selecione o layout de imagem desejado e selecione Done.

Os aplicativos Elements que não conseguem avaliar o valor definido em Role baseiam-se
exclusivamente no valor definido em Type. Consulte o Manual do Usuário do Software
referente ao aplicativo Element que usará o objeto após a criação e assegure que as
propriedades corretas sejam configuradas.

Links relacionados

2.4 Otimizando o formato do objeto na página 18

Revisando objetos
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Como adicionar objetos suplementares a uma sequência de imagens

Se uma sequência de imagens deste paciente contiver objetos pré-existentes definidos, você
poderá adicioná-los ao aplicativo Anatomical Mapping.
OBSERVAÇÃO: esse recurso estará disponível somente se você possuir uma licença do
aplicativo Elements Segmentation.
 

①

Etapa

1. Selecione Data e Additional Objects ① para ver uma lista dos objetos disponíveis.

2. Escolha a sequência de imagens que contém os objetos adicionais em Object Basis. Os
objetos disponíveis naquela sequência de imagens são exibidos.

3. Alguns objetos estão disponíveis apenas por meio da função de pesquisa. Você pode:
• Digitar o nome do objeto a ser adicionado no campo de pesquisa (a lista é filtrada para

exibir objetos correspondentes) ou
• Digitar * e inserir um espaço. Uma lista com todos os objetos disponíveis será exibida.

4.

Clique em + para adicionar um objeto às visualizações.

USANDO O ANATOMICAL MAPPING
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2.3 Modificar a exibição e o layout da imagem

Informações gerais

A exibição e o layout das imagens podem ser modificados, proporcionando uma visualização
personalizada da imagem e de seus objetos.

Opções de visualização básicas

Selecione um botão de visualização, mantenha o botão do mouse pressionado no corte, ou
pressione o corte com um dedo se estiver usando um monitor com tela sensível ao toque, e siga
a descrição apresentada abaixo.

Botão Função Descrição

Mover um corte em
uma janela Arraste o corte para a localização desejada.

Passar por todos os
cortes em uma jane-
la

Arraste para cima ou para baixo para visualizar todos os
cortes.
OBSERVAÇÃO: também é possível passar pelos cortes, pa-
ra cima e para baixo, usando a roda do mouse.
 

Ampliar ou reduzir
um corte

• Arraste para cima (reduzir) ou para baixo (ampliar).
• Se estiver usando um monitor com tela sensível ao toque,

pressione a imagem com dois dedos e faça um gesto de
pinçamento para dentro (reduzir) ou para fora (ampliar).

Ajustar o brilho e o
contraste de um
corte

• Arraste para baixo ou para cima para aumentar ou dimi-
nuir o brilho.

• Arraste para a direita ou para a esquerda para aumentar
ou diminuir o nível de contraste.

OBSERVAÇÃO: para girar uma imagem em uma visualização 3D, clique com o botão direito (ou
pressione com um dedo) dentro da visualização e arraste para girar a imagem.
 

Links relacionados

2.1.1 Como iniciar o Anatomical Mapping na página 11

Layout da imagem

Selecione em Data e escolha um botão em LAYOUTS para alterar a maneira de exibição dos
cortes de imagens. 

Botão Função

Slice Review
• Grade 3 x 3 com visualização 3D no canto esquerdo superior
• Sequência de cortes

Modificar a exibição e o layout da imagem
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Botão Função

ACS
• Visualização 3D no canto esquerdo superior
• Visualização axial, coronal e sagital

Single
• Um corte único

USANDO O ANATOMICAL MAPPING
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2.4 Otimizando o formato do objeto

Informações gerais

Quando selecionar um objeto para revisão, você poderá ajustar seu formato para correção.

Links relacionados

2.2.1 Como revisar propriedades e selecionar um objeto na página 14

Como usar a ferramenta SmartShaper

Etapa

1. Selecione um objeto na lista.

2. Centralize e aplique zoom na região de interesse, usando as funções Zoom, Scroll e
Pan.

3.

Selecione SmartShaper.

4. Ajuste o tamanho do pincel, se necessário.

5. Mova o SmartShaper sobre o contorno.
OBSERVAÇÃO: a parte do contorno a ser alterada será destacada.
 

6. Distorça, deforme ou arraste os contornos para ajustar o formato do objeto.

7. Passe para o próximo corte. Repita as etapas 4 a 6 até que o objeto tenha sido criado
em todos os cortes relevantes.

8. Verifique o objeto em todos os cortes 2D.

O algoritmo do SmartShaper modifica o objeto em uma circunvizinhança tridimensional
local em torno do contorno modificado. Por isso, nem todas as alterações serão visíveis
nos cortes exibidos. Objetos modificados usando o SmartShaper devem ser verificados
pelo usuário em todos os cortes 2D antes do encerramento do aplicativo.

Como usar a ferramenta Brush

A ferramenta Brush está disponível para desenho apenas no layout de visualização de corte
Single e permanece inativa nos outros layouts.

Etapa

1. Selecione um objeto na lista.

2. Na visualização de corte individual, centralize e aplique zoom na região de interesse,
usando as funções Zoom, Scroll e Pan.

3.

Selecione Brush.

4. Ajuste o tamanho do pincel, se necessário.

Otimizando o formato do objeto
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Etapa

5. Use o pincel para expandir o contorno do objeto para um tamanho preferido.

6. Se as bordas da área segmentada não estiverem corretamente separadas
da área adjacente, use a função Erase para definir essas bordas com mai-
or precisão.
OBSERVAÇÃO: o botão direito do mouse pode ser usado para apagar
quando a ferramenta Brush está ativa.
 

7. Passe para o próximo corte. Repita as etapas 4 a 6 até que o objeto tenha sido criado
em todos os cortes relevantes.

8. Verifique o objeto em todos os cortes 2D.

Desfazer otimizações

Desfazer Função

Selecione Undo para desfazer a última alteração ou várias alterações.

USANDO O ANATOMICAL MAPPING
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2.5 Objetos disponíveis

Informações gerais

Os seguintes objetos estão disponíveis para segmentação. Outros objetos podem ser
disponibilizados após a publicação deste manual do usuário. Se tiver dúvidas relacionadas aos
novos objetos, entre em contato com o suporte da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade de objetos varia em função da licença instalada (conforme
listado a seguir). Como a segmentação automática é baseada em modelo, o suporte da Brainlab
pode ajustar os objetos que são gerados quando o aplicativo é iniciado.
 

Objetos disponíveis
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Elements Segmentation

Crânio (RM) Cabeça e pescoço (TC) Gânglios da base (RM)

• Brainstem (Tronco en-
cefálico)

• Optic Nerve (Nervo óp-
tico)

• Chiasm (Quiasma)
• Optic Tract (Trato ópti-

co)
• Eyes (Olhos)
• Lens (Cristalino)
• Whole Brain (Cérebro

total)
• Cochlea (Cóclea)
• Hippocampus (Hipo-

campo)
• Cerebellum (Cerebelo)
• Temporal Lobe (Lobo

temporal)
• Cerebrum (Telencéfalo)
• White Matter (Substân-

cia branca)
• Gray Matter (Substân-

cia cinzenta)
• Hypothalamus (Hipotá-

lamo)
• Putamen (Putâmen)
• Corpus Callosum (Cor-

po caloso)
• Pineal Gland (Glândula

pineal)
• CSF (Fluido cerebroes-

pinhal)
• Caudatus (Caudato)
• Ventricles (Ventrículos)
• Geniculate Body (Corpo

geniculado)
• Globus Pallidus (Globo

pálido)
• Pituitary Gland (Glându-

la pituitária)
• Capsula Externa (Cáp-

sula externa)
• Capsula Interna (Cáp-

sula interna)
• Amygdala (Amídala)
• Thalamus (Tálamo)
• Vessel (Vaso)
• Central Sulcus (Sulco

central)

• Brainstem (Tronco encefáli-
co)

• Whole Brain (Cérebro total)
• Manubrium (Manúbrio)
• Cricoid Cartilage (Cartilagem

cricoide)
• Cochlea (Cóclea)
• Eyes (Olhos)
• Lens (Cristalino)
• Lymph Level (Nível do siste-

ma linfático)
• Lymph Node (Linfonodo)
• Lymph Level 1A (Nível 1A do

sistema linfático)
• Lymph Level 1B (Nível 1B do

sistema linfático)
• Lymph Level 2 (Nível 2 do

sistema linfático)
• Lymph Level 3 (Nível 3 do

sistema linfático)
• Lymph Level 4 (Nível 4 do

sistema linfático)
• Lymph Level 5 (Nível 5 do

sistema linfático)
• Lymph Level 6 (Nível 6 do

sistema linfático)
• Lymph Node RCL (Linfonodo

RCL)
• Lymph Node RP (Linfonodo

RP)
• Lymph Node RST (Linfonodo

RST)
• Parotid Gland (Glândula pa-

rótida)
• Sternocleidomastoid Muscle

(Músculo esternocleidomas-
toideo)

• Mandible (Mandíbula)

• Putamen (Putâmen)
• Caudatus (Caudato)
• Globus Pallidus (Globo pálido)
• Globus Pallidus External (Globo

pálido externo)
• Globus Pallidus Internal (Globo

pálido interno)
• Thalamus (Tálamo)
• Capsula Interna (Cápsula inter-

na)
• Capsula Externa (Cápsula exter-

na)
• Subthalamic Nucleus (Núcleo

subtalâmico)
• Substantia Nigra (Substância ne-

gra)
• Nucleus Ruber (Núcleo rubro)
• Substantia Nigra Compacta

(Substância negra compacta)
• Substantia Nigra Reticulata

(Substância negra reticulada)
• Ventral Tegmental Area (Área

tegmental ventral)
• Zona Incerta
• Ventral Intermediate Nucleus

(Núcleo intermediário ventral)
• Ventricles (Ventrículos)

USANDO O ANATOMICAL MAPPING

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Anatomical Mapping Ver. 1.0 21



Elements Segmentation (continuação)

Torácico (TC) Coluna vertebral (TC) Pélvis (TC)

• Aorta
• Heart (Coração)
• Kidney (Rim)
• Lung (Pulmão)
• Liver (Fígado)
• Esophagus (Esôfago)
• Ribs (Costelas)
• Clavicle (Clavícula)
• Sternum (Esterno)
• Trachea (Traqueia)

• Spinal Canal (Forame verte-
bral)

• Spinal Cord (Medula espi-
nhal)

• Spine (Coluna vertebral)
• All Single Vertebra (Todas as

vértebras individuais)

• Prostate (Próstata)
• Bladder (Bexiga)
• Rectum (Reto)
• Hip Joint (Articulação do

quadril)
• Seminal Vesicle (Vesícula

seminal)
• Penile Bulb (Bulbo peniano)

Qualidade dos objetos segmentados

A qualidade dos objetos segmentados depende dos dados de imagens que são utilizados. A
Brainlab recomenda as seguintes características:
• Mais de 100 cortes
• Resolução no plano inferior a 1 mm
• Campo de visão não muito pequeno
• Alta relação de contraste de tecidos (i.e., boa visualização das diferentes classes de tecidos)
• Alta relação de sinal-ruído (i.e., imagens sem ruídos)
• Disponibilidade de diferentes submodalidades (T1, T2, FLAIR)

Objetos disponíveis
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