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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, Amé-
rica 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@brainlab.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 10 anos de serviço para este software. Durante esse período, a Brainlab
oferece atualizações de software e suporte no local do cliente.

Sugestões

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual do usuário pode conter erros. Se tiver
sugestões de melhoria, entre em contato conosco pelo endereço user.guides@brainlab.com.

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.

Marcas comerciais da Brainlab

• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• ExacTrac® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes

• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
e em outros países.

• Adobe® e Acrobat® são marcas registradas da Adobe Systems Inc. nos Estados Unidos e em
outros países.

Informações sobre Patente

Este produto pode estar protegido por uma ou mais patentes ou pode haver aplicativos com
patente pendente. Consulte detalhes adicionais na página https://www.brainlab.com/patent/.

Software Integrado de Outros Fabricantes

• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Este produto inclui o software Xerces C++ 3.1.1.
• Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation: http://

www.apache.org/.
• Este produto inclui a biblioteca libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988-1997 Sam Leffler e Copyright

© 1991-1997 Silicon Graphics. Para obter uma descrição completa de direitos autorais e
licenças, consulte: http://www.simplesystems.org/libtiff.

• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Open JPEG Group. Para obter
informações sobre licenciamento, consulte: 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.

• Este produto utiliza o XML2PDF Formatting Engine, que é propriedade exclusiva da Altsoft
bvba.

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”).
RT Elements Spine SRS é um produto da Classe IIb, de acordo com as normas
estabelecidas pela MDD.

Relatar incidentes relacionados a este produto

Informações legais
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Você deve relatar todo incidente sério relacionado a este produto à Brainlab e às autoridades
competentes.

Vendas nos Estados Unidos

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem
de um médico.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

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.

Sinais de cuidado

Sinais de cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Contêm importantes
informações relacionadas a possíveis problemas de funcionamento do dispositivo, falhas
no dispositivo, danos ao dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

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

Símbolos
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1.4 Uso do sistema

Uso pretendido/indicações de uso

RT Elements são aplicativos de planejamento de tratamento com radiação, para uso em
tratamento estereotático, conformacional, planejado por computador, com radiação baseada em
acelerador linear, de lesões cranianas, de cabeça e pescoço e extracranianas.
OBSERVAÇÃO: Spine SRS, como um módulo RT Element, oferece planejamento e exibição
otimizados de metástases únicas na coluna. 

Perfil dos potenciais usuários

Os potenciais usuários são profissionais médicos que realizam planejamento de tratamento de
radioterapia (físicos médicos, rádio-oncologistas, dosimetristas, médicos, etc.).

Ambiente

O hardware do computador deve ser usado em um ambiente hospitalar (p.ex., em um consultório
de planejamento clínico). Regulamentações e padrões gerais, tais como as normas IEC 60601-1
e IEC 60950, devem ser observados pelo hospital; todas as peças usadas em ambientes
hospitalares devem estar em conformidade com os padrões aplicáveis.

Revisão de Plausibilidade

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Compatibilidade com dispositivos médicos

Dispositivos médicos compatíveis da Brainlab

Aviso
Use este software apenas em combinação com um sistema guiado por imagens 6D e um
Sistema de Suporte de Paciente 6D (p.ex., ExacTrac e Robotics com Componentes de
Radiocirurgia Frameless).

Dispositivos médicos compatíveis de terceiros

Este software pode exportar dados para sistemas Record and Verify usando o formato DICOM.

Dispositivos adicionais de terceiros

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

Aviso
Não utilize hardware que não seja declarado como compatível neste manual do usuário.
Isto pode resultar no desalinhamento do paciente. Entre em contato com um representante
de vendas ou de suporte da Brainlab para obter detalhes sobre as combinações de
acelerador linear/MLC suportadas.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.6 Compatibilidade com software

Software Médico Compatível da Brainlab

Aviso
Somente software médico da Brainlab e 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.

Aplicativos de software adicionais de outros fabricantes

A Brainlab recomenda a utilização exclusiva de sistemas que compartilham registros conforme
recomendado no perfil IHE-RO (Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology
(Integração de Empresas de Saúde - Radioterapia)) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/), na
página Multimodality Registration for Radiation Oncology (Registro multimodalidade para rádio-
oncologia). As definições fornecidas nesse documento foram criadas por um grupo de clínicos e
fornecedores e dizem respeito a fluxos de trabalho clínicos e às considerações de segurança
relacionadas.

Aviso
A Brainlab não permite a instalação de Brainlab RT Elements em plataformas que
contenham software médico de outros fabricantes. Não se pode excluir o fato de que pode
haver influência entre aplicativos Brainlab RT Elements e aplicativos de software de outros
fabricantes. Portanto, você é responsável por fornecer e identificar plataformas
adequadas, que atendam os requisitos especificados para a instalação do aplicativo
Brainlab RT Elements.

Aviso
A Brainlab recomenda enfaticamente que nenhum software de outro fabricante seja
instalado na plataforma, pois aplicativos de software de outros fabricantes podem afetar o
desempenho do aplicativo RT Elements. Você é responsável por assegurar que o
aplicativo RT Elements não seja afetado por nenhuma instalação ou atualização de
software de outros fabricantes. Para esse propósito, utilize as instruções de revalidação de
software fornecidas neste Manual do Usuário Clínico.

Ajuda Remota

Se solicitado, a estação de trabalho de software poderá ser equipada com acesso remoto ao
suporte da Brainlab via iHelp® (Axeda).

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.7 Requisitos técnicos

Informações sobre login

Aviso
Os usuários não devem compartilhar suas informações de login. Cada usuário assume
total responsabilidade pelas alterações efetuadas por ele no plano de tratamento. Se
houver algum problema com seu nome de usuário ou senha, entre em contato com o
administrador do sistema.

Especificações de hardware

O hardware do computador deve ser usado dentro de um ambiente hospitalar. Regulamentações
e padrões gerais, tais como as normas IEC 60601-1 e IEC 60950, devem ser obedecidas pelo
hospital; somente as peças usadas no ambiente hospitalar devem estar em conformidade com os
padrões aplicáveis.

Componente Requisitos mínimos Requisitos recomendados

Processador

CPU Intel XEON com Microarquitetura
Westmere (Liberado em Janeiro de
2010) e 6 núcleos físicos.
ou
CPU Intel i7 com Microarquitetura Has-
well (Liberado em Junho de 2013) e 4
núcleos físicos.
Exemplos:
• 2 x Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

CPU Intel XEON com Microarquitetura
Skylake (Liberado em Agosto de 2017)
ou mais recente.
Número de núcleos:
• O software tem capacidade para uti-

lizar um elevado número de núcleos
• A velocidade de cálculo aumenta

proporcionalmente ao número de nú-
cleos e à frequência de clock

• É recomendável ter pelo menos 12
núcleos físicos

Exemplo:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Memória
24 GB
Em servidores, 4 GB de memória adi-
cional por usuário adicional.

64 GB
Em servidores, 16 GB de memória adi-
cional por usuário adicional.

Placa de ví-
deo

Placa de vídeo compatível com Di-
rectX 11, com 1 GB de memória de ví-
deo e nível de recursos de hardware
10.
Versão mínima de driver para cartões
NVIDIA: 361.91 (Branch ODE).
Exemplo:
• NVIDIA Quadro 2000

Placa de vídeo de estação de trabalho
compatível com DirectX 12, com 4 GB
de memória de vídeo e nível de recur-
sos de hardware 11.
É recomendável utilizar uma largura de
banda de memória elevada entre a
memória do acelerador e o acelerador
e, pelo menos 640 núcleos de GPU
(processadores gráficos).
NVIDIA Quadro Series com Chipset
Pascal ou mais recente e versão de
driver NVIDIA: 385.41 ou mais recente
(Branch ODE).
Exemplos:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Resolução da
tela 1.920 x 1.080

1.920 x 1.200 (WUXGA)
2.560 x 1.440 (WQHD)

Requisitos técnicos
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Componente Requisitos mínimos Requisitos recomendados

Conexão de
rede 100 Mbit/s 1 Gbit/s

Plataformas Brainlab atualmente suportadas:
• Estação de Planejamento 9 Premium
• Estação de Planejamento 8.0 RT (Estação de Planejamento para RT)
• Estação de Planejamento 7 (Estação de Planejamento Premium)
• Hardware para Servidor Node 5.1 Premium
• Hardware para Servidor Node 5.1
• Hardware para Servidor Node 5.0 (Servidor iPlan Net 5.0)
• Hardware para Servidor Brainlab 4.0 (Hardware de Servidor Node)

Você não pode alterar os componentes de hardware da estação de trabalho. A Brainlab
não pode ser responsabilizada por quaisquer alterações feitas no sistema. As
regulamentações locais devem ser observadas.

Pré-requisitos para software

Plataformas Brainlab atualmente suportadas:
• Windows Ultimate 7 64 bits, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64 bits
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008 64 bits, SP2 (não recomendado)

Para obter detalhes sobre a compatibilidade com pacotes de serviço, consulte um especialista de
suporte da Brainlab.

A Brainlab recomenda que o sistema operacional seja atualizado com as Security Updates
(Atualizações de Segurança) da Microsoft, de acordo com as regulamentações de TI do
hospital e com a Política da Brainlab para atualização de antivírus e do sistema
operacional Windows. A Brainlab não espera que haja problemas relacionados à
instalação das Security Updates (Atualizações de Segurança) da Microsoft. Se encontrar
algum problema, informe o suporte da Brainlab.
Atualizações do Sistema Operacional (hotfixes) ou de software de terceiros devem ser realizadas
fora dos períodos de atividade clínica e em um ambiente de teste, para verificar a correta
operação do sistema Brainlab. A Brainlab monitora as atualizações (hotfixes) do Windows para
verificar quanto a problemas. Se encontrar problemas relacionados aos hotfixes do sistema
operacional, entre em contato com a Brainlab.
Após a aceitação do sistema, uma cópia de segurança da instalação de software será criada.
Essa cópia de segurança não funcionará em estações de trabalho para as quais o software não
esteja licenciado.

Antivírus

Se o sistema estiver conectado a uma rede local (LAN), a Brainlab recomenda a instalação de
um software de proteção contra malware (p.ex., um antivírus) e a atualização frequente dos
arquivos de definição. Observe que as configurações do software de proteção contra malware
podem afetar o desempenho do sistema. Por exemplo, se cada acesso a arquivos for
monitorado, poderá haver lentidão no carregamento e armazenamento dos dados dos pacientes.
Portanto, a Brainlab recomenda desabilitar as varreduras em tempo real, realizando-as fora dos
horários das atividades clínicas.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Requisitos de Comissionamento

Aviso
A Brainlab fornece instruções de medição atualizadas. Certifique-se de que as instruções
mais recentes de medição sejam usadas durante a aquisição de dados de feixes. Para
obter informações adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Aviso
A precisão dos algoritmos de dose e do cálculo de MU depende diretamente da qualidade
dos dados de feixe medidos. Você é responsável por assegurar que as medições de feixes
sejam realizadas corretamente.
O Manual do Usuário do Software Physics Administration 5.0/5.5 e as instruções incluídas na
última revisão do Manual de Referência Técnica, Brainlab - Princípios de Física são válidos
para o comissionamento do software de planejamento de tratamento. Somente perfis de máquina
criados pelo Physics Administration 5.0/5.5 são válidos para uso em combinação com o
software.
OBSERVAÇÃO: o usuário é responsável pela aprovação do perfil da máquina, inclusive os dados
do feixe, antes do tratamento. 

Aviso
Esteja sempre ciente de que a qualidade dos dados de saída depende criticamente da
qualidade dos dados de entrada. Quaisquer irregularidades ou incertezas sobre as
unidades de dados de entrada, identificação ou questões de qualidade de qualquer outra
natureza devem ser completamente investigadas antes que os dados sejam usados.

Requisitos do Acelerador Linear

Somente máquinas com raios-X de 4 a 10 MV são suportadas.
Os MLCs devem atender aos seguintes critérios:
• Suportar tratamentos com arcos dinâmicos
• Tamanho mínimo de campo de 15 x 15 cm
• Lâmina com largura de 5 mm ou menos

O software permite a utilização dos modos padrão e SRS com filtro aplainador, bem como
modos sem filtro aplainador. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter informações
sobre compatibilidade.

Requisitos técnicos
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1.8 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

Aviso
Este dispositivo somente pode ser operado por profissionais médicos qualificados.

Aviso
Este sistema apenas auxilia a equipe médica, e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade da equipe médica durante sua utilização.

Aviso
Certifique-se de que os indivíduos autorizados a executar as funções de planejamento de
tratamento sejam devidamente treinados para a função que desempenham.

Leitura dos manuais de usuário

Este manual descreve software médico ou dispositivos médicos de grande complexidade, que
devem ser usados com cautela.
Portanto, é muito importante que todos os usuários do sistema, de instrumentos e do software:
• leiam atentamente este manual antes de manusear o equipamento
• tenham acesso permanente a este manual

Manuais do usuário Disponíveis

Manual do Usuário Índice

Patient Data Manager Instruções sobre gerenciamento de dados de pacientes

Manual do Usuário do Software
DICOM Viewer Instruções sobre a revisão de dados

Manual do Usuário do Software
Dose Review

Instruções para revisão dos planos de dose salvos em
qualquer um dos módulos RT Planning Elements

Manual do Usuário do Software
Image Fusion

Instruções sobre como fusionar várias imagens e como
corrigir possíveis distorções em imagens

Manual do Usuário do Software
Anatomical Mapping

Instruções sobre como criar objetos de maneira automati-
zada a partir de dados das imagens médicas disponíveis

Manual do Usuário do Software
SmartBrush Instruções sobre a criação manual de objetos

Manual do Usuário do Software
Object Manipulation

Instruções sobre como analisar e refinar objetos, adicionar
margens aos objetos e criar novos objetos com base nas
operações dos objetos existentes

Manual do Usuário do Software
RT QA

Instruções sobre como fazer controle de qualidade especí-
fico para o paciente e para verificar os cálculos das doses

Manual de Referência Técnica,
Brainlab - Princípios de Física

Detalhes sobre os algoritmos e medições de controle de
qualidade

INFORMAÇÕES GERAIS
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Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do Software
Physics Administration

Detalhes sobre como administrar dados de feixes medidos
e perfis de máquina

Manual do Usuário Clínico, iPlan
RT Dose

Detalhes sobre a criação de objetos para conversão com o
xBrain

Manual do Usuário Clínico, iPlan
RT Image

Detalhes sobre como preparar dados de imagens do paci-
ente para conversão com o xBrain

Manual do Usuário Clínico,
PatXfer RT

Detalhes sobre a conversão de dados do iPlan RT no for-
mato avançado da Brainlab para DICOM

Manual do Usuário de Hardware,
Sistema de Suporte de Paciente

Detalhes sobre componentes de Radiocirurgia Frameless e
Robotics

Manual do Usuário Clínico,
ExacTrac

Detalhes sobre o sistema de posicionamento de pacientes
da Brainlab

Manual do Usuário Clínico,
ExacTrac Vero

Detalhes sobre o sistema de posicionamento de pacientes
Brainlab Vero
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Introdução

Informações básicas

O Spine SRS ajuda o usuário a criar e revisar planos de tratamento de pacientes com
metástases na coluna cervical, torácica ou lombar.

Importando dados

OBSERVAÇÃO: a Brainlab recomenda usar o xBrain Converter para importar dados do iPlan RT. 

OBSERVAÇÃO: a Brainlab recomenda usar o DICOM RT Import Performer para importar dados
de sistemas de terceiros. 

Como iniciar o fluxo de trabalho

Se o software Spine SRS Versão 1.0 permanecer instalado em seu equipamento, o ícone do
software somente poderá ser selecionado no fluxo de trabalho Radiotherapy. O software Spine
SRS Versão 1.5 é acessado conforme descrito a seguir.

Etapa

1. Selecione um paciente.

2.

Selecione o fluxo de trabalho para planejamento de Spine SRS.

3. Selecione uma sequência de imagens apropriada do paciente, incluindo sequências de
imagens de TC e RM e todos os objetos definidos ou planos de tratamento salvos.

4.

Selecione OK.
O software exibe automaticamente todos os Elements deste fluxo de trabalho.

5. Selecione DICOM Viewer para revisar o estado atual do plano.

6. Selecione Dose Review para revisar planos de dose salvos com o Multiple Brain Mets
SRS (opcional).
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Etapa

7. Selecione Image Fusion para fusionar duas ou mais sequências de imagens (p.ex., TC e
RM) que deseja usar no planejamento.

8. Selecione Spine Curvature Correction para corrigir eventuais distorções de RM (se
houver), deformando a sequência de imagens de RM de modo elástico para melhorar a
fusão com a sequência de tomografias.

9. Selecione Anatomical Mapping para criar objetos segmentados de maneira automática
(p.ex., órgãos em risco), bem como revisar e refinar esses objetos.

10. Selecione SmartBrush para contornar e definir o tumor que deseja tratar.

11. Selecione Object Manipulation para revisar e refinar objetos, adicionar margens a obje-
tos e criar novos objetos com base em operações com objetos existentes (p.ex., criar um
novo objeto a partir da sobreposição de dois objetos).

12. Selecione o Spine SRS para criar um plano de tratamento de radioterapia.

13. Selecione RT QA para mapear um plano de tratamento em um fantoma.

Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software DICOM Viewer,
Dose Review, Image Fusion, Anatomical Mapping, SmartBrush, Object Manipulation e RT
QA.
OBSERVAÇÃO: se um plano que já contiver um plano de tratamento de radioterapia (p.ex.,
otimização de plano) for modificado por outros módulos de software, como o SmartBrush, você
deverá verificar a exatidão do conteúdo do plano cuidadosamente após o carregamento. O plano
de tratamento deve ser criado desde o início. 

Aviso
Durante todo o processo de planejamento, certifique-se de estar trabalhando com o
conjunto correto de dados do paciente. As informações do paciente são exibidas na área
do navegador de cada aplicativo Element.

Aviso
É possível que o volume de dados de pacientes disponível para o RT Elements seja
superior à capacidade de carregamento do software. Exemplos disso incluem os
resultados de outras etapas de planejamento ou de dados de sistemas de outros
fabricantes. Nesse caso, você será informado de que nem todos os dados disponíveis
poderão ser importados. O sistema recomendará que você revise cuidadosamente a
exatidão e a validade dos dados de paciente importados.

Várias versões de software

① ②

Figura 1  

Introdução
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Se várias versões do software estiverem instaladas para comissionamento em sua máquina,
você deverá selecionar uma versão em uma lista de versões disponíveis.

Opções

Selecione START ① para iniciar a versão de software selecionada.

Clique no círculo próximo à opção Start by default ② para configurar a versão selecionada co-
mo padrão. Selecione START ①.

Para iniciar uma versão diferente após definir a versão padrão, clique com o botão direito do
mouse no ícone do software para escolher um item na lista de versões de software disponíveis.

Abrindo um plano criado em uma versão anterior

Figura 2  

Se você selecionar um plano sem distribuição de dose, o software recalculará a dose na
inicialização sem executar uma otimização. Uma mensagem de aviso ① será exibida.
Se você selecionar um plano criado em uma versão anterior do software, as funções de salvar e
exportar serão desabilitadas. Uma mensagem de aviso ② será exibida.
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2.2 Sequências de dados

Requisitos para aquisição de imagens

Consulte o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.
Este software lê e carrega apenas tabelas de conversão de Unidade Hounsfield (HU) em
Densidade de Elétrons (ED) aprovadas e válidas. As tabelas de conversão de HU em ED usadas
somente podem ser criadas e aprovadas no Physics Administration. 
Se a escala de HU do dispositivo de aquisição estender a 12 bits (-1.024 a +3.071) os valores
maiores serão truncados:
• Valores < -1.024 serão truncados para -1.024
• Valores > 3.071 serão truncados para 3.071

O dimensionamento da tomografia deve ser verificado antes do tratamento do paciente, pois
apenas dados não localizados são suportados.

Restrições para importação e exportação

Somente conjuntos de dados com comprimento máximo de aquisição de imagens de 1.000 mm e
com menos de 400 cortes podem ser importados e exportados.

Sobreposição de objetos

No caso de sobreposição de objetos, o objeto que possui o valor mais alto de HU determina o
valor de HU do volume de interseção.

Considerações sobre segurança

Aviso
Certifique-se de que seus dispositivos de aquisição de imagens (como o tomógrafo)
estejam devidamente configurados e calibrados. Verifique com frequência a calibração,
por meio da aquisição e verificação de fantomas de teste.

Aviso
A sequência de tomografia de referência usada para o cálculo de dose não deve ser
proveniente de uma tomografia com agentes de contraste.

Aviso
Dados de Cone Beam CT não contêm valores de HU reais. Não use Cone Beam CTs para
cálculo de dose.

Aviso
Como os valores de captação padronizados (SUVs) podem variar em função do dispositivo
de aquisição de PET e do protocolo de aquisição de imagens utilizados, sempre compare
os valores exibidos com o SUV obtido diretamente no dispositivo de aquisição antes do
uso. As decisões clínicas não devem basear-se no SUV apenas.

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

Aviso
A posição de tratamento do paciente é sempre cabeça-gantry. O paciente deve estar em
decúbito dorsal. A sequência de tomografias não deve estar inclinada. Para obter detalhes

Sequências de dados
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sobre as posições permitidas de aquisição de imagens, consulte as instruções de
aquisição de imagens.
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2.3 Informações de pré-planejamento

Preparação do Spine SRS com o Image Fusion

Ao realizar a Image Fusion em preparação para uso com o Spine SRS, você deve definir uma
tomografia de planejamento exclusiva para fusão com outras sequências de imagens disponíveis
(p.ex., de RM). As seguintes condições se aplicam à sequência de imagens usada para cálculos
de doses:
• Deve haver precisamente uma sequência de imagens com modalidade TC.
• A sequência de tomografias deve ser em decúbito dorsal.
• A sequência de tomografias deve ser do tipo cabeça primeiro.
• A sequência de tomografias não deve estar inclinada.
• Pode haver outras sequências de imagens com modalidade diferente de TC, mas estas devem

ser fusionadas com a sequência de imagens de tomografias.
• Todas as sequências de imagens devem ser fusionadas.

Preparação do Spine SRS com o Anatomical Mapping

Use o Anatomical Mapping para criar objetos segmentados automaticamente (p.ex., órgãos em
risco) e também para revisar e refinar/reformatar esses objetos.
O Anatomical Mapping define automaticamente: Type = nome do órgão e Role = Undefined.

Preparação do Spine SRS com o SmartBrush

Para que o Spine SRS possa funcionar, contorne a metástase a ser tratada. O SmartBrush
define automaticamente: Name = Gross tumor, Type = Tumor, Role = GTV.
Depois que o tumor for contornado, o SmartBrush cria automaticamente:
• O CTV e define o seguinte: Name = Clinical target, Type = Unknown e Role = CTV
• O canal medular e define o seguinte: Name = Spinal Canal, cropped, Type = Spinal Canal e

Role = OAR
OBSERVAÇÃO: o canal medular recortado criado no SmartBrush recebe a atribuição de Role =
OAR para diferenciá-lo do canal medular criado no Anatomical Mapping, que tem Role =
Undefined. Você pode alterar a função de qualquer objeto para distingui-lo de outro objeto do
mesmo tipo. 

Se desejar, você poderá criar um objeto boost dentro do tumor contornado, que deverá ser
definido como Role = CTV. O Spine SRS detecta automaticamente um PTV dentro de um PTV
ou tumor como um objeto boost e calcula o boost como um plano SIB (boost integrado
simultaneamente).
OBSERVAÇÃO: apenas um objeto boost é permitido dentro do PTV. 

Preparação do Spine SRS com o Object Manipulation

Se desejar, você poderá criar um PTV no Object Manipulation, adicionando uma margem ao
CTV.
O Object Manipulation define automaticamente: Type = Undefined, Role = PTV.

Localizando o PTV e o Boost

O Spine SRS busca o PTV e o Boost (se disponível) para tratamento na seguinte ordem:
1. Role = PTV. Se nenhum objeto adequado for encontrado, então
2. Role = CTV. Se nenhum objeto adequado for encontrado, então
3. Type = Tumor.

Informações de pré-planejamento
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4. O software detectará automaticamente um boost se encontrar exatamente um PTV totalmente
dentro de outro PTV.

OBSERVAÇÃO: se mais de um PTV ou boost for encontrado, o software não calculará a
distribuição da dose. 

Dados alterados

Figura 3  

Se você adicionar, desmarcar, ou alterar qualquer sequência de imagens (p.ex., fusão de
imagens) ou objeto (p.ex., formato do tumor) pertencente ao plano de tratamento carregado no
módulo de pré-planejamento Elements, o plano será adaptado para refletir essas alterações. A
mensagem acima avisa o usuário na inicialização do Spine SRS. Selecione OK para confirmar e
adaptar o plano final de radioterapia às últimas alterações.

Como tratar vários objetos

Atualmente, o Spine SRS somente consegue calcular um plano de tratamento para um único
PTV como um volume conectado. Para tratar metástases múltiplas, trate-as separadamente ou
trate-as juntas como um volume de objeto conectado, conforme descrito nas próximas etapas.

Etapa

1. Gere um GTV e um CTV para cada metástase no SmartBrush.

2. Abra o Object Manipulation.

3. Utilize a operação Union para conectar os objetos de CTV isolados.

4. Combine os volumes em um único volume-alvo (p.ex., usando o SmartBrush ou o
SmartShaper).
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2.4 Etapas iniciais

Telas de preparação

Inicialmente, o software conduz o usuário por três telas de preparação, em que é necessário
fazer algumas seleções e ajustes.

Considerações sobre segurança de tampos de mesa

Se a irradiação for dirigida através de uma camada sólida de fibra de carbono, como um tampo
de mesa, haverá a ocorrência de atenuação e acúmulo de dose. Quando o tampo de mesa usado
é especificado, esses efeitos podem ser considerados durante o planejamento da dose.
Não é possível garantir que os parâmetros implementados sejam consistentes para tampos de
mesa de terceiros. Assegure que os cálculos correspondam ao seu tampo de mesa, realizando
as medições apropriadas de Controle de Qualidade.

Aviso
O tratamento de pacientes através da parte posterior do tampo de mesa deve ser evitado.
Todavia, se isso for inevitável, você deverá incluir o modelo do tampo de mesa para
cálculo de dose. Se não fizer isto, esteja ciente de que a distribuição de dose calculada
não inclui a atenuação adicional nem o aumento da dose na pele próxima ao tampo de
mesa. O cálculo da dose deve ser manualmente corrigido em relação a tais fatores.

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

Aviso
Os modelos de tampos de mesa são aproximações da geometria real e não consideram
regiões de alta densidade que contêm conectores de metal. Evite a irradiação através
dessas regiões.

Aviso
O tampo de mesa é estendido na direção X-Y, mesmo que o intervalo da tomografia seja
menor. Observe que o comprimento do tampo de mesa é recortado para a faixa de
aquisição correspondente (direção Z) ou para o quadro de recorte, o que for menor.

Etapas iniciais
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Como definir as configurações de modelo de paciente

③① ②

⑤

④

⑥

Figura 4  

Na primeira página de preparação você deve definir as configurações de Patient Model. Você
pode recortar as visualizações para incluir todas as áreas de tratamento importantes no Outer
Contour e, se um tampo de mesa tiver sido selecionado, ajustar o tampo de mesa nos cortes
axial e sagital.

Etapa

1. Selecione o tampo de mesa na lista suspensa ①.
A configuração padrão é None. Se nenhum modelo de tampo de mesa for selecionado, o
tampo de mesa será recortado da tomografia por meio de uma ferramenta de recorte. Se
o modelo de tampo de mesa da tomografia não for recortado, o tampo de mesa de tomo-
grafia será incluído no cálculo da dose.
Se um modelo de tampo de mesa for selecionado, o modelo de tampo de mesa interno
será exibido na cor azul e será incluído no cálculo da dose. O modelo selecionado substi-
tui o tampo de mesa na tomografia e passa a fazer parte do modelo de tecido.

2. Selecione a tabela de conversão de HU em ED na lista suspensa ②.
Somente tabelas de conversão de HU em ED aprovadas ficam visíveis para seleção.

3. Confirme se a orientação do tratamento será em decúbito dorsal e cabeça primeiro em
relação ao gantry, clicando na caixa de mensagem ao lado da opção Treatment Orienta-
tion ③.

4. Selecione Crop ④. Arraste os lados dos retângulos azuis para incluir a área de dados do
paciente que será considerada pelo algoritmo para criação do Outer Contour.
OBSERVAÇÃO: um recorte fora do intervalo da tomografia de planejamento, na direção
superior ou inferior, faz com que partes do tampo de mesa que estão fora desse intervalo
sejam ignoradas durante o cálculo de dose. 

5. Selecione Adjust ⑤. Arraste as representações do tampo de mesa mostradas em azul
para posicionar o tampo de mesa dentro das imagens adquiridas. Os objetos de tampo
de mesa importados aparecem na cor branca como uma forma de ajuda para o posicio-
namento. Quando a ação de arrastar é concluída, a ajuda para o posicionamento desa-
parece.

6. Selecione Next ⑥ para prosseguir.
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Preparações em cortes coronais e sagitais

②

①

③

Figura 5  

Na segunda página de preparação você pode recortar as visualizações para incluir todas as
áreas de tratamento importantes no Outer Contour e, se um tampo de mesa tiver sido
selecionado, ajustar o tampo de mesa nos cortes coronal e sagital.

Etapa

1. Selecione Crop ①. Arraste os lados dos retângulos azuis para incluir a área de dados do
paciente que será considerada pelo algoritmo para criação do Outer Contour.
OBSERVAÇÃO: um recorte fora do intervalo da tomografia de planejamento, na direção
superior ou inferior, faz com que partes do tampo de mesa que estão fora desse intervalo
sejam ignoradas durante o cálculo de dose. 

2. Selecione Adjust ②. Arraste as representações do tampo de mesa mostradas em azul
(se disponíveis), para posicionar o tampo de mesa dentro das imagens adquiridas.
Use os marcadores de orifício de fixação mostrados nas representações de tampo de
mesa azuis para orientação.

3. Selecione Next ③ para prosseguir.

Etapas iniciais
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Como revisar e ajustar o contorno exterior

⑦

①

⑥

② ③

④

⑤

Figura 6  

Após a conclusão das etapas iniciais de preparação, o software gerará automaticamente o Outer
Contour, que será exibido em uma página separada. O Outer Contour permite que o algoritmo
do software realize o cálculo de dose para toda a extensão do tecido do paciente.

Etapa

1. Revise o Outer Contour ①, girando a visualização 3D e acessando todos os cortes.
Os cortes ACS exibem o modelo de tecido, que consiste no Outer Contour em azul ② e
no modelo de tampo de mesa ③ (se um modelo de tampo de mesa tiver sido seleciona-
do anteriormente).
O modelo de tecido é mostrado em cinza/branco e a tomografia original é mostrada em
âmbar ⑤.

2. Se os resultados não forem satisfatórios, use as ferramentas no menu suspenso Outer
Contour ④ para editar o contorno azul nos cortes axial, sagital e coronal.
Você também pode selecionar Back ⑥ e modificar o Outer Contour usando a função
Crop.

3. Selecione Next ⑦ para prosseguir.
O painel Configuration é exibido.

Aviso
Verifique a precisão do Outer Contour resultante e o modelo de tecido usado para os
cálculos de dose. A totalidade da área relevante para o tratamento deve estar dentro do
contorno. Algumas áreas dos dados do paciente podem estar indevidamente incluídas no
Outer Contour. Essas áreas são consideradas durante o cálculo da dose. Se necessário,
elas poderão ser recortadas nas páginas de preparação.

Aviso
O modelo de tecido e as distribuições de dose calculadas serão automaticamente
modificados quando objetos como um tampo de mesa são adicionados ou se valores de
HU definidos pelo usuário forem designados a objetos ou se você substituir as
configurações de densidade de elétrons no menu Data. Assegure que cada modificação
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esteja correta, revisando o modelo de tecido e usando a função de medição de HU e
também revisando as reconstruções de profundidade e campo no relatório impresso.

Objetos contornados na tomografia

②

①

Figura 7  

Todos os objetos contornados na tomografia são exibidos ① no layout Outer Contour View. O
valor de densidade de elétrons ② pode ser alterado para cada um desses objetos.
OBSERVAÇÃO: esta funcionalidade está disponível apenas na página de preparação que
contém o contorno exterior. 

Etapas iniciais
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Ferramentas de contorno exterior

Figura 8  

O menu de ferramentas Outer Contour permite fazer um ajuste fino no contorno exterior. 

Opção de visualiza-
ção

Descrição

Brush

Adiciona elementos ao contorno exterior existente (linha azul) nos cortes
axial, sagital e coronal.
OBSERVAÇÃO: devido a diferentes resoluções e espaços de corte, o
contorno do modelo de tecido resultante não é perfeitamente alinhado ao
contorno exterior. 

Erase Remove o contorno exterior (linha azul) dos cortes axial, sagital e coro-
nal.

Undo Desfaz a última alteração realizada. Continue selecionando para desfa-
zer várias etapas.

Auto Create
Desfaz todas as alterações realizadas no contorno exterior e gera auto-
maticamente um novo contorno exterior, mesmo que você tenha carrega-
do um controle exterior criado por outro software.

Brush Size Use o controle deslizante para aumentar ou diminuir o diâmetro do pin-
cel.

OBSERVAÇÃO: quando o pincel é usado, a entrada 2D é convertida em um objeto 3D. A maneira
como a extrapolação do objeto 3D é realizada depende de fatores tais como a distância do corte
e a orientação da sequência de imagens. 

OBSERVAÇÃO: Back não desfaz as alterações realizadas com as ferramentas. 
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Como selecionar o perfil de máquina e o protocolo

①

②
③
④

Figura 9  

Etapa

1. No menu Configuration, selecione um perfil de máquina na lista suspensa ①. A data e a
hora de criação são exibidas para identificar o perfil de máquina.
OBSERVAÇÃO: só é possível selecionar a partir de perfis de máquina suportados (p.ex.,
perfis de máquina que cumprem com as restrições de MLC). 

Como um padrão, somente perfis de máquina aprovados são listados. Para ver a lista
completa, marque a caixa ③ próxima a Show all profiles.
OBSERVAÇÃO: se você escolher um perfil de máquina de aceitação, a intenção do pla-
no ficará restrita a MACHINE_QA, SERVICE ou RESEARCH. 

2. Selecione uma modalidade de energia na lista suspensa ②. A data e a hora de criação
são exibidas para identificar a modalidade de energia.
Por padrão, apenas modalidades de energia aprovadas são listadas. Para ver a lista
completa, marque a caixa ③ próxima a Show all profiles.
Assim que a modalidade de energia for selecionada, a seleção suspensa Protocol será
ativada.

3. Selecione um Protocol na lista suspensa ④.
Após a seleção do protocolo, o software carregará os valores definidos no modelo (p.ex.,
dose de prescrição, fracionamento, configurações de restrição para o PTV e os OARs) e
exibirá esses valores na tabela Plan Analysis. Esses valores devem ser revisados e po-
dem ser modificados no Clinical Protocol Editor. Alguns valores podem ser modificados
no menu suspenso Advanced.

Aviso
Os perfis de máquina fornecidos pela Brainlab e instalados durante o processo de
instalação ou aceitação devem ser usados apenas para propósitos de teste e não são
adequados para uso clínico.

Etapas iniciais
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2.5 Funções de visualização

Opções de visualização

As opções de visualização disponíveis dependem da visualização do layout que você estiver
usando.

Botão Função

Clique em um corte de imagem e arraste-o com o cursor do mouse:
• Cortes bidimensionais: Aplicar panorama nos cortes
• Cortes tridimensionais: Gire os cortes

Arraste o cursor do mouse pela superfície de um corte, para cima ou para baixo.
Você também pode clicar em um corte de imagem e rolar com a roda do mouse.

Clique em qualquer lugar de uma página e role com a roda do mouse:
• Para cima, você retorna à página anterior
• Para baixo, você segue para a próxima página

Em monitores com tela sensível ao toque, é possível deslizar pela tela com o to-
que dos dedos.

Arraste o cursor do mouse:
• Para cima para reduzir o zoom
• Para baixo para ampliar o zoom

Como alternativa para usar a função zoom, clique em um corte de imagem, man-
tenha pressionada a tecla Ctrl e mova a roda do mouse para cima ou para baixo.

Clique em uma imagem 3D e arraste o ponteiro do mouse.

Clique em um corte de imagem e arraste o ponteiro do mouse para aprimorar a
visibilidade do contraste da estrutura:
• Arraste para cima/para baixo para aumentar/diminuir a unidade Hounsfield e o

nível do valor de cinza
• Arraste para a direita/esquerda para aumentar/diminuir a unidade Hounsfield, o

valor de cinza e a largura da janela
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2.6 Menu Data

Layout do Menu Data

① ②

Figura 10  

Selecione Data para abrir o menu Data e visualizar uma lista de imagens, objetos e layouts
disponíveis.

Nº Componente Descrição

① SELECTED DATA
• Images: Troca entre as sequências de imagens carregadas
• Lista todos os objetos disponíveis, como metástases, OARs e o

Outer Contour

② LAYOUTS Trocar entre diferentes layouts.

Menu Data
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Objects

①

②
③

⑤
④

Figura 11  

Nº Componente

① Para fazer com que todos os objetos fiquem visíveis/ocultos, clique nos ícones de olho
aberto/fechado.

②
Objetos visíveis são exibidos com uma moldura azul e um símbolo de olho. Clique em
um objeto para ocultá-lo.
Por padrão, os objetos definidos são configurados como visíveis, exceto Outer Contour.

③ Volume do objeto.

④

Clique na seta ao lado do objeto de interesse para ler informações adicionais:
• Basis: Lista a sequência de imagens usada para a criação do objeto
• Type: Exibe o tipo de objeto (p.ex., tumor)
• Role: Exibe a função (p.ex., Prescrição de volume-alvo (PTV))

⑤ Se um único objeto for selecionado, ele será destacado na cor laranja e todas as visuali-
zações serão centralizadas nesse objeto.

Layouts

Selecione Data para abrir o menu Layouts e alterne as visualizações de layout.

Layout Descrição

Overview exibe as seguintes informações:
• Lado esquerdo: tabela Plan Analysis.
• Visualizações do corte axial, coronal e sagital.
• DVH: o histograma de dose-volume do objeto atualmente selecionado.
• Lado inferior direito: sequência de imagens intercambiáveis que exibe a

visualização de um corte axial, coronal ou sagital.
OBSERVAÇÃO: as visualizações do corte correspondente são automatica-
mente atualizadas, com base no que for selecionado na tabela Plan Analy-
sis. 
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Layout Descrição

3D View exibe as seguintes informações:
• DVH: o histograma de dose-volume do objeto atualmente selecionado.
• Dose Surface: mostra a interface da superfície de dose entre o OAR

mais crítico e o PTV para examinar a queda de dose volumetricamente.
Permite que você revise a distribuição de doses do OAR mais importante
e do PTV nas respectivas superfícies tridimensionais opostas.

• Beam’s Eye View: mostra a forma do MLC para cada ponto de controle
do arco selecionado.

• Visualização tridimensional do arco: mostra inicialmente os arcos, confor-
me definidos no Clinical Protocol Editor, em uma visualização tridimen-
sional do PTV e dos OARs circundantes. Os arcos são atualizados após
cada cálculo.

Beam’s Eye View exibe as seguintes informações:
• Visualização tridimensional do arco: mostra inicialmente os arcos, confor-

me definidos no Clinical Protocol Editor, em uma visualização tridimen-
sional do PTV e dos OARs circundantes. Os arcos são atualizados após
cada cálculo.

• Beam’s Eye View: mostra os MLCs em angulações igualmente distribuí-
das do gantry em relação ao arco selecionado. Altere o arco na visualiza-
ção tridimensional do arco.

Gallery View exibe as seguintes informações:
• Lado esquerdo: tabela Plan Analysis.
• Cortes exibidos lado a lado para rolagem ou passagem rápida.

Menu Data
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2.7 Atalhos

Lista de atalhos de teclado

Os seguintes atalhos estão disponíveis no software. Alguns atalhos estão disponíveis apenas
para funções de software específicas.

Descrição Atalho

Abrir o próximo layout Ctrl + Tab

Abrir o layout anterior Ctrl + Shift + Tab

Redefinir a visualização (zoom e centro do zo-
om) Ctrl + Home

Selecionar o objeto anterior Ctrl + Seta para cima

Selecionar o próximo objeto Ctrl + Seta para baixo

Alternar a exibição da distribuição de dose Ctrl + D

Alternar a exibição da análise de dose Ctrl + R

Selecionar todos os objetos Ctrl + A

Exportar o plano axial Ctrl + Shift + A

Exportar dados de DVH
Disponível apenas se:
• O cálculo de dose estiver concluído (não esti-

ver em execução)
• Uma aba contiver um DVH

Ctrl + Shift + D

Exportar o plano sagital Ctrl + Shift + S

Exportar o plano coronal Ctrl + Shift + C

Exportar a linha de dose para a última medição
de distância
Disponível apenas se:
• Mostrar dose ou mostrar limite estiver ativado
• O cálculo de dose estiver concluído (não esti-

ver em execução)
• Uma medição de distância de dose estiver ati-

va

Ctrl + Shift + L
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Atalhos
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3 CALCULAR PLANOS DE
TRATAMENTO

3.1 Calculando um plano de dose

Layout de visão geral

① ② ③

Após a seleção do perfil de máquina, do protocolo e da configuração, o layout Overview é
exibido automaticamente.

Nº Componente

①
Tabela Plan Analysis: exibe os parâmetros ajustáveis para as metástases e os OARs.
As configurações da barra deslizante podem ser ajustadas no modo de visualização nor-
mal. Configurações adicionais podem ser editadas no modo Advanced Editing.

②
Configuration: abra o menu de configuração para modificar o perfil de máquina, o proto-
colo ou a configuração e também para selecionar o modo SRS Prescription (controlled
inhomogeneity) ou ativar a função Advanced Editing.

③
Visualizações aumentadas de corte axial, coronal e sagital, além de uma sequência de
imagens intercambiável que mostra uma visualização 3D dos arcos, uma visualização de
corte axial, coronal e sagital ou uma visualização de DVH.

CALCULAR PLANOS DE TRATAMENTO
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Opções de cálculo

Aviso
Antes de iniciar o cálculo do algoritmo de dose, revise o PTV.

Botão Função

Selecione Calculate para criar o plano de dose.

Pressione Cancel para interromper a otimização. O cancelamento não resulta
em um plano de dose válido.

Selecione Finish para interromper a otimização e acelerar o cálculo. O resultado
será um plano de dose válido.

Selecione Continue para retomar o cálculo após uma interrupção ou após a alte-
ração de qualquer parâmetro (p.ex., barras deslizantes, Dose Shaper).

Opções de reversão

Figura 12  

Botão Função

Revert
Selecione Revert para desfazer a ação mais recente (p.ex., posições da barra
deslizante, Calculation, Optimization, Dose Shaper). Selecione essa função
tantas vezes quantas forem necessárias.

Revert all Selecione Revert all para retornar à situação anterior à primeira otimização.

Calculando um plano de dose
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Botão Função

Monte Carlo

Selecione Monte Carlo para:
1. Calcular a distribuição de dose usando o algoritmo Monte Carlo. No modo

Monte Carlo o software recalcula a distribuição de dose do plano de trata-
mento existente usando o algoritmo Monte Carlo. Portanto, primeiro você de-
ve calcular um plano de tratamento com o algoritmo Pencil Beam (com Monte
Carlo desativado).

2. Alternar o mecanismo de dose que está sendo usado para cálculo direto de
dose:
- Monte Carlo desativado = dose aproximada baseada em subfeixe e dose

direta baseada em Pencil Beam
- Monte Carlo ativado = dose aproximada baseada em subfeixe e dose direta

baseada em Monte Carlo
OBSERVAÇÃO: o cálculo de Monte Carlo pode levar algum tempo para ser con-
cluído. 

Links relacionados

8.6 Otimização do Cálculo de Monte Carlo na página 117
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3.2 Tabela de análise do plano

Menu Tabela de Análise do Plano

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Figura 13  

Nº Componente

①

Configurações ajustáveis para o PTV:

Weighting: Define a importância do PTV em relação aos OARs para o cálculo.
Ponderação no PTV (posição mais à esquerda):
• Desabilita qualquer restrição rígida em relação ao OAR mais importante
• Assegura que a prescrição de volume do PTV será realizada (a menos que Dose Sha-

per seja usado; veja abaixo)
A ponderação com relação ao PTV resulta em:
• Maior abrangência de volume no PTV
• Maior homogeneidade de dose no PTV
• Desempenho aprimorado da restrição de dose superior

A ponderação com relação ao OAR resulta em:
• Desempenho aprimorado das restrições do OAR
• Preservação aprimorada de tecido normal
• Prescrição de volume mais flexível para o PTV

Normal Tissue Sparing: Controla a importância de se preservar todo o tecido normal ao
redor do PTV.
A preservação de tecido normal High resulta em:
• Um gradiente mais elevado de dose
• Valores mais baixos (melhores) de CI e GI

Tabela de análise do plano
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Nº Componente

Modulation: Controla a quantidade de modulação, definindo os componentes de modu-
lação de dose para a Terapia com Arco Volumétrico Modulado (VMAT).
A modulação High resulta em:
• Maior número de unidades monitoras
• Mais movimento da lâmina entre os pontos de controle
• Mais movimento da lâmina em um segmento
• Campos de dimensões menores
• Variação entre as unidades monitoras dos pontos de controle de todos os arcos

A configuração de Modulation como Low (a configuração mais baixa disponível) não
produzirá um arco conformacional dinâmico. Em vez disso, essa configuração provoca a
desativação da função de modulação de doses (p.ex., sem alteração na taxa de dose e
na velocidade do gantry) entre os pontos de controle. Os planos de tratamento resultan-
tes são semelhantes aos planos com arco conformacional dinâmico do iPlan RT Dose,
com ajuste manual das posições das lâminas. Isso poderia resultar em planos de trata-
mento com requisitos de controle de qualidade menos exigentes.

②

Configurações para PTV, PTV-boost e boost:
• Prescription: número de frações e dose prescrita
• Volume da prescrição: percentual desejado do PTV que deve ser coberto pela dose de

prescrição
• D%/DMAX: restrição de dose máxima/desejada no PTV

③

Configurações ajustáveis para o OAR mais importante:
Restrições para o volume da dose: O volume máximo do OAR mais importante que pode
receber a dose indicada; a importância dessa dose pode ser alterada, ajustando-se as
barras deslizantes.
• Off: A restrição para o OAR não será considerada durante a otimização.
• Smart: O otimizador penalizará toda violação da restrição do OAR. Porém, ainda as-

sim o otimizador levará outras restrições em consideração.
• Strict: A restrição do OAR recebe uma importância muito elevada.

④

Configurações ajustáveis para todos os demais OARs:
• Guardian: Define a importância do OAR selecionado em relação aos demais OARs e

ao PTV.
• Restrições para o volume da dose: O volume máximo de um OAR que pode receber a

dose indicada; a importância dessa dose pode ser alterada, ajustando-se as barras
deslizantes.

OBSERVAÇÃO: é recomendável remover do Protocol todos os OARs designados apenas para
fins de revisão, que não precisam ser considerados durante a otimização. A configuração das
barras deslizantes de restrição como Off, em vez de remover esses OARs, resulta em um gran-
de aumento no tempo de cálculo. 

⑤ Selecione Configuration para abrir a lista de Protocol e as opções de Setup disponí-
veis, e também para ativar o modo Advanced Editing (veja a seguir).

⑥

Os símbolos circulares coloridos indicam a violação mais grave das respectivas restri-
ções. Por exemplo, se a dose de cobertura for alcançada (verde) mas a dose para a res-
trição desejada exceder a tolerância (vermelho), o símbolo será exibido na cor vermelha.
Outros símbolos circulares para objetos:
• Círculo em cinza sólido: a dose não está disponível para o objeto ou nenhuma restri-

ção está definida para o objeto.

CALCULAR PLANOS DE TRATAMENTO
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Nº Componente

⑦

Os valores coloridos de dose/volume na tabela Plan Analysis são definidos conforme in-
dicado a seguir:
• Para PTV/PTV-Boost/Boost:

Dose de cobertura:
- Verde: a cobertura da dose é alcançada
- Amarelo: a cobertura da dose não é alcançada para o volume de cobertura, mas é

alcançada para o volume de cobertura tolerado
- Vermelho: a cobertura da dose não é alcançada para o volume de cobertura tole-

rado
Restrição de dose máxima (apenas no modo de prescrição não SRS):
- Verde: a dose está abaixo da restrição
- Amarelo: a dose excede a restrição, mas está dentro da tolerância
- Vermelho: a dose excede a restrição e está acima da tolerância

Restrição de dose desejada (apenas no modo de prescrição SRS):
- Verde: a dose está dentro da tolerância
- Vermelho: a dose excede a tolerância em alguma direção (abaixo ou acima)

• Para OARs:
- Verde: a dose é menor ou igual à restrição
- Amarelo: a dose excede a restrição, mas permanece dentro da tolerância
- Vermelho: a dose excede o intervalo de tolerância da restrição

OBSERVAÇÃO: as tolerâncias para as restrições de PTV e OAR podem ser configuradas nos
arquivos de protocolo clínico. 

OBSERVAÇÃO: se a dose de cobertura não for obtida para o volume de cobertura, o volume real
para o qual a dose for alcançada será mostrado na tabela Plan Analysis. Devido à discretização,
podem ocorrer artefatos de arredondamento. Por exemplo, se o volume de cobertura for 99% e o
volume de cobertura tolerado for 98%, um plano otimizado poderá mostrar um indicador amarelo
com um volume de 97%. 

Como editar configurações adicionais

O menu Configuration permite a edição de parâmetros adicionais. Essas alterações não afetam
o Protocol clínico ou os modelos de Setup reais no Clinical Protocol Editor.

Tabela de análise do plano
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③

⑤

⑥

⑦

①

①

②

④

Figura 14  

Etapa

1. Selecione Configuration para exibir uma lista de opções disponíveis.
• Machine Profile ②: permite alterar os perfis de máquina
• Protocol ③: permite alterar o protocolo clínico
• Advanced ④: abre mais opções
• Setup ⑤: permite alterar a configuração clínica

2. Selecione a caixa de seleção ⑥ para ativar o modo SRS Prescription (controlled inho-
mogeneity) para as metástases.

3. Use o símbolo de alternância para ativar o modo Advanced Editing ⑦. Um símbolo de
lápis aparece ao lado de todos os parâmetros que podem ser editados.

4. Selecione a seta à esquerda no alto da tela ① para fechar o menu Configuration.

OBSERVAÇÃO: você também pode modificar ou criar outras opções no Clinical Protocol
Editor. Reinicie o software para ativar as alterações. 

Links relacionados

7.1 Configurando protocolos clínicos na página 89

CALCULAR PLANOS DE TRATAMENTO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5 45



3.2.1 Edição avançada

Usando a edição avançada

Quando a função Advanced Editing é ativada:
• Um símbolo de lápis aparece ao lado de cada parâmetro que pode ser editado na tabela de

análise do plano.
• Uma seta é exibida ao lado da MU editável e das doses que podem ser normalizadas.
• Um símbolo de lápis é exibido na visualização de arco 3D, permitindo a edição da

configuração do arco na interface de usuário.

PTV

①

Figura 15  

Nº Componente Descrição

① MU

Selecione a seta para abrir um campo que permite a alteração do
fator de dimensionamento (%) das unidades monitoras que pode ser
aplicado ao plano de tratamento.
O software recalcula a dose automaticamente.
OBSERVAÇÃO: a seleção de Normalize pode causar efeitos de di-
mensionamento não linear. 

Edição avançada
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PTV, PTV-boost e boost

①

②

Figura 16  

Nº Componente Descrição

① Parâmetros do Clinical
Protocol Editor

Você pode editar manualmente todos os valores mostrados
nas caixas pretas editáveis que são exibidas após a seleção
do lápis.

② Normalize

Selecione a seta ao lado de cada valor e clique na caixa exi-
bida para fazer a normalização para a prescrição ou para a
restrição de dose máxima/desejada.
O software recalcula a dose automaticamente, tentando cum-
prir a restrição correspondente (prescrição ou dose máxima/
desejada).
OBSERVAÇÃO: a seleção de Normalize pode causar efeitos
de dimensionamento não linear. 
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OAR mais importante

①

②
③

Figura 17  

Nº Componente Descrição

① Parâmetros do Clinical
Protocol Editor

Você pode alterar manualmente o valor de Objective da dose
para o valor do volume de prescrição ou de dose máxima
usando as caixas pretas exibidas.

② Asterisco Um asterisco será exibido ao lado da dose se os valores de
restrição e objetivo não forem iguais.

③ Normalize

Selecione a seta ao lado de cada valor e clique na caixa exi-
bida para fazer a normalização para a restrição de dose ou
para o objetivo.
O software recalcula a dose automaticamente, tentando cum-
prir a restrição ou o objetivo correspondente.
OBSERVAÇÃO: a seleção de Normalize pode causar efeitos
de dimensionamento não linear. 

Edição avançada

48 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5



Outros OARs

②

①

Figura 18  

Nº Componente Descrição

① Normalize

Selecione a seta ao lado de cada valor e clique na caixa exi-
bida para fazer a normalização para a restrição de dose ou
para o objetivo.
O software recalcula a dose automaticamente, tentando cum-
prir a restrição ou o objetivo correspondente.
OBSERVAÇÃO: a seleção de Normalize pode causar efeitos
de dimensionamento não linear. 

② Parâmetros do Clinical
Protocol Editor

Você pode alterar manualmente o valor de Objective da dose
para o valor do volume de prescrição ou de dose máxima
usando as caixas pretas exibidas.
Um asterisco será exibido ao lado da dose se os valores de
restrição e objetivo não forem iguais.
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Arcos

①

②

Figura 19  

Nº Componente Descrição

① Parâmetros clínicos dos
modelos de Setup

Parâmetros disponíveis quando você está no modo Advan-
ced Editing e acessa o layout Beam’s Eye View ou selecio-
na 3D Arc View no layout Overview. Os valores predefinidos
nos arquivos de Setup podem ser alterados e aplicados ao
plano atual. O modelo não é modificado.

② Marca de visto
Selecione a marca de visto para fechar a visualização de edi-
ção.
O software atualiza as visualizações automaticamente.

Edição avançada
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3.2.2 SRS Prescription (controlled inhomogeneity)

Usando o modo SRS Prescription (controlled inhomogeneity)

Você pode ativar o modo SRS Prescription (controlled inhomogeneity) para o PTV ou PTV-
boost no menu Advanced.
O modo SRS Prescription (controlled inhomogeneity) tenta alcançar a cobertura e a restrição
de dose desejada e, dessa forma, gera mais distribuições de dose inomogêneas de PTV que são
geralmente usadas em radiocirurgias estereotáticas.

Alterações no PTV-boost e objetos de Boost

③

①

②

Figura 20  

Nº Componente Descrição

① Desired Dose Cons-
traint

Maximum Dose Constraint é alterada para Desired Dose
Constraint.
Quando Calculate é selecionado, o algoritmo de otimização
tenta alcançar a restrição de dose desejada.

② % IDL

O percentual de linha de isodose especifica a inomogeneida-
de entre a dose de prescrição e a dose máxima, em volumes
fixos. % IDL = prescrição da dose (Gy)/restrição de dose de-
sejada (Gy) * 100.

③ /SRS
Quando o modo SRS Prescription (controlled inhomoge-
neity) é ativado, o software exibe /SRS ao lado da dose de
prescrição.
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DVH do PTV no modo SRS Prescription

① ②

Figura 21  

Nº Componente Descrição

①

SRS Prescrip-
tion (control-
led inhomoge-
neity) “desati-
vado”

Quando o modo SRS Prescription (controlled inhomogeneity) é
desativado, o otimizador tenta alcançar o ponto de prescrição (triân-
gulo) para o PTV ou PTV-boost. Entretanto, o otimizador tem a liber-
dade de escolher uma dose máxima. O resultado é uma distribuição
de dose homogênea.

②

SRS Prescrip-
tion (control-
led inhomoge-
neity) “ativado”

Quando o modo SRS Prescription (controlled inhomogeneity) é
ativado, o otimizador tenta alcançar o ponto de prescrição (triângulo)
e a restrição de dose desejada para o PTV ou PTV-boost. O resulta-
do é uma distribuição de dose heterogênea.

SRS Prescription (controlled inhomogeneity)

52 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5



4 REVISAR PLANOS DE
TRATAMENTO

4.1 Revisando a dose

Menu Dose

Após o cálculo de um plano de dose, revise a distribuição de dose e as linhas de isodose em
relação à prescrição do volume-alvo (PTV). As opções de visualização mostradas a seguir estão
disponíveis no menu Dose (localizado na barra lateral).

Aviso
Devido às limitações de hardware de alguns MLCs (como o Elekta Agility), as lâminas nem
sempre se ajustam à região-alvo e os espaçamentos estáticos de lâmina necessários não
são completamente cobertos pelos colimadores primários. Revise o plano final
cuidadosamente.

Aviso
A precisão do cálculo da dose depende da resolução da grade de dose. O valor usado na
aprovação final do plano de tratamento deve ser o menor possível e não maior que 4 mm.
Os valores de 3 mm ou menos são recomendáveis para objetos pequenos, com diâmetro
de 30 mm ou menos.
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Configurações do Menu Dose

Figura 22  

O menu Dose oferece opções de visualização da distribuição de dose.

Opção de visualiza-
ção

Descrição

Dose Off As linhas de isodose não são exibidas.

Dose Distribution As linhas de isodose são exibidas.

Dose Analysis Visualizar as regiões de superdose e subdose com pontos quentes e
frios em todos os objetos, o PTV, etc.

Revisando a dose
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4.1.1 Distribuição de dose

Usando a distribuição de dose

Quando você escolhe a visualização Dose Distribution, a distribuição de dose planejada é
exibida como linhas de isodose e uma distribuição de dose. As cores na distribuição de dose
adaptam-se e se tornam mais transparentes à medida que uma imagem é ampliada, permitindo
que as estruturas subjacentes sejam vistas com nitidez.

Aviso
Revise a distribuição de dose e o DVH para o PTV.

Aviso
A exibição de dose não deve ser o único critério de decisão usado para um plano de
tratamento. Revise pelo menos outro critério (p.ex., os Histogramas de Dose-Volume
(DHVs)) e os critérios em diferentes layouts.

Ajustando linhas de isodose

②

①
④

③

Figura 23  

A tela mostra uma linha de isodose para a prescrição e para cada valor no arquivo de protocolo
clínico e um valor a ser destacado e que pode ser alterado.
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Nº Descrição

①

A legenda codificada em cores no canto inferior direito da visualização mostra as linhas
de isodose atualmente exibidas como um valor de dose absoluta.

O número de linhas de isodose é adaptável ao nível de zoom da visualização. Quando a
visualização é ampliada, mais linhas de isodose são mostradas. Quando a visualização é
reduzida, as linhas mais finas desaparecem.

② Para definir uma determinada linha de isodose para exibição, insira seu valor no campo
ao lado de Highlight.

③ Clique duas vezes no canto superior esquerdo da legenda para alternar entre dose abso-
luta e porcentagem. Isto se aplica tanto às duas linhas de isodose e à tela de DVH.

④ Clique duas vezes no valor mostrado ao lado de uma das linhas da legenda para ocultar
aquela linha. Clique duas vezes novamente para tornar a exibir a linha.

Distribuição de dose
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Como destacar uma distribuição de dose

①

Figura 24  

Etapa

Para destacar a distribuição de dose e a linha de isodose correspondentes a um determinado
valor de dose, passe o mouse sobre aquele valor na legenda ① ou mantenha selecionada a
tecla Shift e passe o mouse sobre as linhas de dose.
Isso também funciona para as linhas menores que aparecem entre as outras linhas.

Links relacionados

7.4.1 Modelo de protocolo na página 92
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4.1.2 Análise de dose

Usando a análise de dose

A visualização Dose Analysis permite que você se concentre nas áreas de risco de seu plano.
Ela exibe níveis de dose no PTV e em outros objetos anatômicos, além de destacar superdoses e
subdoses.

Analisando o PTV e OARs com a análise de dose

④

①

②
③

⑤

⑧
⑦
⑥

Figura 25  

O PTV é exibido em verde e todos os demais objetos em azul.

Nº Descrição

①
A dose em tecido normal é mostrada na cor laranja. Uma linha de isodose é mostrada
para a dose de prescrição, para 50% da dose prescrita e para o valor definível de High-
light.

② A dose dentro do PTV acima da restrição máxima/desejada é destacada na cor rosa.

③ A dose dentro do PTV entre o valor da prescrição e o valor da restrição máxima/desejada
não tem cor.

④ Qualquer dose abaixo do valor da prescrição dentro do PTV é destacada na cor verde.

⑤ Um ponto rotulado (vermelho) dentro do PTV mostra a maior dose.

⑥ Um ponto rotulado (verde) dentro do PTV mostra a menor dose.

⑦ Qualquer dose que caia dentro de um OAR é destacada com uma distribuição de dose
na cor azul. Níveis mais altos de dose possuem uma cor mais opaca.

⑧ Um ponto rotulado (vermelho) dentro do OAR mostra a maior dose.

Análise de dose
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4.1.3 Dose Shaper

Usando o Dose Shaper

O Dose Shaper permite a reformatação local de uma linha de isodose única para otimizar os
resultados do cálculo da dose, preservar os OARs e melhor atender seus requisitos.

Aviso para prosseguir

Figura 26  

Após a realização de alterações nas barras deslizantes ou no Dose Shaper, uma janela pop-up é
exibida, instruindo o usuário a pressionar Continue.

Como formatar linhas de isodose para preservar órgãos em risco

②

⑥
①

③

④
⑤

⑦

Figura 27  

Etapa

1. Selecione Dose Shaper ③.

2. Formate uma linha de isodose, arrastando a linha com o mouse.
Quando você passa o mouse sobre as linhas de isodose, uma nuvem de dose amarela é
exibida ④. As setas amarelas ⑤ indicam em qual direção a linha de isodose atual pode
ser arrastada.
OBSERVAÇÃO: as linhas de isodose somente podem ser movidas para preservar os
OARs. Se você tentar mudar a isodose para a direção errada, a nuvem-cursor ficará ver-
melha e a formatação será ignorada. 

3. A linha de isodose que está sendo movida atualmente é destacada em laranja na legen-
da de doses ⑦.
OBSERVAÇÃO: para alterar uma linha de isodose não listada na legenda de doses, fe-
che o Dose Shaper, selecione Dose e altere o valor da dose em Highlight. 
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Etapa

4. A linha tracejada ⑥ indica a linha de isodose modificada.

5. Selecione Revert ① para desfazer todas as formatações de dose desde a última otimiza-
ção. Para reverter toda formatação de dose, independentemente da otimização, dê um
duplo clique sobre a isodose destacada na legenda.
OBSERVAÇÃO: selecione Revert all para reverter para o início da otimização. 

6. Selecione Continue ②.
O algoritmo tenta alcançar as doses reais (linhas sólidas) que entregam a dose formata-
da (linha tracejada) da melhor maneira possível, tendo em vista todas as demais restri-
ções.
A isodose formatada é exibida para indicar quão bem a dose real se aproxima da dose
formatada.
OBSERVAÇÃO: a consecução da distribuição da dose real - que se aproxime da linha de
isodose formatada - fica limitada pelo fato de que a prescrição relativa ao PTV pode ficar
comprometida pelo algoritmo da otimização. Atualmente, as linhas de isodose somente
podem ser formatadas em relação às doses maiores. 

7. Repetir com a frequência necessária em relação a uma única linha de isodose.

OBSERVAÇÃO: somente uma linha de isodose por plano de tratamento pode ser formatada.
Para iniciar a formatação de uma linha de isodose, depois que outra linha de isodose tiver sido
formatada, desfaça todas as etapas da formatação anterior. 

Dose Shaper

60 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5



4.1.4 Gallery View

Usando a visualização de galeria

Abra o layout da Gallery View para revisar a distribuição de dose, passando pelas páginas dos
cortes axiais de TC ou RM. A orientação da visualização relaciona-se ao paciente e não à
aquisição de imagens.

Layout da visualização de galeria

②

①

Figura 28  

Nº Componente Descrição

① Visualização de cor-
te O número do corte/número total de cortes atual é exibido.

② Swipe

Em monitores com tela sensível ao toque, use os dedos para
mover a página para cima e para baixo.
Em monitores comuns, utilize o mouse para rolar a página
para cima ou para baixo.
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4.1.5 Menu Measure

Coordenadas usadas

As coordenadas X, Y e Z são exibidas no sistema de coordenadas DICOM.

Como medir dose em um ponto

Etapa

1.

Selecione Point no menu Measure.

2.

Para medir a dose em um único ponto dentro de uma imagem, clique em uma posição-
alvo dentro da imagem. A tela exibe um ponto com informações sobre a imagem:
• Point Dose: a dose calculada em um ponto específico, independentemente da grade

de dose pré-calculada.
• 3D Volume Dose: a dose em um ponto específico que é calculada usando uma grade

de dose pré-calculada e a interpolação dos pontos circundantes da grade. Devido a
esta interpolação, o valor da dose real neste ponto pode ser ligeiramente superior ao
valor de Point Dose. Portanto, o cálculo do valor de 3D Volume Dose é mais rápido,
porém, sem a mesma precisão do valor de Point Dose. A exibição da distribuição de
dose também é interpolada a partir da grade de dose pré-calculada.

OBSERVAÇÃO: para aquisições de RM, o valor do ponto fornecido é um valor de cinza.
Para tomografias, os valores são mostrados em Unidades Hounsfield. 

OBSERVAÇÃO: se você medir um ponto na visualização Dose Distribution, as informa-
ções de dose também serão exibidas. 

3. Para mover um ponto, passe o cursor do mouse sobre ele e arraste-o para a nova posi-
ção usando o botão esquerdo do mouse.

4. Para remover um único ponto, clique com o botão direito do mouse sobre o ponto. Para
remover todos os pontos, selecione Point em Measure para desmarcar a função.

Aviso
Somente realize o tratamento no paciente depois de verificar o dimensionamento das
imagens.

Menu Measure
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Como medir distâncias

Etapa

1.

Selecione Distance.

2.

Para medir a distância dentro de um corte, selecione dois pontos-alvo no corte. A tela
exibe a distância entre os pontos, além das informações sobre o ponto final.

3.

Para medir a distância entre dois pontos de diferentes cortes:
a. Clique no ponto-alvo no primeiro corte.
b. Passe para o segundo corte, usando a roda do mouse.
c. Clique no ponto-alvo do segundo corte.

Isso também pode ser feito em diferentes visualizações de imagem.
OBSERVAÇÃO: os pontos finais são exibidos como cruzes nos cortes-alvo e como pon-
tos em cortes intermediários. 

4. Para mover uma linha, passe o cursor do mouse sobre ela e arraste-a para a nova posi-
ção usando o botão esquerdo do mouse.

5. Para remover todas as linhas, selecione Distance em Measure para desmarcar a fun-
ção.
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4.2 Revisando os ângulos de arco e gantry

Beam’s Eye View

①

②

③

⑤

④

Figura 29  

Abra a Beam’s Eye View para revisar os arcos e a angulação do gantry.
OBSERVAÇÃO: devido às limitações de hardware de alguns MLCs (como o Elekta Agility), as
lâminas nem sempre se ajustam à região-alvo e os espaçamentos estáticos de lâmina
necessários não são completamente cobertos pelos colimadores primários. 

Layout da Beam’s Eye View

Nº Componente

① Arcos calculados pelo plano. O arco selecionado será exibido na cor laranja.

②

Ao selecionar um arco, as seguintes informações são exibidas:
• Nome
• Ângulo da mesa
• Intervalo de angulação do gantry
• Ângulo do colimador
• Unidades monitoras (MUs)

③ O ângulo inicial do arco fica na parte superior esquerda.

④ Posições da lâmina e do colimador primário em relação aos diversos pontos de controle
do arco selecionado.

⑤ O ângulo de interrupção do arco fica na parte inferior direita.

Aviso
Sempre revise a distribuição de arco em relação ao PTV, conforme exibido no layout da
Beam’s Eye View.

Revisando os ângulos de arco e gantry
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Aviso
Lâminas de MLC com larguras maiores nas bordas do campo podem resultar em dose não
conformacional na área-alvo. No layout da Beam’s Eye View, examine cuidadosamente o
PTV localizado ao redor das bordas do campo na área-alvo.

Aviso
O espaçamento de lâminas para tratamentos com Arcos Dinâmicos é mostrado na Beam’s
Eye View do software RT QA. Verifique as posições das lâminas antes da exportação.

Como alterar o arco selecionado

①

Figura 30  

Etapa

Selecione um dos arcos azuis (não selecionados) ① na parte superior esquerda da tela no
layout Overview ou 3D View.
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4.3 Histograma Dose-Volume (DVH)

Visualizando o DVH

Um DVH é exibido para cada objeto nos layouts 3D Review e Overview (selecione o DVH na
visualização intercambiável). A visualização do DVH mostra um histograma acumulativo, em que
se pode ver a parte do volume que recebe pelo menos a dose selecionada.

Aviso
A representação do DVH não deve ser o único critério de decisão usado para um plano de
tratamento. Outros critérios de revisão (p. ex., exibição da distribuição de dose).

Aviso
Assegure que o DVH e o contorno do PTV e todos os outros objetos estejam corretos, para
evitar a aplicação inadvertida de dose a esses objetos.

Layout da visualização 3D

① ②

③ ④

Figura 31  

Abra o layout 3D View para exibir o DVH e outras funções de revisão importantes, para ajudá-lo a
identificar pontos que recebem um volume de dose excessivamente grande ou pequeno.

Nº Componente Descrição

① DVH O DVH da estrutura selecionada.

Histograma Dose-Volume (DVH)
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Nº Componente Descrição

② Dose Surface

Mostra a interface da superfície de dose entre o OAR mais
crítico e o PTV para examinar a queda de dose volumetrica-
mente. Permite que você revise a distribuição de doses do
OAR mais importante e do PTV nas respectivas superfícies
tridimensionais opostas.

③ Beam’s Eye View

O PTV que recebe a dose do arco atualmente selecionado
em um determinado ângulo é exibido sobreposto em uma re-
presentação das lâminas do MLC, incluindo o campo irradia-
do.
A posição do colimador primário é mostrada como um retân-
gulo em torno do PTV.
Arraste a ponta da seta ou clique sobre as linhas de cor la-
ranja, na parte de baixo, para alterar o ângulo do gantry.

④ Visualização do arco em
3D

Permite que você:
• Selecione cada arco para revisão (a visualização é atuali-

zada na Beam’s Eye View).
• Selecione um objeto tridimensional para visualização no

DVH (como alternativa, selecione um objeto no menu Da-
ta).
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4.3.1 Exibição do Histograma Dose-Volume (DVH)

Componentes da exibição DVH

① ②

③

④

⑤

⑦

⑥

Figura 32  

Nº Descrição

① Clique na extremidade do eixo de volume e arraste para alterar a escala de Volume.

② Gráfico de Tecido Normal (NT) (veja abaixo).

③ Clique na extremidade do eixo de dose e arraste para alterar a escala de Dose.

④ As doses Min. / Mean / Max., CI, GI e a dose máxima relativa são exibidas acima do
DVH.

⑤
Passe o mouse sobre um ponto para ver mais dados. A restrição é marcada em cada
linha. Ao passar o mouse sobre o ponto restrito, serão exibidos dados que incluem a res-
trição desse objeto e o índice de conformidade (somente para o PTV).

⑥ O triângulo representa o ponto de prescrição. Se houver um círculo ao redor do ponto de
prescrição, isso significa que a meta não foi atingida.

⑦ O diamante representa a restrição e o ponto objetivo. Se houver um círculo ao redor do
diamante, isso significa que a restrição e o objetivo não foram atingidos.

OBSERVAÇÃO: um quadrado (não mostrado) representa um ponto de restrição, com a barra
deslizante configurada como Off ou uma restrição em que o objetivo é desviado da restrição. O
objetivo é então exibido como um losango. 

OBSERVAÇÃO: um símbolo (˔) representa o volume de cobertura tolerado (não mostrado). 

Interpretando o DVH

①

Figura 33  

Exibição do Histograma Dose-Volume (DVH)
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A curva Tissue do DVH corresponde à estrutura de tipo Outer Contour na lista Objects do menu
Data.
A curva Normal Tissue do DVH corresponde a uma estrutura virtual que é composta pelo Tissue
menos o PTV.
Se nenhuma estrutura for selecionada na lista Objects do menu Data, os DVHs de todas as
estruturas configuradas como visíveis serão exibidos. Além disso, as curvas Tissue e Normal
Tissue do DVH serão mostradas mesmo que a estrutura Outer Contour não esteja configurada
como visível.
O gráfico do PTV é acompanhado por uma linha azul adicional, denominada gráfico de Tecido
Normal (NT). Essa curva corresponde a uma estrutura circular virtual em torno do PTV e é usada
para cálculo do índice de conformidade (CI). Seu volume percentual é normalizado em relação ao
volume do PTV e é mostrado juntamente com o volume do PTV (tumor) como NT ①.

Recursos de DVH adicionais

• Grid Size: resolução utilizada para discretização de estruturas durante a geração do DVH
• O tipo do algoritmo de dose é exibido abaixo da exibição do DVH
• Clique duas vezes em Volume (acima do eixo y) para alternar os volumes absoluto (cm3) e

relativo (%)

Como exibir o DVH

①

②

Figura 34  

Etapa

Para exibir o DVH de um objeto específico, selecione o objeto, clicando nele na tabela Plan
Analysis ① (layout Overview) ou no menu Data ②.
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4.3.2 Índice de conformidade do DVH

Informações básicas

O índice de conformidade indica o nível de precisão com que o volume da distribuição de dose
corresponde ao tamanho e à forma do(s) PTV(s). O software fornece o índice de conformidade
Paddick inverso (CI) e o índice de gradiente (GI) por volume-alvo.

Aviso
Revise o índice de conformidade para cada PTV.

Índice de Conformidade Paddick Inverso (CI)

O índice CI descreve o nível de conformidade do volume de isodose 100% com o volume-alvo.
Isso é calculado como o índice Padick inverso (CI):

                     Total volume receiving ≥ Dcoverage             PTV volume
                      PTV volume receiving ≥ Dcoverage     PTV volume receiving ≥ Dcoverage  
                                               

*Inverse Paddick CI =

• O primeiro termo penaliza o tecido normal que recebe um volume superior à dose de
cobertura, Dcoverage.

• O segundo termo penaliza pontos frios (com dose abaixo da dose de cobertura) dentro do
volume do tumor.

Uma distribuição de dose teoricamente perfeita teria um índice CI de “1”.

Índice de Gradiente (GI)

O índice GI descreve a inclinação da dose reduzida, da isodose 100% à isodose 50%:

                      Total volume receiving ≥ 50% Dcoverage             
                     Total volume receiving ≥ 100% Dcoverage                                                  Gradient Index (GI) =

Uma distribuição de dose teoricamente perfeita teria um índice GI de “1”.

Como o software calcula o índice de conformidade

①

②

③

④

Figura 35  

Os índices CI e GI são calculados por meio da avaliação da dose no PTV ① e de um anel de
extensão no tecido normal ②. Por padrão, o tamanho da expansão é de 30 mm.
O software examina a dose na borda do anel de tecido normal. Se a linha de isodose de 50% ou
100% estiver dentro do anel de tecido normal, o software poderá calcular o respectivo índice de
conformidade ③. Se a linha de isodose de 50% ou 100% não estiver dentro do volume do PTV e
do anel de tecido normal, o software não poderá calcular o respectivo CI/GI ④. Se a isodose for
excedida em pelo menos um dos pontos da borda do anel de tecido normal, o software exibirá a
informação N/A. Os índices de conformidade ponderados por volume serão definidos como N/A
se o índice de pelo menos um dos PTVs for N/A.

Índice de conformidade do DVH
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Se nenhum dos voxels do PTV alcançar a dose de prescrição, o software exibirá a informação - -
para os índices de conformidade.
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4.4 Concluindo a revisão do plano

Recalculando um plano

Se decidir ajustar um plano, você deverá recalcular o plano, selecionando Calculate. Se o plano
for satisfatório, prossiga com as funções de salvar, imprimir e exportar.

Criando um segundo plano

Aviso
Se desejar criar um segundo plano para um paciente, tome cuidado especial se o plano
anterior já tiver sido exportado (p.ex., para um Sistema de Record and Verify (R&V) ou para
um controlador de MLC). Não realize tratamento no paciente usando um plano
desatualizado.

Concluindo a revisão do plano
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5 SALVAR PLANOS DE
TRATAMENTO

5.1 Introdução

Informações básicas

Quando o plano de tratamento estiver satisfatório, selecione Next. Isso permite:
• Salvar o plano.
• Criar um arquivo PDF ou imprimir o seu plano.
• Exportar o plano para DICOM. Isso permite a transferência para um sistema Record and Verify

(R&V), para o Dose Review e para o ExacTrac.
OBSERVAÇÃO: os parâmetros do plano de tratamento ficam disponíveis para tratamento
somente quando forem revisados e estiverem corretos e completos. 

As alterações no nome e no ID do paciente devem ser feitas com cautela. O uso de caracteres
especiais, por exemplo, pode resultar na duplicação inadvertida de arquivos de pacientes.

Aviso
De acordo com as regulamentações da norma IEC 62083, você deve assegurar que todos
os parâmetros do plano de tratamento tenham sido corretamente revisados e aprovados
por pessoal qualificado antes de exportar o plano para um sistema de terceiros.
Em geral, o software pode exportar dados para todos os principais sistemas R&V. Para obter
informações adicionais, consulte o capítulo sobre exportação DICOM.

Unidades

Todos as medições no arquivo PDF estão indicadas em unidades do sistema métrico. Se
nenhuma unidade for indicada, presume-se que a unidade esteja em milímetros.

Modulation Complexity Score (MCS)

①

O MCS ① é mostrado no PDF Treatment Delivery, em Objects and Constraints e fornece uma
medida da complexidade do plano de tratamento. Ele considera as posições das lâminas vizinhas
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e o desvio da abertura máxima para cada ponto de controle ponderado pela dose irradiada. O
valor de 1,0 caracteriza a forma mais simples, uma abertura uniforme e retangular para cada
ponto de controle. Valores mais baixos indicam formatos mais complexos. Para obter informações
adicionais sobre o cálculo do MCS, consulte as seguintes publicações:
1. A new metric for assessing IMRT modulation complexity and plan deliverability. McNiven AL,

Sharpe MB, Purdie TG. Med Phys. 2010 Feb;37(2):505-15.
2. Impact of plan parameters on the dosimetric accuracy of volumetric modulated arc therapy.

Masi L, Doro R, Favuzza V, Cipressi S, Livi L. Med Phys. 2013 Jul;40(7):071718. doi:
10.1118/1.4810969.

Introdução
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5.2 Salvando um plano

Observações sobre segurança

Aviso
Se as informações de planejamento, tais como posições de tratamento, forem exportadas
diretamente para e usadas por qualquer sistema de posicionamento de paciente (usando
as funções de exportação do ExacTrac ou do DICOM), o plano de tratamento
correspondente também deverá ser usado no tratamento.

Aviso
A Brainlab armazena os contornos com alto nível de precisão. Devido a uma limitação no
DICOM, a quantidade de pontos de contorno - que são usados para reconstruir as
estruturas - pode ser reduzida antes da gravação com DICOM RT Structure Set. Isso pode
resultar em deformações indesejadas dos contornos e em diferenças no tamanho do
volume. Portanto, verifique cuidadosamente a exatidão dos contornos após a exportação
para sistemas de terceiros.

Aviso
Para que as informações contidas nos relatórios possam ser usadas com finalidade de
tratamento radioterápico, todos os relatórios do plano devem ser aprovados por uma
pessoa qualificada.

Aviso
A Brainlab recomenda o uso dos relatórios de verificação do plano para verificação de
todos os parâmetros do tratamento, incluindo, entre outros, os tamanhos e as posições
dos colimadores, os ângulos de dispositivos e as especificações de doses, diretamente no
sistema de aplicação de tratamento.

Aviso
Verifique no relatório impresso a equivalência de profundidade e o ponto de entrada no
tecido.

Aviso
Exporte o plano final para um sistema de terceiros imediatamente depois de criar e revisar
o arquivo PDF.

Aviso
Todas as coordenadas impressas somente são válidas com sistemas de posicionamento
certificados.

Aviso
Se um plano de tratamento já exportado for alterado após a exportação inicial, certifique-
se de que todos os dispositivos de tratamento envolvidos recebam a versão atualizada dos
parâmetros do plano de tratamento correspondente. Isso inclui, entre outros, sistemas
R&V, sistemas de posicionamento de paciente, etc. Além disso, todas as pessoas
envolvidas precisam ser informadas adequadamente (p.ex., físicos, médicos, terapeutas).

Aviso
Se o controlador do acelerador linear nas máquinas Elekta Agility reposicionar as lâminas
atrás dos colimadores primários, os algoritmos de dose não conseguem levar isto em
consideração. As grandes lacunas introduzidas pelo controlador do acelerador linear
podem alterar as condições de retroespalhamento, levando a pequenas imprecisões de
dose, de baixa porcentagem.
OBSERVAÇÃO: nem sempre é tecnicamente possível mover pares de lâminas fechadas atrás
dos colimadores primários. Você deve verificar novamente se os pares de lâminas fechadas
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foram posicionados atrás dos colimadores primários. Em caso negativo, use seu bom senso para
decidir se o vazamento de dose resultante é aceitável. 

OBSERVAÇÃO: a velocidade máxima de colimador permitida não é considerada pelo sistema de
planejamento para tratamentos com arco dinâmico e VMAT usando aceleradores lineares Elekta
Agility. Isso pode resultar em:
• Ligeiro aumento no tempo de aplicação do tratamento, devido a uma redução na taxa de dose

nos casos em que a velocidade do colimador for excedida.
• Imprecisão na aplicação da dose (certifique-se de que seus testes de controle de qualidade

rotineiros sejam capazes de detectar essas imprecisões).
• Rejeição do plano de dose pelo sistema de aplicação. 

Aviso
Para MLCs com um valor relativamente grande para o espaçamento mínimo de lâminas
exigido, não planeje tratamentos para alvos muito pequenos ou muito estreitos.

Como salvar um plano de tratamento

Etapa

1.

Selecione Next para prosseguir para a página de armazenamento e ex-
portação.

2. Revise o conteúdo do plano na pré-visualização inicial do arquivo PDF.

3.

Salvando um plano
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Etapa
Digite os detalhes do plano no PDF final que o diferencie, de maneira clara, dos planos
de tratamento:
• Plan Name: digite um nome exclusivo e significativo.
• Plan Intent: por exemplo, curativo ou paliativo. Os objetivos de plano disponíveis e o

objetivo do plano padrão podem ser configurados durante a instalação, se necessário.
OBSERVAÇÃO: se um perfil de máquina de aceitação ou uma tabela de conversão de
HU em ED for usado, o valor de Plan Intent ficará restrito a MACHINE_QA, SERVICE
ou RESEARCH. 

• Plan Content: gerado automaticamente a partir das informações de cálculo do plano.
• Plan Description: digite uma descrição, se necessário.
• Save as Approved Plan (opcional): insira seu nome de usuário do Windows e uma

senha. Selecione a marca de visto novamente para remover o status aprovado.
• Domain: se vários domínios estiverem disponíveis, selecione um domínio na lista sus-

pensa.

4.

Se você selecionou um plano de tratamento, junto com o conjunto de dados do paciente,
você será perguntado se deseja substituir o plano selecionado pelo plano atualizado:
• Selecione Yes para substituir (e atualizar) o plano.
• Selecione No para retornar aos detalhes do plano e usar outro nome para salvar o

plano.

5. Selecione Save.
Este plano fica então disponível para seleção juntamente com a sequência
de dados do paciente. Se o plano estiver aprovado, uma marca de visto
será exibida ao lado do nome do plano.

6.

Selecione um item na lista de opções de PDF.
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Etapa
O software cria um PDF separado para cada opção. O PDF Treatment Parameters é
mandatório e não pode ser desmarcado.

7.

Revise as mensagens de erro e os avisos no arquivo PDF.
OBSERVAÇÃO: as informações sobre os erros e avisos do plano de tratamento ficam no
início do PDF. As informações sobre a dose e os parâmetros da prescrição em relação
ao PTV e aos OARs, ao isocentro e às informações da máquina ficam localizadas na me-
tade do PDF, antes da página de aprovação. 

8.

Selecione Save PDF ou Print PDF para prosseguir.

9.

Salvando um plano
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Etapa
Selecione uma localização para salvar os PDFs listados ou selecione a impressora para
imprimir o PDF.

10. Revise os parâmetros do plano de tratamento na impressão do arquivo PDF. Se os resul-
tados forem satisfatórios, prossiga para a próxima etapa. Se não desejar exportar dados,
selecione Back para retornar para o software.

11.

Abra o menu Export Options.
Você deve inserir o R&V Plan ID e selecionar um Export Target para exportação.
OBSERVAÇÃO: o campo R&V Plan ID é usado para identificação em sistemas externos.
Portanto, crie um ID de plano de R&V ou de curso compatível com a limitação de carac-
teres do sistema externo (p.ex., máximo de 13 a 15 caracteres alfanuméricos, sem espa-
ços). 

12.
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Etapa
Se o plano ainda não tiver sido aprovado, uma janela de diálogo perguntará se você de-
seja cancelar a exportação e retornar para aprovar o plano:
• Selecione Yes para retornar e aprovar o plano
• Selecione No para prosseguir com a exportação

OBSERVAÇÃO: você deve revisar e aprovar a correção e a completitude do plano de tra-
tamento antes da exportação DICOM para o tratamento do paciente. 

13.

Selecione Export.
Se não desejar exportar o plano, selecione Back.

14. Selecione Exit.

Salvando um plano
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6 EXPORTAR PLANOS DE
TRATAMENTO

6.1 Exportação para DICOM

Janela de diálogo de exportação DICOM

Figura 36  

O software exporta dados para DICOM automaticamente. Uma janela de diálogo é exibida
durante a exportação.

Conformidade com DICOM

a Exportação para DICOM somente pode ser realizada após a otimização do plano. O software
usa a biblioteca do DICOM 3.0 Merge como protocolo de transferência para enviar informações
para sistemas de terceiros. O DICOM facilita a interoperabilidade geral entre sistemas de
diferentes fornecedores. O DICOM RT (Radioterapia), conforme usado neste software, é o
subconjunto mais recente de objetos DICOM usados para controlar a transferência de imagens e
gráficos digitais específicos e outros dados (sem imagens) entre dois ou mais sistemas.
Para obter informações detalhadas, consulte a versão mais recente das Declarações de
Conformidade com DICOM no site: www.brainlab.com/DICOM.
A configuração do DICOM executada pela Brainlab não configura de maneira alguma em garantia
de que a interoperabilidade sempre estará correta. Os usuários devem sempre verificar se o seu
equipamento está totalmente funcional e se produz resultados precisos.
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Aviso
Revise cuidadosamente as formas de estruturas importadas de (ou exportadas para)
sistemas de planejamento de terceiros. Devido à natureza do padrão DICOM, algumas
estruturas podem ser modificadas ou acidentalmente alteradas durante a transferência,
devido a diferentes interpretações do padrão DICOM por diferentes fornecedores de TPS.

A forma e o volume das estruturas podem diferir ligeiramente de um sistema para outro,
tendo em vista os diferentes algoritmos que representam os contornos. Por este motivo,
as estruturas devem ser cuidadosamente verificadas depois da importação para um
sistema de outro fabricante.

O próprio DICOM não garante a interoperabilidade. Porém, a Declaração de Conformidade
facilita uma validação de primeiro nível da interoperabilidade entre os diferentes
aplicativos que suportam a mesma funcionalidade DICOM. A Declaração de Conformidade,
em conjunto com o Padrão DICOM, deve ser lida e entendida pelo usuário.

De acordo com a norma IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy” (Diretrizes para implementação do DICOM em radioterapia), capítulo 11
“Caution to Users” (Avisos de Cuidado para Usuários): “[...] os compradores de
equipamentos para Oncorradiologia devem assegurar que seus equipamentos realmente
irão se comunicar com outros equipamentos e transferir informações com sucesso
utilizando os protocolos e as definições DICOM”.

Interfaces DICOM de terceiros

De acordo com as regulamentações da norma IEC 62083, a exatidão dos dados inseridos deve
ser verificada e os planos de tratamento devem ser completamente revisados e aprovados por
pessoal qualificado.

Aviso
Verifique todos os dados importados pelo aplicativo Brainlab em relação à sua integridade
e exatidão, pois diferentes interpretações do padrão DICOM podem resultar em diferentes
implementações da representação dos dados transmitidos pelo protocolo DICOM.

Como o padrão DICOM não proporciona meios de verificar se a integridade de um arquivo
DICOM foi comprometida antes da importação para o sistema Brainlab, o usuário é
aconselhado a utilizar a transferência DICOM apenas via rede. Isso assegura que os dados
não possam ser manipulados durante a troca de dados. Se os dados DICOM forem
gravados na forma de arquivos em qualquer mídia de armazenamento, é recomendado
manusear essas informações com o mesmo cuidado dispensado aos registros de
pacientes - impressos ou gravados de qualquer tipo, para evitar qualquer tipo de
manipulação.

Observações sobre segurança

Por meio da redução de contornos (respectivamente, a quantidade de pontos de contorno),
pequenos contornos podem ficar deformados em uma escala maior que os contornos dos
objetos maiores, ou podem até mesmo desaparecer completamente. Portanto, verifique
cuidadosamente a exatidão dos contornos (p.ex., o alinhamento adequado dos contornos
às imagens) após a exportação para sistemas de terceiros.

Arquivos da plataforma de exportação

Dependendo do uso subsequente pretendido para os dados DICOM exportados em sua clínica,
diversos arquivos da plataforma de exportação são predefinidos pelo especialista de suporte da
Brainlab, de acordo com as suas necessidades.
• As opções disponíveis durante a exportação variam ligeiramente em função das configurações

definidas no arquivo da plataforma de exportação selecionada para o arquivo atual.
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• Por razões de segurança, os arquivos da plataforma de exportação para os planos de
tratamento somente podem ser editados pelo suporte da Brainlab.

• O uso da plataforma de exportação padrão pode resultar em um tratamento incorreto.
• Se o engenheiro de suporte alterar o modo de Exportação de Dose de Plan para Beam, esteja

ciente de que o software poderá ficar sem memória se um grande número de feixes com
grandes volumes de dose for definido.

Verifique a modalidade de tratamento com arco dinâmico, importando os arquivos de exportação
DICOM RT no sistema R&V. Esses parâmetros podem ser transferidos para o console do
acelerador linear e a ativação de feixes é possível.
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6.2 Preparação para exportação para o Dose Review

Dose Review 2.0

Para revisar planos no software Dose Review 2.0, salve um plano neste software de
planejamento de tratamento e carregue o plano no Dose Review 2.0. Para obter informações
adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Dose Review.

Dose Review 1.0

Para permitir a revisão de planos no Dose Review 1.0, o suporte da Brainlab deve configurar a
exportação automática deste software de planejamento de tratamento para uma localização em
que este software accesse o Dose Review. Após a exportação do plano, você poderá abri-lo no
Dose Review 1.0.

Preparação para exportação para o Dose Review
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6.3 Exportar para ExacTrac

Informações básicas

Este software exporta automaticamente o plano de tratamento para o sistema de posicionamento
de paciente ExacTrac após a exportação para DICOM.
Se um arquivo de plataforma de exportação separado for configurado, você deverá assegurar
que a exportação para o ExacTrac e para o Sistema R&V seja realizada simultaneamente.
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6.4 Aplicação de tratamento

Observações sobre segurança

A consistência, a exatidão e a completitude da sequência de imagens importada ou dos dados
carregados deverão ser verificadas pelo equipamento de IGRT antes da aceitação para um
procedimento de IGRT.

Aviso
O uso de um sistema de aplicação de tratamento com parâmetros extremos, tais como alta
taxa de dose, baixa MU por feixe ou alta velocidade das lâminas, pode resultar em
imprecisão na aplicação da dose planejada para o tratamento. O físico é responsável por
garantir a aplicação correta da dose planejada para o tratamento no paciente. Isso inclui a
responsabilidade pela escolha dos parâmetros de tratamento adequados.

Aviso
Se um ou mais componentes do sistema de aplicação de tratamento tiverem sido
modificados, trocados ou recalibrados, você deverá realizar a revalidação do sistema de
planejamento de tratamento e do sistema de aplicação de tratamento, de acordo com os
procedimentos de controle de qualidade. Se componentes que influenciam parâmetros
dosimétricos do sistema forem modificados, repita as medições de dados de feixe e insira
os dados revisados no sistema usando a ferramenta Physics Administration.

Aviso
Para assegurar a consistência quando vários sistemas de planejamento são utilizados,
todos os parâmetros finais de posicionamento e tratamento devem ser fornecidos pelo
mesmo sistema de planejamento de tratamento. Por exemplo, se as informações deste
software forem usadas diretamente para o posicionamento do paciente, então o plano de
tratamento correspondente também deverá ser gerado por este software e o plano de
tratamento gerado não poderá ser modificado por nenhum outro sistema de planejamento
de tratamento.

Aviso
Revise todos os contornos (PTV, OARs, etc.) antes de iniciar o tratamento.

Aviso
Antes de iniciar o tratamento do paciente, você deve concluir os processos de aceitação
do sistema, verificação e validação do sistema de planejamento de tratamento, incluindo
perfis de feixes.

Aviso
Antes de iniciar o tratamento, você tem a responsabilidade de verificar, de dentro da sala
de tratamento, se o tampo de mesa selecionado é o mesmo tampo de mesa utilizado
durante o planejamento do tratamento.

Aviso
Antes de iniciar o tratamento, você tem a responsabilidade de verificar, de dentro da sala
de tratamento, se os ângulos de gantry e de mesa selecionados podem ser usados para a
realização do tratamento sem resultar em lesões nos pacientes ou danos aos
equipamentos, como o sistema de aplicação de tratamento.

Aviso
O aviso de colisão do software alerta sobre possíveis colisões entre o gantry do
acelerador linear e a mesa de tratamento. O software não é uma ferramenta precisa de
previsão de colisões. Dependendo da configuração do tratamento e/ou da anatomia do
paciente, podem ocorrer colisões mesmo que o software não gere mensagens de alerta.
Você é responsável por verificar, antes do início do tratamento, se é possível realizar o
tratamento sem colisões.

Aplicação de tratamento
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Aviso
Você é responsável por assegurar que as configurações das máquinas (incluindo, entre
outras, as configurações de colimadores primários) estejam permanentemente
sincronizadas em todos os locais configurados (p.ex., sistema de planejamento de
tratamento, sistema R&V e sistema de aplicação de tratamento). Uma incompatibilidade
entre a configuração da máquina usada para planejamento e a máquina usada para
tratamento pode resultar na aplicação inadequada do tratamento ou na interrupção do
fluxo de trabalho clínico.

Aviso
Tratamentos CW (sentido horário)/CCW (sentido anti-horário): A direção de rotação do
gantry pode ser confundida em diferentes fases no processo de planejamento; por
exemplo, as formas do MLC tornam-se espelhadas devido à rotação invertida do gantry ou
o relatório impresso não declara explicitamente a direção de rotação selecionada. Antes
do tratamento, assegure que a direção correta de rotação do gantry tenha sido importada
em seu sistema R&V, e que seja exibida no console do acelerador linear.

Aviso
Em geral, esses sistemas não são indicados para o tratamento de pacientes usando
planos em que os colimadores primários bloqueiam a abertura do MLC. A única exceção é
o MLC Elekta Agility, devido ao comportamento das lâminas de proteção e ao recurso de
rastreamento do colimador primário. Em tratamentos gerados para o MLC Elekta Agility, os
colimadores primários sobrepõem o campo do MLC. Para usar o MLC Elekta Agility é
necessário realizar medições adicionais de dados de feixes, conforme especificado no
Manual de Referência Técnica Brainlab - Princípios de Física.

Aviso
Você é totalmente responsável por verificar a exatidão dos dados devolvidos pela Brainlab
e por verificar a exatidão de quaisquer feedbacks ou recomendações fornecidas pela
Brainlab. Você deve validar a segurança e a eficácia dos dados retornados pela Brainlab
antes de realizar qualquer tratamento em pacientes.

Controle de Qualidade

Aviso
Você é responsável por estabelecer um programa abrangente de controle de qualidade que
seja adequado para a detecção de erros, limitações ou imprecisões nos sistemas de
planejamento de tratamento e de aplicação de tratamento. Para obter detalhes adicionais,
consulte o capítulo de controle de qualidade no Manual de Referência Técnica Brainlab -
Princípios de Física.

Aviso
O cálculo de dose de Pencil Beam para tratamentos com arco é realizado em uma grade de
ângulos discretos de gantry, usando um tamanho de passo de arco finito (em graus).
Portanto, a dose calculada pode ser imprecisa. É altamente recomendável realizar uma
verificação de fantoma para cada plano de tratamento com arco.

Aviso
Use fantomas para medir a precisão absoluta do sistema e dos sistemas de aplicação de
tratamento. A precisão medida deve ser levada em consideração durante a configuração
dos parâmetros do plano, para garantir a aplicação precisa do tratamento.

Aviso
Assegure a aplicação adequada do plano de tratamento no paciente. Recomendamos a
execução de uma verificação de fantoma para todos os planos de tratamento usando
exatamente as mesmas configurações de parâmetros que serão usadas para o paciente
real durante o tratamento real.
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Aviso
Para cada plano de tratamento de paciente, você deve assegurar que a configuração
planejada para o acelerador linear seja corretamente transferida e aplicada ao acelerador
linear. Isso inclui, entre outros, o modo de filtro aplainador e as configurações acessórias.

Aviso
Tratamentos estereotáticos, como a radiocirurgia estereotática (SRS), incorporam níveis
muito altos de taxas de dose e doses por fração, e são tipicamente planejados com
margens reduzidas de volume-alvo. Portanto, você deve tomar precauções de segurança
adicionais durante o planejamento do tratamento, a transferência do plano e a aplicação
do tratamento. É altamente recomendável executar ações adicionais de controle de
qualidade antes de cada tratamento estereotático de paciente.

Aviso
É recomendável verificar e confirmar a preparação do paciente com um método adequado
de verificação de posicionamento antes do início do tratamento. Planos de amostragem
podem ser gerados com o uso de fantomas, para testar a precisão do método real de
preparação do paciente.

Aviso
Certifique-se de que o sistema de planejamento de tratamento da Brainlab esteja
corretamente configurado e que a configuração reflita os parâmetros dos sistemas de
aplicação de tratamento. Esses parâmetros incluem, entre outros, a convenção de escala
do acelerador linear, limites mecânicos ou parâmetros dosimétricos, tais como modos de
energia ou fluência do acelerador linear, como SRS e FFF (Livre de Filtro Aplainador).

Aviso
Sempre assegure que os sistemas de aplicação de tratamento usados para tratamento de
um paciente sejam os mesmos que foram definidos durante o processo de planejamento,
ou seja, o perfil de máquina selecionado deve ser correspondente à máquina usada para o
tratamento.

Aviso
Compare todos os parâmetros do tratamento exportados para o Sistema R&V com o
relatório impresso gerado pelo software.

Aviso
Observe atentamente as especificações e as recomendações fornecidas pelo fabricante de
seu equipamento de dosimetria. O uso do equipamento de dosimetria fora dos intervalos
especificados para tamanhos de campos ou de maneira incorreta podem resultar em
cálculos de dose imprecisos.

Aplicação de tratamento
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7 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

7.1 Configurando protocolos clínicos

Clinical Protocol Editor

O Clinical Protocol Editor permite a definição de diversas variáveis usadas em cálculos de
planos. Você pode criar suas próprias versões clínicas de Protocol e Setup em sua unidade de
armazenamento local.

Aviso
As alterações aos modelos do Clinical Protocol Editor tornam-se válidas somente quando
o software é reiniciado.

Como modificar modelos de protocolos clínicos

①

②

Figura 37  

Etapa

1. Para acessar um conjunto de modelos padrão:
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Etapa
• Inicie o Clinical Protocol Editor em sua área de trabalho ou na interface do Origin

Server, dependendo de sua instalação, ou
• Navegue até a pasta: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/

SpineSRS<version #> com o File Explorer (Explorador de Arquivos) e abra o arquivo
desejado.

2. Altere o modo de visualização para Adjustment e insira a senha para rea-
lizar modificações.

3. Dê um duplo clique sobre um parâmetro para editar um valor.
Uma janela é exibida ①. Leia a descrição para ter acesso a importantes informações so-
bre edição ②.

4. Configure as variáveis nas tabelas a seguir.

5. Renomeie o modelo para criar um novo protocolo clínico para uso clínico.

6. Selecione Save.
Navegue até a pasta Brainlab correspondente à versão correta do software (p.ex.,
%BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/SpineSRS1.5). É recomendável escolher
o nome sugerido, para garantir a consistência entre o nome especificado no arquivo e o
nome do arquivo.

7. Quando não forem mais necessários, os protocolos da pasta de exemplos poderão ser
excluídos do sistema de arquivos. Para isso, navegue até a pasta
%BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols com o File Explorer (Explorador de Arqui-
vos) do Windows e exclua os arquivos correspondentes ou toda a pasta de exemplos.
Os exemplos excluídos não estarão disponíveis na seleção de Protocol e Setup do soft-
ware.

Correção automática de valores inválidos

①

Figura 38  

Alguns valores dependem de valores especificados em outros parâmetros. Se você modificar
acidentalmente algum valor que viole um valor dependente, o software corrigirá automaticamente
o respectivo valor para corrigir a restrição. Por exemplo, o volume de cobertura desejado deve
sempre ser ≥ ao volume de cobertura tolerado. Portanto, se você especificar um volume de
cobertura desejado que seja menor que o volume de cobertura tolerado, o volume de cobertura
tolerado será automaticamente ajustado ① e vice-versa.
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Como importar valores de modelos clínicos

Etapa

1. Abra um arquivo de modelo na pasta atual Examples_x.x (“x.x” é a versão atual do soft-
ware).
A versão de software de um arquivo de modelo é exibida próximo ao parâmetro Type.
OBSERVAÇÃO: a versão de software 1.0 não contém o número da versão. 

2. Altere o modo de visualização para Adjustment.

3.
Selecione o ícone de importação.

4. Navegue para a pasta correspondente e importe o arquivo que foi editado na versão an-
terior do software.
Os valores importados são marcados com comentários que indicam a origem de cada
valor.

5. Altere o nome dentro do arquivo de modelo e salve o arquivo com o nome sugerido na
pasta da versão x.x ("x.x” é a nova versão de software) correspondente.

6. Depois de realizar a importação, verifique a plausibilidade dos valores importados e não
importados e edite-os, se necessário. Considere os seguintes aspectos:
• Apenas os valores que podem ser modificados na visualização atual são importados
• Apenas os valores válidos para a versão atual do protocolo são importados
• Se os valores da versão antiga do arquivo tiverem alguma dependência de valores da

nova versão do arquivo, o software poderá ajustar automaticamente os valores padrão
no novo arquivo para estabelecer a correspondência de suas dependências na versão
antiga do arquivo

Os seguintes valores são novos nesta versão do software e, portanto, não serão importa-
dos da versão anterior:

Modelos de protocolo
- Prescription: Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint,

SRS Prescription (controlled inhomogeneity)
- Todos os itens da seção boost
- Para cada OAR: Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose Mode
- Dose Grid Parameters: Anteriormente apenas no modo, Monte Carlo Statistical

Dose Result Type
• Modelos de configuração Todos os valores diferentes dos valores incluídos no novo

modelo serão importados, pois nenhum item novo foi adicionado desde a versão ante-
rior.

OBSERVAÇÃO: verifique cuidadosamente esses novos valores e altere o valor padrão
quando necessário. 

OBSERVAÇÃO: mensagens de advertência informam o usuário quando o valor de um
parâmetro não pode ser importado. 
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7.2 Funções do Clinical Protocol Editor

Ícones do Clinical Protocol Editor

Opções Descrição

O valor não foi modificado.

O valor foi modificado.

O valor é apenas para leitura (não pode ser editado).

O valor é inválido.

Visualizar mais opções.

Adicionar entrada (se aplicável).

Excluir entrada (se aplicável).

Abrir um novo protocolo clínico ou recarregar o arquivo atual.

Quando você faz alterações, a cor do botão “Salvar” muda de cinza para colorida
③. Você pode mudar o nome do arquivo para criar um novo modelo.
Não existe limite para o número de modelos de protocolos clínicos que podem
ser criados.

Fechar o arquivo de protocolo clínico atual.

Alterar o modo de visualização do arquivo de protocolo clínico atual. Você preci-
sará salvar o modelo de protocolo clínico atual e inserir uma senha para alternar
os modos padrão e outros modos.

Importar valores de um protocolo clínico antigo no protocolo atualmente aberto,
substituindo os valores atuais.
OBSERVAÇÃO: você deve estar no Modo de visualização: Adjustment. 

Selecione para visualizar o histórico de mudanças do atual modelo de protocolo
clínico.

Expande todos os itens selecionados simultaneamente.

Sair do Clinical Protocol Editor.

Modelo de protocolo

Na tabela mostrada a seguir, “Tumor” se refere a:
• PTV, se nenhum objeto de boost estiver disponível
• PTV-boost, se houver um objeto de boost disponível
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OBSERVAÇÃO: a edição de modelos de Protocol é protegida por senha. 

Variável Descrição

Type

Define o tipo do protocolo e a versão do software.
OBSERVAÇÃO: a versão de software 1.0 não mostra o nú-
mero da versão. 

OBSERVAÇÃO: o tipo é fixo e não pode ser alterado. 

Name

Define o nome do protocolo.
OBSERVAÇÃO: essa informação fica visível no software.
Crie um nome significativo, que não seja contraditório em
relação a outros valores. 

Purpose

Define a finalidade do protocolo.
Demo: protocolo fornecido exclusivamente a título de de-
monstração. Não serve para utilização clínica.
Clinical Use: o protocolo é adequado para utilização clíni-
ca.

Prescription

Fractions Digite o número de frações do tratamento.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Insira a dose de prescrição/cobertura. Esse valor deve ficar
entre 1,0 e 99,9 Gy.
OBSERVAÇÃO: este valor deve ser maior ou igual à dose
de prescrição/cobertura do objeto boost e deve ser menor
ou igual à restrição de dose máxima/desejada para o tumor. 

Desired Coverage Volume (%)

Insira o percentual de um volume tumoral que idealmente
deve ser coberto pela dose durante o tratamento. Esse va-
lor deve ficar entre 50 e 99,9%.
OBSERVAÇÃO: esse valor deve ser maior ou igual ao volu-
me de cobertura tolerado. 

Tolerated Coverage Volume (%)

Digite a porcentagem minimamente tolerada de um volume
de tumor que deva ser abrangido pela dose durante o trata-
mento. Esse valor deve ficar entre 50 e 99,9%.
OBSERVAÇÃO: esse valor deve ser menor ou igual ao vo-
lume de cobertura desejado. 

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Dose (Gy)

Insira a restrição de dose absoluta máxima/desejada ou
deixe em branco. Esse valor deve ficar entre 1,0 e 99,9 Gy.
Se a restrição de dose máxima/desejada for definida, a do-
se de prescrição/cobertura para o tumor deve estar entre 50
e 100% da dose de restrição de dose máxima/desejada, pa-
ra assegurar que a porcentagem do IDL esteja entre 50 e
100%; caso contrário, a dose de prescrição/cobertura será
adaptada de forma adequada.
Este valor deve ser menor ou igual à dose de restrição de
dose máxima/desejada para o objeto boost (consulte Boost
abaixo).
• Se SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = fal-

so: esta configuração é opcional e é definida como a res-
trição de dose máxima.

• Se SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = ver-
dadeiro: esta configuração é obrigatória e é definida co-
mo a restrição de dose desejada.
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Variável Descrição

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Volume (%)

Insira o volume de restrição de dose máximo/desejado. Es-
se valor deve ficar entre 0 e 50%.
• Se SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = fal-

so: esta configuração é definida como a restrição de dose
máxima.

• Se SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = ver-
dadeiro: esta configuração é definida como a restrição de
dose desejada.

Tolerated Dose Deviation of Ma-
ximum/Desired Dose Constraint
(%)

Especifique o desvio tolerado para a restrição de dose má-
xima (para prescrições não SRS) ou desejada (para prescri-
ções SRS). Esse valor afeta os símbolos coloridos da tabe-
la de análise do plano. Esse valor deve ficar entre 0 e 10%.

SRS Prescription (controlled
inhomogeneity)

True: Ative o modo SRS Prescription (controlled inhomo-
geneity). O algoritmo tenta distribuir a dose sem homoge-
neidade dentro do volume do tumor. A restrição de dose de-
sejada é tratada como um ponto da prescrição a ser alcan-
çado.
False: Desative o modo SRS Prescription (controlled
inhomogeneity). O algoritmo tenta distribuir a dose homo-
geneamente dentro do volume do tumor. O algoritmo tenta
não exceder a restrição de dose máxima.

Boost

Use for Normalization
True: o algoritmo usa o objeto de boost para normalização.
False: o algoritmo usa o PTV-boost para normalização.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Insira a dose total a ser aplicada ao boost.
Por exemplo, se o PTV-boost deve receber 15 Gy e o boost
deve receber mais 3 Gy, a dose total é de 18 Gy. Esse valor
deve ficar entre 1 e 99,9 Gy.

Desired Coverage Volume (%)

Insira o percentual de um volume de boost que idealmente
deve ser coberto pela dose durante o tratamento. Esse va-
lor deve ficar entre 50 e 99,9%.
OBSERVAÇÃO: esse valor deve ser maior ou igual ao volu-
me de cobertura tolerado do objeto boost. 

Tolerated Coverage Volume (%)

Insira o percentual minimamente tolerado de um volume de
boost que deve ser coberto pela dose durante o tratamento.
Esse valor deve ficar entre 50 e 99,9%.
OBSERVAÇÃO: esse valor deve ser menor ou igual ao vo-
lume de cobertura desejado do objeto boost. 
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Variável Descrição

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Dose (Gy)

Insira a dose de restrição de dose máxima/desejada a ser
aplicada ao boost ou deixe esse campo vazio. Esse valor
deve ficar entre 1 e 99,9 Gy.
Se a dose de restrição de dose máxima/desejada for defini-
da para o objeto boost, a dose de prescrição/cobertura do
objeto boost deverá estar entre 50 e 100% da dose de res-
trição de dose máxima/desejada, para assegurar que a por-
centagem do IDL esteja entre 50 e 100%; caso contrário, a
dose de prescrição/cobertura será adaptada de forma ade-
quada.
• Se SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = fal-

so: esta configuração é opcional e é definida como a res-
trição de dose máxima.

• Se SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = ver-
dadeiro: esta configuração é obrigatória e é definida co-
mo a restrição de dose desejada.

OBSERVAÇÃO: este valor deve ser maior ou igual à dose
de restrição de dose máxima/desejada para o PTV-boost
(consulte Prescription acima). 

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Volume (%)

Insira o volume de restrição de dose máximo/desejado. Es-
se valor deve ficar entre 0 e 50%.
• Se SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = fal-

so: esta configuração é definida como a restrição de dose
máxima.

• Se SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = ver-
dadeiro: esta configuração é definida como a restrição de
dose desejada.

Tolerated Dose Deviation of Ma-
ximum/Desired Dose Constraint
(%)

Insira o desvio tolerado para a restrição de dose máxima
(para prescrição não SRS) ou desejada (para prescrição
SRS). Esse valor afeta os símbolos coloridos da tabela de
análise do plano. Esse valor deve ficar entre 0 e 10%.

SRS Prescription (controlled
inhomogeneity)

True: Ative o modo SRS Prescription (controlled inhomo-
geneity). O algoritmo tenta distribuir a dose sem homoge-
neidade dentro do volume de boost. A restrição de dose de-
sejada é tratada como parte da prescrição.
False: Desative o modo SRS Prescription (controlled
inhomogeneity). O algoritmo tenta distribuir a dose homo-
geneamente dentro do volume de boost. O algoritmo tenta
não exceder a restrição de dose máxima.

Most Important OAR
Digite o tipo de órgão do Most Important OAR. O nome de-
ve corresponder a um Item na lista OAR Constraints (Va-
lue List).
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Variável Descrição

OAR Constraints (Value List)

Crie uma lista de OARs e suas informações de restrição.
Em relação a cada OAR, defina:
• O Type de órgão que corresponde ao Type no Object

Management
• Um desvio de dose tolerado
• Uma restrição de dose máxima
• Até quatro pontos de restrição de dose

OBSERVAÇÃO: somente defina os OARs no Protocol que
deve ser considerado durante a otimização. Qualquer OAR
disponível e não listado aqui ainda poderá ser revisado no
aplicativo do software (inclusive o Histograma dose-volume
(DVH)). 

OBSERVAÇÃO: a restrição de dose máxima de cada OAR
deve ser maior ou igual a todas as restrições de dose defi-
nidas para o OAR. 

Dose Display

Highlight Dose (Gy)
Insira o valor padrão em Gy para o campo de destaque
ajustável na função Dose Display. Esse valor deve ficar
entre 1,0 e 99,9 Gy.

Show Half Prescription

Escolha entre ativar ou desativar o valor de meia prescrição
na função Dose Display.
True: Habilitar o valor para meia prescrição.
False: Desabilitar o valor para meia prescrição (padrão).

Show Maximum Limit

Escolha entre ativar ou desativar o limite máximo de dose.
True: Habilita o limite máximo de dose.
False: Desabilita o limite máximo de dose.
OBSERVAÇÃO: esse valor é definido em Maximum Limit
(%). 

Maximum Limit (%)
Insira o limite máximo da dose relativo à dose de prescri-
ção/cobertura (%) a ser exibido na função Dose Display
nas aplicações. Esse valor deve ficar entre 100 e 200%.

Show Absolute Dose

Escolha exibir os valores de dose absolutos ou relativos na
legenda de dose, como padrão. Você poderá alterar essa
configuração no software, dando um duplo clique sobre a
legenda de dose.
True: Exibir a dose absoluta.
False: Exibir a dose relativa.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

Função Dose Display de acordo com suas necessidades.
Máximo: 3 valores.
OBSERVAÇÃO: você pode definir até três linhas de dose
críticas. 

Dose (Gy) Digite a dose (em GY) em cada linha de dose. Esse valor
deve ficar entre 1,0 e 99,9 Gy.

Dose Grid Parameters

Dose Grid Resolution (mm) Digite a resolução da grade. Esse valor deve ficar entre 1,0
e 4,0 mm.

Monte Carlo Spatial Resolution
(mm)

Digite a resolução espacial de Monte Carlo. Esse valor de-
ve ficar entre 1,0 e 4,0 mm.
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Variável Descrição

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty during VMAT optimization
(%)

Digite a incerteza estatística de Monte Carlo durante a oti-
mização da Terapia com Arco Volumétrico Modulado
(VMAT). Esse valor deve ficar entre 1,0 e 8,0%.
OBSERVAÇÃO: este valor deve ser maior ou igual à incer-
teza estatística de Monte Carlo para o cálculo direto da do-
se final. 

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty for final forward dose cal-
culation (%)

Digite a incerteza estatística de Monte Carlo para o cálculo
direto da dose final. Esse valor deve ficar entre 1,0 e 8,0%.
OBSERVAÇÃO: este valor deve ser maior ou igual à incer-
teza estatística de Monte Carlo durante a otimização da Te-
rapia com Arco Volumétrico Modulado (VMAT). 

Monte Carlo Dose Result Type
Existem dois tipos de resultado de dose Monte Carlo:
• Dose to water
• Dose to medium

Aviso
Por padrão, o tipo de resultado de dose Monte Carlo é definido co-
mo Dose to medium. Portanto, revise cuidadosamente a distribuição
de dose de objetos dentro de ossos. Para obter informações adicio-
nais, consulte Manual de Referência Técnica, Brainlab - Princípios
de Física. É possível configurar o tipo de resultado de dose Monte
Carlo como Dose to water e revisar o plano usando o fluxo de traba-
lho RTQA Recalculation.

Modelo de configuração

Durante a instalação, a Brainlab cria modelos de Setup padrão nas configurações de serviço.
Esses modelos somente podem ser alterados pelo suporte da Brainlab. Se você solicitar que a
Brainlab altere o nome dos modelos padrão durante a instalação, os nomes dos modelos de
Setup padrão serão diferentes dos nomes de arquivos de Setup no Clinical Protocol Editor. Se
esses nomes forem diferentes, o software não poderá identificar o modelo de Setup a ser
carregado quando um modelo de Protocol for selecionado no aplicativo de software. Em vez
disso, o software selecionará o próximo arquivo em ordem alfanumérica. Se este não for o
modelo de Setup correto, você deverá selecionar o modelo correto na lista suspensa mostrada
no software.
Para forçar o software a selecionar automaticamente o arquivo de Setup correto, as seguintes
opções estão disponíveis:
• Renomeie o modelo de Setup do Clinical Protocol Editor, para que fique idêntico ao modelo

de Setup das configurações de serviço.
• Renomeie o modelo de Setup do Clinical Protocol Editor, para que seja o primeiro item da

lista alfanumérica.
Os parâmetros para os modelos de Setup dependem da máquina.
OBSERVAÇÃO: a edição de modelos de Setup é protegida por senha. 

Variável Descrição

Type

Define o tipo do protocolo e a versão do software.
OBSERVAÇÃO: a versão de software 1.0 não mostra o nú-
mero da versão. 

OBSERVAÇÃO: o tipo é fixo e não pode ser alterado. 

Name

Define o nome da configuração.
OBSERVAÇÃO: este nome fica visível no software Spine
SRS. Crie um nome significativo, que não seja contraditório
em relação aos outros valores. 
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Variável Descrição

Purpose

Define a finalidade da configuração.
Demo: A configuração é fornecida a título de demonstração
apenas. Não serve para utilização clínica.
Clinical Use: A configuração é adequada para utilização
clínica.

Otimização da duplicação de arco

Arc Duplication Optimization is
enabled

Escolha entre ativar a otimização da duplicação de arco ou
usar a configuração atual. As metástases de coluna se lo-
calizam dentro das vértebras que são estruturas côncavas.
Portanto, você tem a opção de dividir o PTV (duplicação de
arco) para melhor tratar os PTVs de formato côncavo.
Yes: Ativar a otimização da duplicação de arco. Se a estru-
tura do PTV atender a determinados requisitos, ele será di-
vidido em um ou mais sub-PTVs. Para cada sub-PTV, a
configuração do arco é copiada e os campos desses arcos
são inicializados com os segmentos da IMRT abrangendo
somente este sub-PTV. Assim que o cálculo for inicializado
no software, as formas do MLC inicializadas em relação a
um dos sub-PTVs passam a ter permissão para abranger
outros sub-PTVs.
No: Usar a configuração do arco como está.

Maximum number of arcs
Digite o número máximo de arcos que podem ser usados
no tratamento, incluindo os arcos criados pela duplicação
de arcos. Esse valor deve estar no intervalo de 1 a 12.

Arc Planes Common Parameters

Max PTV to MLC leaf distance
(mm)

Digite a distância máxima do PTV para a lâmina do MLC na
projeção do feixe (mm). Esse valor deve ficar entre 0 e 10
mm.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane

Define os ângulos de gantry numericamente inferiores e su-
periores para o movimento de gantry de um arco candidato
(°).
O software coloca um arco candidato no intervalo [Gantry
Lower Angle;Gantry Upper Angle]. Isto significa que o ar-
co é definido em sentido horário (CW). Para o tratamento
atual, o software obtém a direção da rotação do gantry au-
tomaticamente, frequentemente usando tanto movimentos
em sentido horário quanto Em sentido anti-horário (CCW).
Se o comprimento do arco não for igual ou maior que 50°,
não será possível criar um plano de tratamento válido. Além
disso, se o comprimento do arco não for divisível por 10°,
os ângulos especificados serão ajustados adequadamente.
Exemplos:
a) [5;175]: arco com comprimento de 170°, movimentação
de 5° para 175° em sentido horário, ou de 175° para 5° em
sentido anti-horário.
b) [-175;175]: arco com comprimento de 350°, movimento
de -175° (= 185°) a 175° em sentido horário, ou de 175° a
-175° (= 185°) em sentido anti-horário.
c) [95;185]: arco com comprimento de 90°, movimento de
95° a 185° em sentido horário, ou de 185° para 95° em sen-
tido anti-horário.
Assegure que os ângulos selecionados da mesa e do gan-
try não produzam colisões da mesa.
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Variável Descrição

Table Angle (°)

Digite o ângulo da mesa (°) de um arco candidato. O valor
deve ser um número inteiro entre 0 e 360°.
O ângulo da mesa deve ser especificado em coordenadas
IEC 61217.

Gantry Lower Angle (°)

Digite o ângulo de gantry numericamente inferior para o
movimento de gantry de um arco candidato (°). O valor de-
ve ser um número inteiro entre -360 e 360°.
O valor de Gantry Lower Angle deve ser menor que o va-
lor de Gantry Upper Angle em todos os casos.
O valor de Gantry Lower Angle deve ser especificado em
coordenadas da norma IEC 61217.

Gantry Upper Angle (°)

Digite o ângulo de gantry numericamente superior para o
movimento de gantry de um arco candidato (°). O valor de-
ve ser um número inteiro entre -360 e 360°.
O valor de Gantry Upper Angle deve ser maior que o valor
de Gantry Lower Angle em todos os casos.
O valor de Gantry Upper Angle deve ser especificado em
coordenadas da norma IEC 61217.

Informações adicionais sobre Gantry Lower Angle e Gantry Upper Angle

O software coloca um arco candidato no intervalo [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle].
Isto significa que o arco é definido em sentido horário (CW). Para o tratamento real, o software
obtém a direção da rotação do gantry automaticamente, frequentemente usando movimentos
horários e movimentos anti-horários (CCW).

Collimator Angle

Digite o ângulo do colimador (°). O valor deve ficar entre 0 e
360°.
O valor de Collimator Angle deve ser especificado em co-
ordenadas da norma IEC 61217.
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8 COMO O ALGORITMO DE
OTIMIZAÇÃO FUNCIONA

8.1 Introdução

Informações básicas

Um algoritmo de otimização específico para a indicação é usado para produzir planos de
tratamento de radioterapia, facilitando o uso da técnica de Arcoterapia Volumétrica Modulada
(VMAT).
As principais etapas durante a otimização podem ser resumidas da seguinte maneira:
• Duplicação de arco: O PTV é dividido em vários (mais) sub-volumes convexos para dar

suporte à otimização subsequente da VMAT na busca por um plano de tratamento de alta
qualidade.

• VMAT Optimization: Encontrar as formas ideais do Colimador Multilâmina (MLC) e dos pesos
para o ponto de controle (unidades monitoras por segmento do arco) para cumprir com as
restrições dosimétricas.

As seções a seguir descrevem essas etapas em detalhes. As próximas seções descrevem como
o resultado da otimização pode ser modificado, bem como o fundamento técnico dos planos da
VMAT.

COMO O ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO FUNCIONA

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine SRS Ver. 1.5 101



8.2 Duplicação de arco/Divisão de PTV

Terminologia

① ②

• Convexo: exterior arredondado ou curvo, que se estende exteriormente ①
• Côncavo: interior arredondado, curvo ou oco por dentro ②

Motivação

①

②

Figura 39  

O algoritmo da VMAT não tem um bom desempenho em objetos côncavos. Objetos côncavos são
objetos que contém um volume ou volumes menores que seu próprio envoltório convexo ①.
Portanto, o Spine SRS utiliza um algoritmo de divisão de PTV para melhorar o tratamento de
objetos côncavos, com as vértebras.
O algoritmo de divisão de PTV determina automaticamente o número e a forma ideais dos sub-
PTVs que o algoritmo da VMAT usará na otimização ②.

Duplicação de arco/Divisão de PTV
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Descrição do algoritmo

①

②

Figura 40  

Para cada sub-PTV, a configuração do arco é copiada e os campos desses arcos são
inicializados com os segmentos da IMRT abrangendo somente este sub-PTV. Assim que a
otimização da VMAT for iniciada, as formas do MLC de um arco inicializado em relação a um dos
sub-PTVs passarão a ter permissão para também abranger outros sub-PTVs.
O único efeito visível será a duplicação da configuração do arco. Para ativar ou desativar as
funções de Duplicação de arco/Divisão de PTV, configure a opção Arc Duplication is enabled
como Yes ou No ①.
Se a configuração do arco contiver mais de um arco, talvez seja sensato limitar-se o número total
de arcos. Isso limitará diretamente o número de sub-PTVs que serão automaticamente criados.
Defina o número máximo de arcos em Maximum number of arcs.
Por exemplo, se houver dois arcos na configuração e o valor de Maximum number of arcs for
definido como 6 ②, a divisão do PTV poderá gerar até três sub-PTVs (2 x 3 arcos). Entretanto, se
o valor de Maximum number of arcs for definido como 4, apenas dois sub-PTVs, no máximo,
poderão ser gerados (2 x 2 arcos).

Limitações

Atualmente, não é possível aplicar o algoritmo a PTVs que têm vários componentes
desconectados (ou seja, várias partes não adjacentes umas às outras). Por exemplo, imagine um
único PTV que cubra duas vértebras, mas que preserve a vértebra localizada entre elas. Duas
vértebras adjacentes também poderiam ser contornadas, de maneira que os volumes respectivos
não se sobreponham.
OBSERVAÇÃO: uma vez que esta é uma etapa de pré-otimização investigativa, não há garantias
de que o resultado da divisão seja a melhor forma possível de se dividir um PTV em sub-PTVS
no que diz respeito ao resultado dosimétrico pós-otimização. 

Detalhes do algoritmo

O algoritmo de divisão de PTV é muito específico em relação à forma complicada das vértebras.
Portanto, esse algoritmo é disponibilizado apenas no fluxo de trabalho de Spine SRS.
Ao se tratar metástases espinais, a vértebra toda ou somente partes (ou setores) de uma
vértebra podem ser incluídas no PTV. O algoritmo consegue distinguir esses dois casos com
base na estrutura do PTV. A estrutura de uma vértebra completa é dominada por uma
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ramificação circular ao redor do orifício por onde a medula espinal atravessa a vértebra. As
estruturas das vértebras parciais não contêm tal ramificação circular em proeminência.

Vértebras completas

O PTV é dividido em 8 partes por meio do algoritmo k-médias (usando a inicialização k++).
Subsequentemente, essas partes são fusionadas até restarem 4 partes. A cada etapa da fusão,
duas partes são escolhidas para que seja mínima a soma dos volumes do envoltório convexo de
todas as partes que restarem após a fusão. Se o valor de Maximum number of arcs for menor
que 4 vezes o número de plano de arcos definidos, a vértebra toda será igualmente dividida em
menos de 4 partes. Chega-se a isto por meio da fusão de várias partes.

Vértebras parciais

①
④
③
②

Figura 41  

O PTV é dividido em 2 partes por tentativa e erro. Em cada voxel da estrutura do PTV, determina-
se uma superfície que minimize a área de intersecção da superfície com o PTV. As superfícies
ficam paralelas a um eixo de rotação predeterminado. Este eixo fica alinhado ao eixo do centro
de massa da parte local da medula espinal. Se nem a medula espinal, o canal medular, a coluna
ou o conjunto de raízes nervosas (cauda equina) estiverem disponíveis como o OAR no
aplicativo, o eixo Z da sequência de imagens de referência será usado como eixo de rotação. As
superfícies candidatas são criadas por meio da rotação de uma superfície inicial, atravessando o
voxel da estrutura ao redor do eixo dessa rotação.
O PTV é dividido em 2 partes em relação a cada superfície ideal (ou seja, em relação a cada
voxel da estrutura). Um objeto côncavo poderia ser dividido em uma destas duas maneiras:
1. Uma maneira geométrica simples, por uma superfície ①. Isto, no entanto, não é o ideal, uma

vez que a parte de baixo não está conectada.
2. Por meio de uma difusão (flood-filling), começando pelo voxel da estrutura ②. O algoritmo de

difusão não pode cruzar a superfície na vizinhança local do voxel da estrutura ③, mas pode
cruzar a superfície em outras partes do objeto ④.

Se o volume total do envoltório convexo das partes ficar significativamente reduzido pela divisão
em duas partes, você poderá dividir uma das partes novamente. Adicionalmente, o PTV é
dividido duas vezes ao mesmo tempo, o que significa que todas as combinações possíveis dos
voxels das duas estruturas serão selecionadas e o PTV será dividido em três partes com duas
superfícies. O resultado com a soma menor do volume do envoltório convexo é selecionado.
Dependendo da configuração de Maximum number of arcs, certas etapas não são executadas.
Por exemplo, se houver dois planos de arco definidos e o valor de Maximum number of arcs for
definido como 4, então a divisão não será realizada duas vezes ao mesmo tempo, uma vez que
isso resultará em 3 partes e 6 arcos, respectivamente.

Duplicação de arco/Divisão de PTV
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Fluxograma

Figura 42  
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8.3 Otimização da VMAT

Plano Inicial da VMAT

A primeira etapa de otimização consiste na geração de um conjunto inicial de arcos para a VMAT,
que sirva como ponto de partida para a parte subsequente principal da otimização. Esse conjunto
inicial é produzido por:
• Uma otimização com base em fluência, semelhante à IMRT
• Um sequenciador de lâminas de finalidade específica, que tenta captar as maiores

contribuições de fluência de cada direção do arco
Os arcos resultantes atendem a prescrição de PTV e observam as restrições da máquina, tais
como os limites de velocidade das lâminas. Portanto, esses arcos já podem ser entregues por um
acelerador linear. Entretanto, em termos dosimétricos, eles ainda não conseguem produzir um
plano de tratamento de alta qualidade. Em vez disso, eles são usados apenas como ponto inicial
para o otimizador principal. Desse modo, esta parte da otimização é relativamente curta quando
comparada com a segunda etapa.

Plano de VMAT Otimizado

A segunda etapa da otimização é um otimizador direto baseado em abertura (DAO), que modifica
as posições da lâmina e os pesos dos pontos de controles, para atender os requisitos
dosimétricos do planejador do tratamento da melhor maneira possível. Com base em abertura
direta implica em dizer que, durante a otimização, somente os planos de tratamento que podem
ser entregues serão avaliados e comparados entre si. Assim, não é necessário realizar o
sequenciamento de lâminas subsequente. Além disso, a otimização se utiliza de uma abordagem
de força bruta para Encontrar a melhor solução e é, portanto, independentemente de qualquer
forma específica da função do objetivo. Isso propicie maior flexibilidade na formulação de
objetivos de otimização (p.ex., facilidade de integração das limitações de movimento da lâmina
ou requisitos da unidade monitora). Portanto, dependendo de seus requisitos específicos, é
possível definir vários objetivos para otimização através das barras deslizantes fornecidas na GUI
(Interface Gráfica do Usuário).
Esta parte da otimização utilizará o algoritmo de cálculo de dose normal (Pencil Beam ou Monte
Carlo, dependendo de sua seleção). Desse modo, a maior parte do tempo da otimização é gasto
na segunda etapa. Entretanto, nenhum cálculo de dose subsequente é necessário. O que vemos
durante e ao final da otimização já é o plano de tratamento final com o cálculo de dose final.

Otimização da VMAT
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8.4 Tabela de análise do plano

SRS Prescription (controlled inhomogeneity) “Ativado, Desativado”

Figura 43  

O software suporta dois modos de prescrição de dose. Eles diferem na homogeneidade
pretendida de dose no PTV.

Modo de Prescrição de SRS “Desativado”
- Cobertura definida (p.ex., Dose (99% Vol.) = 16 Gy)
- (Opcional) Restrição de dose máxima (p.ex., Dose (1% Vol.) ≤ 20 Gy)

O primeiro modo (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) “Desativado”) é usado
quando uma determinada cobertura do PTV é desejada (p.ex., Dose (99% Vol.) = 16 Gy), mas
a prescrição não contém uma dose máxima bem definida a ser recebida no plano de
tratamento a ser criado. Pode haver uma restrição de dose máxima que não possa ser
ultrapassada; entretanto, o otimizador tem a liberdade de escolher uma dose máxima que seja
menor que a restrição especificada. Esse modo é usado para gerar distribuições de dose de
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PTV homogêneas usadas em radioterapia fracionada. Este é o único modo suportado na
versão 1.0 do software.
Modo de Prescrição de SRS “Ativado”
- Cobertura definida (p.ex., Dose (99% Vol.) = 16 Gy)
- (Obrigatório) Restrição de dose desejada (p.ex., Dose (1% Vol.) = 20 Gy)

O segundo modo (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) “Ativado”) é usado quando
duas restrições devem ser atendidas simultaneamente, uma determinada cobertura de PTV e
uma dose máxima bem definida que devem ser contempladas no plano de tratamento. Neste
cenário, a dose máxima não é interpretada como uma limitação superior e sim como uma
dose desejada (observação: isto não tem nada a ver com a dose desejada do iPlan RT Dose).
Portanto, este modo deve ser tipicamente aplicado para gerar distribuições de dose de PTV
inomogêneas usadas em radiocirurgia estereotática (SRS, daí o nome deste modo).
Como alternativa para especificar a dose de cobertura D1 e a dose máxima D2, existe a
possibilidade de especificar a inomogeneidade em termos de um percentual de linha de
isodose (% IDL). Para fazer isso, insira uma dose de cobertura D1 (p.ex., 25 Gy) e o valor de
%IDL P < 100% (p.ex., 83,3%). Isto configura automaticamente a dose máxima D2 como D1/P
(p.ex., 30 Gy).
O campo de edição para especificar esses valores está disponível apenas no modo
Advanced Editing (veja a seguir).

Tabela de análise do plano
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Barras deslizantes

Figura 44  
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As barras deslizantes da VMAT encontram-se na tabela de análise do plano, no lado esquerdo
dos layouts Overview e Gallery View.

Barra deslizante Normal Tissue Sparing

Controla a importância da preservação do tecido normal ao redor do PTV. Isso inclui os OARs,
mas também se estende a todas as demais áreas fora do PTV.
Internamente, a otimização cria um “objeto anelar” que envolve (mas não inclui) o PTV. Ele tem
uma espessura de 35 mm e é totalmente invisível para o usuário. O intervalo fica entre Low e
High. Em todas as posições selecionáveis, o otimizador tenta reduzir a dose no tecido normal;
entretanto, a redução da dose no tecido normal é diferente em cada posição. Uma maior
preservação de tecido normal produz melhores (i.e., menores) valores de índice de conformidade
(CI) e de índice de gradiente (GI). Todas as barras deslizantes são discretizados para permitir
que os resultados da otimização possam ser melhor reproduzidos.

Barra Deslizante Modulation

A barra deslizante Modulation controla a quantidade de modulação encontrada no plano de
tratamento. A Modulação é determinada pelos seguintes fatores:
• O número de unidades monitoras
• A variação entre as unidades monitoras dos pontos de controle de todos os arcos
• A quantidade de movimentos da lâmina entre os pontos de controle
• A quantidade de “movimentos” da lâmina dentro de um segmento
• O tamanho dos segmentos (campos menores correspondem a um aumento na modulação)

A otimização tenta reduzir a quantidade de modulação, independentemente de qual posição da
barra deslizante estiver em uso. Entretanto, é a barra deslizante que define a importância
correspondente. O intervalo da modulação fica entre Low e High.
OBSERVAÇÃO: a configuração de Modulation como Low não produzirá um arco conformacional
dinâmico (ao contrário do que ocorre no iPlan RT Dose). Em vez disso, a configuração Low
(além do comportamento descrito acima) desativa a modulação da dose entre os pontos de
controle. Isto significa que a configuração Low desativa as alterações na taxa de dose e na
velocidade do gantry entre os pontos de controle. Os planos de tratamento resultantes são
semelhantes aos planos com arco conformacional dinâmico do iPlan RT Dose, com ajuste
manual das posições das lâminas. Isso poderia resultar em planos de tratamento com requisitos
de controle de qualidade menos exigentes. 

Configurações de Restrição: Off, Smart e Strict

As configurações de restrição Off, Smart e Strict controlam a importância de cada restrição
individual do DVH.

Configu-
ração

Descrição

Off
A posição Off da barra deslizante significa que a restrição não será considerada
durante a otimização. Portanto, se todas as restrições de um determinado OAR fo-
rem configuradas como Off, o OAR será efetivamente ignorado.

Smart

• A posição Smart da barra deslizante significa que o OAR será considerado nor-
malmente.

• O otimizador reconhece a restrição e penaliza quaisquer violações. Entretanto,
como frequentemente existem outros objetivos de otimização trabalhando contra
o cumprimento da restrição, o plano de tratamento final poderá violar uma ou
mais restrições. Para aumentar o nível de importância do OAR (e, portanto, das
restrições associadas a ele), use a barra deslizante Weighting do Most Impor-
tant OAR, que é pré-selecionada no protocolo clínico, ou a barra deslizante
Guardian de todos os OARs, exceto o Most Important OAR (veja a seguir).

Tabela de análise do plano
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Configu-
ração

Descrição

Strict

• A posição Strict da barra deslizante significa que a restrição receberá uma im-
portância muito elevada.

• Se a restrição for violada durante a otimização, o otimizador move o objetivo
atrás da restrição para um valor de dose menor. Por exemplo, se uma restrição
for configurada como Strict para 12 Gy e a restrição for violada, o otimizador
ajustará seu objetivo para um valor menor (p.ex., 10 Gy), mantendo a restrição
em 12 Gy. Esse procedimento aumenta o termo que penaliza a violação dessa
restrição e, desse modo, aumenta sua importância de maneira efetiva. Portanto,
o otimizador trabalha duro para atender a restrição. Porém, ainda há casos em
que outras partes da função do objetivo vencem.

Guardian

Define a importância do OAR em relação a todos os demais OARs e alvos.
Essa barra deslizante não existe para o Most Important OAR, pois sua funcionalidade é contida
na barra deslizante Weighting (veja a seguir), que faz o mesmo para o Most Important OAR (e
mais).

Weighting

Controla o ajuste entre o PTV e o OAR, ajustando os seguintes pontos:
• A importância dos alvos (PTV e boost) versus todos os OARs. A posição da extremidade

esquerda da barra deslizante (Target) significa mais peso para os alvos (PTV e boost).
• A barra deslizante Guardian do Most Important OAR. A posição da extremidade direita da

barra deslizante (OAR) significa mais peso para o Most Important OAR
Apenas no modo de prescrição de SRS “Desativado”:
- A importância de cumprir a Maximum Dose Constraint para os alvos (a posição esquerda

da barra deslizante significa mais peso para Maximum Dose Constraint)
- A importância de ter uma dose homogênea nos alvos (a posição esquerda da barra

deslizante significa mais peso para uma dose homogênea)
• Redução do volume de cobertura do PTV em caso de violação de uma restrição do Most

Important OAR. A posição da extremidade direita da barra deslizante significa um volume de
cobertura de PTV mais flexível (i.e., um desvio maior em relação ao volume de cobertura
desejado em caso de necessidade de atender uma restrição rígida para o Most Important
OAR). Consulte a próxima seção sobre o “Halo” para obter uma explicação sobre o uso do
mecanismo de redução do volume de cobertura do PTV para encontrar a melhor solução entre
cobertura do PTV e preservação do OAR.

A posição da extremidade esquerda da barra deslizante (Target) é especial, no sentido em que
ela:
• Desativa a possibilidade de qualquer restrição rígida no Most Important OAR.
• Desativa a redução do volume de cobertura do PTV. Portanto, isso garante que o volume

de cobertura desejado seja atendido.
OBSERVAÇÃO: o “objeto anelar” usado para Normal Tissue Sparing (consulte acima) é como
qualquer outro OAR. Portanto, o movimento da barra deslizante Weighting em direção ao OAR
também aumenta a importância da preservação de tecidos normais. 

OBSERVAÇÃO: permitir uma dose não homogênea dentro do PTV facilita a consecução de uma
boa preservação de tecido normal. Portanto, o movimento da barra deslizante Weighting em
direção ao OAR também aumenta a importância da preservação de tecidos normais. 

Indicadores coloridos

PTV
Cobertura:
- Volume em “Dose de Cobertura” acima de “Volume Desejado”: verde
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- Volume em “Dose de Cobertura” abaixo de “Volume Desejado”, mas acima de “Volume
Tolerado”: amarelo

- Volume em “Dose de Cobertura” abaixo de “Volume Desejado” e abaixo de “Volume
Tolerado”: vermelho

• Maximum Dose Constraint no modo Prescrição de SRS “desativado”:
- Dose abaixo de “Dose de Restrição de Dose Máxima”: verde
- Dose acima de “Dose de Restrição de Dose Máxima”, desvio de dose relativo abaixo de

“Desvio de Dose Tolerado para a Restrição de Dose Máxima”: amarelo
- Dose acima de “Dose de Restrição de Dose Máxima”, desvio de dose relativo acima de

“Desvio de Dose Tolerado para a Restrição de Dose Máxima”: vermelho
• Desired Dose Constraint no modo de Prescrição de SRS “ativado”:

- Desvio de dose relativo abaixo de “Desvio de Dose Tolerado para a Restrição de Dose
Máxima”: verde

- Desvio de dose relativo acima de “Desvio de Dose Tolerado para a Restrição de Dose
Máxima”: vermelho

OAR
Restrição:
- Dose abaixo de “Dose de Restrição”: verde
- Dose acima de “Dose de Restrição”, desvio de dose relativo abaixo de “Desvio de Dose

Tolerado”: amarelo
- Dose acima de “Dose de Restrição”, desvio de dose relativo acima de “Desvio de Dose

Tolerado”: vermelho

Edição avançada “ativada”, “desativada”

Figura 45  

O modo Advanced Editing é desativado (“off”) por padrão. Esse modo permite a seleção de um
protocolo e uma configuração de arco e a modificação de todas as posições das barras
deslizantes. Em geral isso é suficiente para criar planos de tratamento de alta qualidade para a
maioria dos pacientes.
Para ter maior controle sobre os resultados da otimização, ative (“on”) o modo Advanced
Editing. Esse modo também permite a alteração dos seguintes parâmetros:

Tabela de análise do plano
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• Configuração do arco (ângulo da mesa, ângulo de início do gantry, ângulo de parada do
gantry) na Beam’s Eye View.

• Cobertura do PTV: volume desejado, volume tolerado, dose.
• Restrição de dose máxima/desejada para o PTV: volume e dose.
• Apenas no modo de Prescrição de SRS “ativado”: valor de %IDL (veja acima).
• Objetivos de OAR definidos pelo usuário. O software diferencia restrições e objetivos.

Restrições são valores clínicos usados para determinar se um OAR recebe uma dose
excessiva (afetando a cor do indicador de violação). Elas são especificadas no modelo
Protocol. De forma contrastante, objetivos não possuem significado clínico direto e são
usados apenas para conduzir o otimizador na direção correta. Por padrão, cada restrição
inserida no Protocol cria automaticamente um objetivo (na mesma dose e no mesmo volume).
No modo Advanced Editing, o usuário pode alterar o valor da dose do objetivo usado durante
a otimização. A cor do indicador de violação de restrição ainda é determinada pela restrição
original (pois isto tem um significado clínico); entretanto, o otimizador verá apenas o objetivo e
agirá de acordo (maior ou menor rigidez em relação à restrição original, dependendo do valor
de dose modificado).

• Normalização em relação à restrição ou ao objetivo. Você pode clicar no valor da dose real na
tabela de análise do plano para dimensionar um plano de tratamento de tal forma que a
restrição correspondente seja cumprida (para PTVs e OARs).
OBSERVAÇÃO: isto não é necessariamente um dimensionamento linear, devido a várias
limitações da máquina de tratamento. 

• Dimensionamento direto das unidades monitoras. Clique no número de unidades monitoras na
tabela de análise do plano para inserir um fator de dimensionamento (em percentual) que pode
ser aplicado a um plano de tratamento.
OBSERVAÇÃO: isto não é necessariamente um dimensionamento linear, devido a várias
limitações da máquina de tratamento. 
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8.5 Restrições rígidas sobre o OAR mais importante

Informações básicas

②
①

Figura 46  

A abordagem de OARs muito próximos ao PTV (ou mesmo sobrepondo o PTV) é uma tarefa de
planejamento desafiadora. Frequentemente não é possível cumprir as expectativas de volume
desejado de cobertura do PTV e restrições de OAR. Ao invés disso, é necessário encontrar a
melhor solução entre esses dois objetivos contraditórios.
Às vezes as restrições de OAR devem ser flexibilizadas (com efeitos colaterais que podem ser
toleráveis em determinadas situações). No software, isso pode ser alcançado, por exemplo, pela
configuração da restrição de OAR como Off ou Smart, em vez de Strict.
A alternativa é flexibilizar o volume de cobertura do PTV. Sob a maioria das circunstâncias, o
otimizador garantirá uma determinada cobertura (especificada pelo Desired Coverage Volume
①). Entretanto, conforme descrito acima, o otimizador reduzirá lentamente a cobertura, até
chegar ao valor mínimo de Tolerated Coverage Volume ② se alguma restrição do Most
Important OAR for configurada como Strict, mas não puder ser cumprida. O valor da redução da
cobertura depende da proporção da violação da restrição de OAR e da posição da barra
deslizante Weighting (posição Target: nenhuma redução na cobertura, posição OAR: redução
máxima, i.e., até o Tolerated Coverage Volume se as restrições de OAR não puderem ser
cumpridas).
A cobertura não é simplesmente reduzida em todo o PTV. Em vez disso, a informação baseada
na localização é usada para assegurar que a cobertura seja “sacrificada” na localização correta
(p.ex., nas proximidades do OAR). Isso é feito por meio do uso de uma série de objetos
denominados “halo”.

Restrições rígidas sobre o OAR mais importante
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Objetos Halo

① ② ③

④

Figura 47  

Um “halo” é um objeto virtual de planejamento (invisível no software) que é criado
automaticamente pela expansão uniforme do Most Important OAR ③ em todas as direções. Por
exemplo, um “halo” pode ser criado para um raio de 1, 2 ou 3 mm ④. Isto significa que o objeto
“halo” é 1, 2 ou 3 mm maior que o OAR.
O halo atual é deduzido da quantidade de cobertura “sacrificada” da seguinte maneira. Primeiro,
a quantidade do volume de PTV ① “sacrificado” é calculada. Por exemplo, se apenas 96% de
cobertura deve ser alcançada, em vez de 98%, 2% do volume é efetivamente “sacrificado”. Em
seguida, um objeto halo é criado para cobrir exatamente o volume de PTV “sacrificado” (p.ex.,
2%). Isto significa que o halo será maior para maiores reduções no volume de PTV. Os voxels do
PTV cobertos pelo halo ② serão então marcados como “a ser sacrificado” na otimização. Esses
voxels não precisam atender a dose de PTV desejada.

Fluxo de trabalho do algoritmo de halo

As etapas do algoritmo de halo são descritas na tabela mostrada a seguir. Conforme descrito
acima, em determinados casos a quantidade de redução da cobertura e, portanto, o halo, pode
ser atualizada várias vezes durante a otimização.

Etapa

1. A variável Desired Coverage Volume para o PTV é usada para normalizar o plano de
tratamento.

2. A restrição de OAR do Most Important OAR está configurada como Strict e é violada.

3. A cobertura do PTV é reduzida com base na quantidade da violação.

4. A cobertura reduzida é convertida em um raio de halo.

5. Os voxels dentro do PTV que são cobertos pelo halo são marcados como “a ser sacrifi-
cado”.
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Vantagens da abordagem Halo

A vantagem de marcar determinados voxels como “a ser sacrificado” é informar ao otimizador os
voxels que devem ser escolhidos durante a redução da cobertura. Isso evita más concessões,
como reduzir a cobertura em voxels de PTV que estão distantes de qualquer OAR.
Ferramentas de planejamento que não incluem essa geração automática de halo precisam
depender da criação manual de estruturas de ajuda para o mesmo propósito. As vantagens de
nossa abordagem são as seguintes:
• Automação
• Maior rapidez no processo de planejamento de tratamento
• A garantia de que o objeto halo possui exatamente o mesmo tamanho que é adequado para o

“sacrifício” permitido na cobertura do PTV, oferecendo, desse modo, o controle preciso do
compromisso entre a cobertura do PTV e a preservação do OAR

Restrições rígidas sobre o OAR mais importante
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8.6 Otimização do Cálculo de Monte Carlo

Informações básicas

A otimização da VMAT utiliza duas formas de cálculo de doses, de maneira entrelaçada:
• Um cálculo de dose aproximada com base no subfeixe para obter velocidades altas
• Um cálculo direto de dose para obter acurácia elevada

A maioria dos cálculos de dose necessários durante a otimização são realizados com o cálculo
de dose aproximada. Entretanto, o cálculo direto de dose é usado para corrigir os valores de
dose do cálculo de dose aproximada (por meio de dimensionamento linear). Isso permite, com
limitações, obter-se, ao mesmo tempo, a melhor velocidade e acurácia. Portanto, as doses
durante a otimização são sempre um híbrido resultante do cálculo de dose aproximada e do
cálculo direto de dose.

Botão de Alternância do Cálculo Monte Carlo

Figura 48  

O botão de alternância Monte Carlo é usado para duas finalidades:
1. Alternar os modos de exibição de dose Pencil Beam e Monte Carlo. Dessa forma, qualquer

dose visível (visualizações ACS, DVH, tabela de análise de risco, exibições de dose em 3D)
pode ser calculada com um dos dois mecanismos de dosificação. O acionamento do botão de
alternância somente recalcula a distribuição da dose para o plano de tratamento existente com
o algoritmo Pencil Beam ou Monte Carlo e não (re)otimiza o plano de tratamento atual.

2. Alternar o motor de dosificação que está sendo usado para o cálculo direto de dose durante a
otimização da VMAT. Portanto, ao executar a otimização da VMAT, o seguinte é verdadeiro (os
tempos entre parênteses fornecem o tempo típico do cálculo de uma dose):
- Botão de Alternância Monte Carlo desativado: Dose aproximada com base no subfeixe (~1

ms) e dose de cálculo direto com base no Pencil Beam (~1 s)
- Botão de Alternância Monte Carlo ativado: Dose aproximada com base no subfeixe (~1

ms) e dose de cálculo direto com base no Monte Carlo (~1 min)
OBSERVAÇÃO: o Monte Carlo não pode ser usado na primeira otimização da VMAT (pois seria
muito lento). Em vez disso, deve ser usado depois que o software alcançar um resultado de
otimização razoável com base no Pencil Beam. A otimização baseada em Monte Carlo pode
então refinar o resultado existente (da mesma forma que ocorre com a otimização baseada em
Pencil Beam, Continue usa o resultado anterior como ponto de partida). Ao usar o Monte Carlo
durante a otimização o número de iterações é reduzido, em comparação a quando se utiliza o
Pencil Beam (cerca de metade do número de iterações é realizada). Se precisar de mais
iterações, use o botão Continue. Por motivos de velocidade, é recomendável usar a otimização
VMAT baseada em Monte Carlo somente na(s) última(s) etapa(s) do planejamento de tratamento. 

Fluxo de trabalho de Monte Carlo

Um fluxo de trabalho típico é descrito a seguir.

Etapa

1. Selecione um Protocol e uma Setup.

2. Selecione Calculate para executar a primeira otimização VMAT. Durante esta otimiza-
ção, o software utiliza o Pencil Beam.
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Etapa

3. Se não estiver satisfeito com o plano de tratamento resultante, modifique algumas barras
deslizantes (p.ex., Normal Tissue Sparing) e depois selecione Continue para retomar o
processo de otimização. Repita esta etapa quantas vezes forem necessárias para alcan-
çar um bom plano de tratamento.
Neste ponto você tem um plano de tratamento satisfatório; entretanto, você está usando
o algoritmo de dose Pencil Beam para exibição da dose e otimização VMAT.

4. Alterne a chave para Monte Carlo para começar a usar o cálculo de Monte Carlo para
exibição de dose.

5. Avalie o plano de tratamento, revisando a distribuição da dose no modo Monte Carlo.
Com frequência, a distribuição de dose no Monte Carlo é semelhante à distribuição de
dose no Pencil Beam ou, pelo menos, ainda atende todas as suas restrições e requisitos
relacionados ao plano de tratamento.
• Se estiver satisfeito com o plano de tratamento, prossiga com o plano de tratamento

existente.
• Se não estiver satisfeito com o plano de tratamento, selecione Continue para realizar

mais iterações com Monte Carlo para os cálculos diretos de dose da otimização
VMAT. Isso pode levar algum tempo (~15 min). O plano de tratamento resultante é exi-
bido no modo Monte Carlo.

Otimização do Cálculo de Monte Carlo
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8.7 Dose Shaper

Informações básicas

Os planos de tratamento com VMAT normalmente equilibram diversas condições que se opõem
(p.ex., prescrição para o PTV e restrições nas estruturas em risco). O algoritmo encontra os
melhores ajustes possíveis para atender a essas condições; porém, esses ajustes podem não
render uma distribuição de dose perfeita para cada paciente, individualmente. O Dose Shaper
permite a formatação local da distribuição de dose para melhor atender as necessidades dos
profissionais responsáveis pelo planejamento.
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8.8 Modulação de Dose

Como o algoritmo varia a modulação de dose

Figura 49  

A otimização VMAT pode usar o recurso da máquina de tratamento (ou acelerador linear) para
alterar a quantidade de unidades monitoras aplicadas ao longo de diferentes segmentos do arco,
variando um desses parâmetros:
• Taxa de dose (unidades monitoras por minuto)
• Velocidade do gantry (movimentação do gantry por minuto)

Isso ocorre adicionalmente à modulação causada pelo movimento das lâminas do MLC.
OBSERVAÇÃO: o movimento da lâmina do MLC tem uma influência muito maior que a
modulação de dose sobre o volume total de modulação. 

Tipos de modulação de dose

Figura 50  

O acelerador linear e a configuração de R&V específicos determinam o tipo de modulação de
dose será usada. Há três tipos de modulação de dose:

Tipo Descrição

Sem modulação de dose:
Taxa de dose constante e
velocidade do gantry
constante

• Taxa de dose somente da lista de taxas de doses ou
• Qualquer taxa de dose entre o mínimo e o máximo da lista de ta-

xas de doses

Modulação de dose: Taxa
de dose variável e veloci-
dade do gantry constante

• Taxa de dose somente da lista de taxas de doses ou
• Todas as taxas de dose entre o mínimo e o máximo da lista de ta-

xas de dose

Modulação de Dose
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Tipo Descrição

Modulação de dose: Taxa
de dose variável e veloci-
dade do gantry variável

• Todas as taxas de dose entre o mínimo e o máximo da lista de ta-
xas de dose

Se a modulação da taxa de dose for usada, não há limites em relação às alterações da taxa de
dose entre os pontos de controle. Entretanto, se a modulação da velocidade do gantry for usada,
existe uma restrição em relação às alterações da velocidade do gantry entre os pontos de
controle. O Physics Administration permite a configuração das capacidades do acelerador linear.

Detalhes

O plano de tratamento resultante de uma otimização de VMAT não especifica a taxa de dose e/ou
a velocidade do gantry de pontos de controle individuais; antes, especifica o número de unidades
monitoras que deverão ser entregues entre sucessivos pontos de controle. Cabe ao acelerador
linear decidir de que maneira entregar o número de unidades monitoras solicitado por meio da
variação da taxa de dose e/ou da velocidade do gantry. Porém, é importante especificar os
recursos corretos no Physics Administration, para permitir a produção de planos de tratamento
que possam ser aplicados com sucesso pelo acelerador linear. Isto se deve ao fato de que certas
limitações da máquina (p.ex., a velocidade máxima do gantry se altera entre pontos de controle)
devem ser conhecidas ao se criar o plano de tratamento.
Ao entregar um arco, a máquina de tratamento sempre tenta encontrar (respeitados os seus
próprios recursos) uma combinação de taxa de dose e de velocidade de gantry que resulte no
tratamento mais rápido possível de certo número de unidades monitoras. Para máquinas com
capacidade de variar tanto a taxa de dose como a velocidade do gantry, isso significa que a
máquina utiliza a taxa de dose máxima ou a velocidade de gantry máxima em relação a cada
segmento entre dois pontos de controle sucessivos.
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8.9 Configurações do Physics Administration

Informações básicas

Esta seção explica as configurações do Physics Administration que são especialmente
importantes para a produção de planos de tratamento VMAT que possam ser aplicados com
sucesso por um acelerador linear (i.e., aceito para tratamento pelo console do acelerador linear
sem erros e aplicado sem nenhuma ocorrência de intertravamento ou retenção de feixe) Consulte
a seção de informações gerais no Manual do Usuário do Software - Physics Administration
para obter mais informações sobre as demais configurações.
Todos os parâmetros dependem dos recursos do acelerador linear e, às vezes, do sistema de
R&V ao qual está ligado. Portanto, é difícil estabelecer valores gerais e a Brainlab não pode
assegurar a exatidão de nenhum dos valores dados abaixo. Em caso de dúvida, entre em
contado com o fabricante do acelerador linear.

Propriedades/Parâmetros Gerais/Parâmetros da Máquina

Parâmetro Descrição

Ângulos de colimador permitidos,
ângulos de mesa (ou anel) permi-
tidos, ângulos de gantry permiti-
dos

Especifica os intervalos permitidos de ângulos do colimador,
os ângulos da mesa (ou anel) e os ângulos do gantry. Os
protocolos clínicos que contêm ângulos fora desses interva-
los são descartados pelo software.

Velocidade mínima e máxima do
gantry durante a aplicação da do-
se

Um valor típico para a velocidade mínima do gantry durante
a aplicação da dose é de 0,5 grau/s em máquinas Varian ou
Elekta, e de 0,3 grau/s para MHI Vero.

Para conseguir gerar planos com sucesso na entrega, é especialmente importante que se tenha
um valor correto para a velocidade máxima do gantry.
OBSERVAÇÃO: alguns aceleradores lineares se movem mais lentamente durante a aplicação
da dose do que quando o feixe está desligado. Tipicamente, máquinas Varian se movem à velo-
cidade máxima de 4,8 graus/s ou 5,5 graus/s (em vez de 6,0 graus/s) durante a aplicação da
dose. Máquinas MHI Vero e Elekta se movem à velocidade máxima de 6,0 graus/s durante a
aplicação da dose. 

Espaçamentos suportados entre
pontos de controle

Lista do espaçamento entre pontos de controle suportado
pelo acelerador linear. O software é configurado para usar
um espaçamento de 4 graus entre os pontos de controle, se
possível. Se o acelerador linear não oferecer suporte a um
espaçamento de 4 graus, será usado o valor mais próximo
da lista de espaçamentos suportados. A maioria dos acele-
radores lineares suporta um espaçamento de 4 graus.

Configurações do Physics Administration
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Parâmetro Descrição

Recursos Dinâmicos

Permitem a especificação do recurso do acelerador linear no
que diz respeito à modulação da taxa de dose e da velocida-
de do gantry. As configurações corretas desta seção são es-
pecialmente importantes para se gerar planos com sucesso
na entrega. Consulte detalhes adicionais na seção Modula-
ção de Dose.
OBSERVAÇÃO: o Brainlab Novalis Classic ou o MHI Vero
não oferecem suporte à modulação de taxa de dose ou de
velocidade de gantry. 

Para máquinas que suportam a modulação da velocidade do
gantry, o valor típico de Alteração da Velocidade Máxima do
Gantry é de 0,75 (grau/s)/ponto de controle.
• Brainlab Novalis Classic deve ser usado em uma “taxa de

dose constante” e “velocidade de gantry constante”. Use
Only Dose Rates From Dose Rate List.

• O MHI Vero deve ser usado em uma “taxa de dose cons-
tante” e “velocidade de gantry constante”. Use Any Dose
Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate
List.

• Os aceleradores lineares Elekta mais antigos devem ser
usados em uma “taxa de dose variável” e “velocidade de
gantry constante”. Use Only Dose Rates From Dose Ra-
te List.

• Os aceleradores lineares Varian mais antigos devem ser
usados em uma “taxa de dose variável” e “velocidade de
gantry constante”. Use Any Dose Rate Between Mini-
mum And Maximum Of Dose Rate List.

• Todos os aceleradores lineares restantes (mais novos) de-
vem ser usados em uma “taxa de dose variável” e “veloci-
dade de gantry variável”. Use Any Dose Rate Between
Minimum And Maximum Of Dose Rate List.

Propriedades/MLC/Limites de MLC

Se os planos não forem corretamente entregues, a causa mais comum é o movimento de uma
lâmina que ultrapassa os limites técnicos do controlador de MLC. Portanto, reduzir os valores na
seção pode ajudar a criar planos de tratamento que possam ser corretamente entregues.
OBSERVAÇÃO: a restrição desnecessária desses parâmetros poderia levar a uma redução na
qualidade do plano de tratamento. 

Há três restrições possíveis para o movimento da lâmina:
1. Velocidade máxima da lâmina: A restrição mais importante é a velocidade máxima da lâmina.

Um valor típico é de 25 mm/s na maioria das máquinas suportadas. Entretanto, o Brainlab
Novalis Classic é limitado a 10 mm/s e o Elekta Agility suporta 35 mm/s.

2. Distância máxima de deslocamento da lâmina por grau do gantry: Além disso, o movimento da
lâmina fica restrito pelo número de graus do gantry. Um valor típico para máquinas Varian ou
Elekta é de 5,5 mm/grau e um valor típico para MHI Vero é de 4,4 mm/grau.

3. Distância máxima de deslocamento da lâmina por unidade monitora: Outra restrição é a
quantidade de deslocamentos da lâmina por unidade monitora entregue. Em geral, essa
restrição não é necessária para máquinas Varian ou Elekta. As máquinas MHI Vero requerem
um limite de 4,5 mm/UM.
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[Por Energia/Modalidade] Parâmetros Definidos/Configurações do Acelerador/Taxas de doses

Taxas de doses suportadas
Especifica todas as taxas de doses suportadas (nominais). Dependendo da configuração
escolhida em Recursos Dinâmicos, os planos de tratamento usam uma ou mais taxas de dose
dessa lista ou taxas de doses entre os valores mínimo e máximo dessa lista.
A maior parte dos aceleradores lineares Varian suporta 100, 200, 300, 400, 500 e 600 UM/min no
modo Padrão e taxas de doses mais elevadas no modo SRS ou FFF.
OBSERVAÇÃO: é especialmente importante listar todas as taxas de dose suportadas e, no
mínimo, listar as taxas de dose mínima e máxima. Quando apenas a taxa dose máxima é
especificada, os planos de tratamento produzidos terão baixa qualidade nos casos que exigem
baixa quantidade de unidades monitoras por arco. 

Os valores recomendados para as entregas de VMAT com o MHI Vero são de 200, 250, 300, 350
e 400 UM/min.

[Por Energia/Modalidade] Parâmetros Definidos/Configurações do Acelerador/UM e Limites de tratamento

Existem limites inferiores e superiores na quantidade de unidades monitoras que podem ser
entregues por arco e também por grau de arco.
Se um plano de tratamento exigir mais do que o limite superior das unidades monitoras para um
determinado arco, o software divide o arco em vários. Os arcos resultantes são chamados de
porções e devem ser irradiados um após o outro.
OBSERVAÇÃO: se as restrições de limite superior usadas forem menores do que o necessário, o
algoritmo produzirá um número demasiado grande de porções. Isso resulta em tempos mais
longos de tratamento, especialmente em tratamentos de radiocirurgia estereotática (fração única
ou baixo número de frações), que exigem um grande número de UMs por fração. Entretanto, se
as restrições de limite superior usadas forem maiores do que o suportado pelo acelerador linear,
o algoritmo produzirá planos de tratamento não entregues com sucesso. 

Algumas máquinas suportam uma Técnica de Dose Elevada. Os limites superiores desse modo
podem ser definidos separadamente:
• Máximo de UMs por arco: O número máximo de unidades monitoras por arco individual (por

porção). Um arco que ultrapassar esse limite será dividido em porções. Consulte a
documentação de seu acelerador linear e/ou R&V para obter um valor adequado. O valor
típico para máquinas mais antigas é de 999 UMs. As máquinas mais novas normalmente
conseguem entregar até 7.200 UMs em um arco.

• Mínimo de UMs por grau de arco: O número mínimo de unidades monitoras por grau de arco
de um arco individual (por porção). Um valor típico para máquinas Varian ou Elekta é de 0,30
UM/grau; para máquinas MHI Vero, 0,74 UM/grau.

• Máximo de UMs por grau de arco: O número máximo de unidades monitoras por grau de arco
de um arco individual (por porção). Um arco que ultrapassar esse limite será dividido em
porções. Um valor típico para máquinas Varian e Elekta é de 20,00 UM/grau; para máquinas
MHI Vero, 22,20 UM/grau.

OBSERVAÇÃO: o parâmetro “Máximo de UMs por grau de arco” deve ser consistente com a
relação (taxa máxima de dose/velocidade mínima do gantry). Se o parâmetro “Máximo de UMs
por grau de arco” for maior que a relação, outras porções serão adicionadas para permitir a
aplicação do arco. 
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8.10 Histórico de suporte

Etapas de otimização

Figura 51  

O fluxograma mostrado acima explica em detalhes o funcionamento das etapas de otimização.
* Configurações da barra deslizante ou do Dose Shaper.
** Somente se o plano for carregado.
*** Carregamento/ponto de salvamento opcional.
**** Continue pode ser usado com posições de barra deslizante diferentes ou iguais ou com as
configurações do Dose Shaper e pode ser executado quantas vezes forem necessárias para
gerar um bom plano.
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8.11 Como os objetos são identificados

Menu de objetos

Figura 52  

Object Manipulation salva as informações de Name, Type e Role de cada objeto.

Como os objetos são identificados
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Clinical Protocol Editor

Figura 53  

Os protocolos clínicos contêm as seguintes informações sobre cada entrada na lista de
Restrições de OAR: Organ Type.

Encontrando o PTV

O software busca o PTV a ser tratado na seguinte ordem:
1. Role = PTV. Se nenhum objeto for encontrado, então
2. Role = CTV. Se nenhum objeto for encontrado, então
3. Type = Tumor.

OBSERVAÇÃO: se o software não conseguir encontrar exatamente um PTV, não será possível
fazer a otimização. 
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Localizando um boost

O software detectará automaticamente um objeto dentro do PTV como boost se todas as
seguintes condições forem atendidas:
• O boost está completamente contido dentro do PTV
• O mesmo valor de Role e/ou Type seve ser atribuído ao boost e ao PTV (de acordo com as

regras mencionadas acima)
Quando detectada, o software usa o boost em um plano de boost simultaneamente integrado
(SIB). Em vez disso, a otimização VMAT usa a prescrição e as restrições especificadas para o
PTV como PTV “puro” (PTV-boost).

Encontrando os OARs

O software compila uma lista de tipos de órgãos do Clinical Protocol Editor. Para cada Organ
Type dessa lista, o software procura OARs na seguinte ordem:
1. Type = Organ Type. Se vários objetos forem encontrados, adicionalmente
2. Role = OAR.

OBSERVAÇÃO: se faltarem objetos em sua seleção ou no modelo (Protocol), você receberá
uma mensagem. Isso minimiza a probabilidade de objetos esquecidos. 

Como os objetos são identificados
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9 IMPORTAR DADOS
9.1 Dados no formato xBrain (iPlan RT)

Carregando dados

Para carregar dados criados no iPlan RT Image e no iPlan RT Dose, converta primeiro os dados
para o formato DICOM Raw, usando a ferramenta xBrainConverter. Esses dados somente
devem ser usados para comissionamento e comparações entre planos e não para a criação de
planos de tratamento clínicos. Não é possível realizar a exportação.
OBSERVAÇÃO: os mesmos requisitos de entrada se aplicam, assim como ocorre com o
Elements no pré-planejamento. 

Restrições do xBrainConverter

A restrição abaixo se aplica aos dados convertidos com o xBrain:
• Os contornos exteriores externos importados do xBrainConverter não podem ser recortados.

O ajuste do tampo de mesa não tem nenhum efeito sobre o contorno exterior.
• O xBrainConverter não converte nem carrega informações de doses ou planos ou isocentros

(p.ex., feixes, arcos).
• O xBrainConverter não converte dados quando a tomografia é localizada.

Intenção de Plano Restrito

Imediatamente após o carregamento dos dados convertidos em xBrain, o parâmetro Plan Intent
é automaticamente configurado como Research. No modo de pesquisa, a função Export fica
desativada e, portanto, não será possível realizar tratamentos clínicos. Os dados xBrain
convertidos e importados servem para comissionamento e para comparar os planos de
tratamento criados neste software com os planos criados no iPlan RT ou em sistemas de
planejamento de tratamento de terceiros.

Definições do Objeto

O software reconhece apenas os seguintes objetos para irradiação:
• iPlan RT Image: Em Object Creation, apenas Structure = Tumor (e não PTV, GTV ou CTV,

etc.) é reconhecido. Se Structure for definido como PTV no iPlan RT Image, o Elements
atribuirá a este objeto os valores Type = PTV e Role = Undefined. Objetos com Type = PTV
são colocados em Others e não são reconhecidos como candidatos ao tratamento, mesmo
que esses objetos tenham sido previamente tratados no iPlan RT. Você pode redefinir esses
objetos no SmartBrush antes de inicializar este software.

• iPlan RT Dose: Em Object Creation, apenas Structure = Tumor (e não PTV, GTV ou CTV,
etc.) é reconhecido. Se Structure for definido como PTV no iPlan RT Dose, o Elements
atribuirá a este objeto os valores Type = PTV e Role = Undefined. Os objetos com Type =
PTV não são reconhecidos como candidatos ao tratamento, mesmo que esses objetos tenham
sido anteriormente tratados no iPlan RT. Você pode redefinir esses objetos no SmartBrush
antes de inicializar este software.
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OBSERVAÇÃO: este software não consegue interpretar as definições de objetos (p.ex., OAR,
Boost, PTV, Other) criadas na função Prescription. Apenas definições criadas na função
Object Creation são reconhecidas. 

OBSERVAÇÃO: ao converter planos via PatXfer RT: revise cuidadosamente os objetos e suas
definições (Type e Role) no RT Planning Elements após a conversão. 

RT QA

A exportação é ativada no Element RT QA.
OBSERVAÇÃO: as intenções do plano ficam restritas na exportação para evitar sua utilização
para tratamento clínico. 

Fluxo de trabalho do xBrainConverter para comparações entre planos

Etapa

1. Copie os dados xBrain em um local designado para uso pelo Patient Selection (consulte
o Manual do Usuário do Software Patient Data Manager).
O conteúdo xBrain será detectado e a conversão será realizada automaticamente.

2. Selecione os dados convertidos.
O conteúdo convertido deve atender os requisitos do pré-planejamento. Caso contrário,
você pode corrigir o conteúdo usando aplicativos compatíveis com xBrain ou, em alguns
casos, usando aplicativos Elements para pré-planejamento.

3. Inicie o software e recrie o plano de tratamento.

4. Selecione RT QA Recalculation para recalcular e exportar o plano.
OBSERVAÇÃO: a intenção do plano será restrita, uma vez que o plano de tratamento
não é para uso clínico. 

5. Carregue o plano exportado no Dose Review para comparação do plano (p.ex., com o
plano original criado no iPlan RT Dose).

Consulte o Manual do Usuário Clínico dos aplicativos iPlan RT Image, iPlan RT Dose e
PatXfer RT.

Fluxo de trabalho do xBrainConverter para comissionamento

Etapa

1. Copie os dados xBrain em um local designado para uso pelo Patient Selection (consulte
o Manual do Usuário do Software Patient Data Manager).
O conteúdo xBrain será detectado e a conversão será realizada automaticamente.

2. Selecione os dados convertidos.
O conteúdo convertido deve atender os requisitos do pré-planejamento. Caso contrário,
você pode corrigir o conteúdo usando aplicativos compatíveis com xBrain ou, em alguns
casos, usando aplicativos Elements para pré-planejamento.

3. Inicie o software e recrie o plano de tratamento.

4. Selecione Patient Specific QA para mapear o plano em um fantoma com propósitos de
comissionamento.

5. Exporte o plano para a irradiação do fantoma.

Consulte o Manual do Usuário do Software RT QA.

Dados no formato xBrain (iPlan RT)
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9.2 Dados no formato DICOM (Sistemas de terceiros)

Importando dados

Para possibilitar a importação de dados de sistemas de terceiros no RT Elements, é necessário
realizar “push” de dados por meio de uma conexão de rede DICOM usando BL_IMPORT como
AET na porta 104.
Todos os dados DICOM RT enviados via “push” para este AET são avaliados para determinar a
necessidade de conversão da importação. Para obter informações detalhadas, consulte a
Declaração de Conformidade com DICOM na página http://www.brainlab.com/en/DICOM.
OBSERVAÇÃO: os tampos de mesa externos carregados não são usados para o cálculo de
dose. 

Restrições de DICOM RT Import Performer

As seguintes restrições se aplicam aos dados importados:
• O DICOM RT Import Performer não importa informações de dose ou plano que possam ser

usadas no RT Planning Elements.
• Alterações em densidade de elétrons não são atualmente importadas.
• Contornos de RT Structure Set de tipo POINT não são atualmente importados.

OBSERVAÇÃO: ao converter planos via PatXfer RT: revise cuidadosamente os objetos e suas
definições (Type e Role) no RT Planning Elements após a conversão. 

IMPORTAR DADOS
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10 REVALIDAÇÃO DE
SOFTWARE

10.1 Como executar a revalidação de software

Informações básicas

Este é o teste de revalidação de sistema recomendado após a realização de pequenas
alterações em seu sistema, incluindo:
• Hotfixes do Sistema Operacional
• Instalação de aplicativos antivírus
• Instalação de software de terceiros

Pelo menos um paciente DICOM de teste deveria estar disponível para este procedimento.
Para grandes alterações no sistema operacional (novo sistema operacional, novo pacote de
serviço, etc.) entre em contato com o suporte da Brainlab.

Fluxo de trabalho de revalidação de software

Etapa

1. Inicie o Brainlab Elements e selecione um paciente adequado.

2. Selecione o ícone do software para iniciar o fluxo de trabalho.

3. Selecione uma sequência de imagens de paciente apropriada, incluindo pelo menos uma
sequência de tomografias e o tumor.

4. Inicie o software.

5. Selecione o tampo de mesa e ajuste sua posição.

6. Verifique se a visualização á atualizada quando você altera a seleção do tampo de mesa.

7. Verifique se consegue usar a função de recorte em todas as visualizações.

8. Confirme a orientação do tratamento.

9. Selecione Next.

10. Verifique se a segunda página carrega corretamente.

11. Selecione Next.

12. Revise o Outer Contour.

13. Selecione Next.

14. Verifique se a página principal abre corretamente.

15. Selecione o perfil de máquina e a energia.

16. Clique em Select para verificar se um Protocol e uma Setup estão selecionados.

17. Certifique-se de que seja possível aplicar panorama, zoom e rolagem e realizar janela-
mento.
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Etapa

18. Verifique se o botão Calculate está ativado e destacado na cor laranja.

19. Selecione Calculate e verifique se a função de cálculo funciona.

20. Depois que o cálculo for concluído, verifique se as linhas da isodose são exibidas nas
sequências de imagens de RM e de TC.

21. Verifique se a legenda da dose é exibida.

22. Verifique se as cores dos símbolos na tabela Plan Analysis foram atualizadas para mos-
trar o resultado real.

23. Verifique se o histograma dose-volume (DVH) altera as curvas quando você seleciona
objetos diferentes.

24. Selecione diferentes arcos na visualização tridimensional de arcos e verifique se o equa-
lizador se ajusta de maneira adequada.

25. Arraste o equalizador. O gantry se move de maneira adequada? A visualização Beam’s
Eye é atualizada de maneia adequada?

26. Verifique se todas as visualizações em todos os layouts são exibidas corretamente.

27. Selecione Back e verifique se o sistema exibe uma caixa de mensagem alertando o usu-
ário de que atualizações no modelo do paciente causarão a perda do plano de tratamen-
to.

28. Verifique todas as etapas envolvidas na criação e salvamento do arquivo PDF.

29. Exporte o plano para um Sistema R&V e para o ExacTrac. Verifique se um resumo da
exportação será aberto e fechado.

30. Saia do aplicativo. A revalidação foi concluída.

Como executar a revalidação de software
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11 MENSAGENS
11.1 Mensagens de aviso e de erro em janelas de

diálogo

Lista de mensagens

• There are unsaved changes (Existem alterações que não foram salvas)
• Do you want to save? (Deseja salvar as alterações?)
• Are you sure you want to change the clinical protocol and lose the current treatment plan? This

cannot be undone. (Tem certeza de que deseja alterar o protocolo clínico e perder o plano de
tratamento atual? Essa alteração não poderá ser desfeita.)

• Approved Plan (Plano aprovado)
• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval.

(Você está carregando um plano de tratamento aprovado. Qualquer alteração resultará na
perda da aprovação do plano.)

• This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating
clinical treatment plans. Export is not possible. (Estes dados devem ser usados apenas para
comissionamento e comparação de planos e não para a criação de planos de tratamento
clínicos. Não é possível realizar a exportação.)

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older
software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (A dose foi recalculada
na inicialização porque o plano carregado foi salvo com uma versão antiga do software. A
dose pode apresentar um pequeno desvio em relação ao plano original.)

• The export has failed. Check the logfile for details. (Falha na exportação. Verifique o arquivo de
log para obter detalhes.)

• Changed data (Dados alterados)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to

the changes. (O status do pré-planejamento do plano de dose carregado foi alterado. O plano
será adaptado às alterações.)

• Plan not approved (Plano não aprovado)
• It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the

export in order to approve the plan? (É recomendável aprovar o plano de tratamento antes da
exportação. Deseja cancelar a exportação para aprovar o plano?)

• Going Back to Patient Model (Retornando ao modelo de paciente)
• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Observe que

alterações no modelo de paciente resultarão na perda do plano de tratamento.)
• Replace plan? (Substituir o plano?)
• Do you want to replace the current plan? (Deseja substituir o plano atual?)
• Authentication Error Message (Mensagem de erro de autenticação)
• Plan is approved. (O plano foi aprovado.)
• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.

(O plano atual foi aprovado e não pode ser substituído. Selecione outro nome e tente
novamente.)

• The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval status or
save the plan under a different name after making changes. (O plano atual foi aprovado e não
pode ser substituído. Remova o status de aprovação ou salve o plano com um nome diferente
depois de fazer alterações.)
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• Plan cannot be unapproved. (A aprovação do plano não pode ser revisada.)
• The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try

again. (A aprovação do plano somente poderá ser revisada se o nome não for alterado.
Selecione o nome original e tente novamente.)

• Plan already exists. (O plano já existe.)
• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name

and try again. (Já existe um plano com o nome [nome do plano] e esse plano não pode ser
substituído. Selecione outro nome e tente novamente.)

• Exit without Saving? (Sair sem salvar?)
• Plan has not been saved yet. (O plano ainda não foi salvo.)
• Changes to plan [plan name] have not been saved yet. (As alterações realizadas no plano

[nome do plano] ainda não foram salvas.)
• Changed Data (Dados alterados)
• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be

restarted. (Ocorreram alterações fora do aplicativo de planejamento de dose. O [nome do
aplicativo] deve ser reiniciado.)

• Loaded plan from an older version. (Um plano de uma versão antiga foi carregado.)
• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export

are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (O plano carregado
foi criado em uma versão anterior do software. A otimização, o armazenamento e a exportação
estão desativados. Para iniciar uma nova otimização, selecione outro protocolo clínico.)

• No RTPlan found (Nenhum RTPlan localizado)
• You are loading a ClinicalBaseLine that contains no RTPlan. The application cannot handle

such baselines. (Você está carregando uma ClinicalBaseLine que não contém nenhum
RTPlan. O aplicativo não tem capacidade para tratar tais bases de referência.)

• Are you sure you want to change the machine profile and lose the current treatment plan? This
cannot be undone. (Tem certeza de que deseja alterar o perfil de máquina e perder o plano de
tratamento atual? Essa alteração não poderá ser desfeita.)

• Change Most Important OAR (Alterar o OAR mais importante.)
• Changing the most important OAR will invalidate the optimization. (A alteração do OAR mais

importante invalidará a otimização.)
• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer

contour. The external one will be used for dose calculations, unless any changes are performed
that require a recalculation of the outer contour. (Foi detectado um contorno exterior externo. O
[nome do aplicativo] não criará um contorno exterior. O contorno externo será usado para
cálculos de dose, a menos que eventuais alterações realizadas exijam o recálculo do contorno
exterior.)

• The PTV is partially located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has
to be contained within the outer contour. (O PTV está parcialmente localizado fora do contorno
exterior. Não é possível realizar o planejamento, pois o PTV deve estar contido no contorno
exterior.)

• The PTV is located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has to be
contained within the outer contour. (O PTV está localizado fora do contorno exterior. Não é
possível realizar o planejamento, pois o PTV deve estar contido no contorno exterior.)

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction.
Parts of the couch top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose 
calculation. (A caixa de recorte excede o intervalo da tomografia de planejamento na direção
superior ou inferior. As partes do tampo de mesa que estiverem fora desse intervalo e nessa
direção serão ignoradas durante o cálculo de dose.)

• Revert to the beginning of the optimization (Reverta para o início da otimização)
• Do you want to revert back to the beginning of the optimization? This cannot be undone.

(Deseja retornar ao início da otimização? Esta ação não poderá ser desfeita.)
• Revert plan analysis table (Reverter a tabela de análise do plano)
• Do you want to revert your changes to the plan analysis table? This cannot be undone. (Deseja

reverter as alterações realizadas na tabela de análise do plano? Esta ação não poderá ser
desfeita.)

• Revert Dose Shaper (Reverter o Dose Shaper)
• Do you want to revert your changes to the Dose Shaper? This cannot be undone. (Deseja

reverter as alterações realizadas no Dose Shaper? Esta ação não poderá ser desfeita.)

Mensagens de aviso e de erro em janelas de diálogo
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• Revert to previous optimization result (Reverter para o resultado da otimização anterior)
• Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone. (Deseja

retornar ao resultado anterior da otimização? Esta ação não poderá ser desfeita.)
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11.2 Mensagens no relatório impresso (Semáforos)

Lista de mensagens

Tipo Texto

Informação

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distri-
bution related plan status checks. (Os cálculos de dose não foram iniciados. Ati-
ve a exibição de doses para ativar a verificação de status de planos relaciona-
dos à distribuição de dose.)

Informação Dose calculation is based on special set: [modality name]. (O cálculo da dose é
baseado em uma configuração especial: [nome da modalidade].)

Erro

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (Menos de 2 pontos de controle de arco foram defini-
dos. Não é possível realizar o tratamento. Verifique os ângulos de início e de pa-
rada do arco.)

Aviso

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Menos de 3 pontos de controle de ar-
co foram definidos. O tratamento pode resultar em um erro de controlador. Verifi-
que os ângulos de início e de parada do arco.)

Erro The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (O valor
da MU por grau é menor que o definido no perfil da máquina.)

Erro The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (O valor
da MU por grau é maior que o valor definido no perfil da máquina.)

Erro
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (O in-
tervalo de rotação do gantry não é válido. Verifique os ângulos de início e de pa-
rada do arco.)

Erro Danger of table collision. Please verify. (Perigo de colisão da mesa. Verifique.)

Aviso Risk of table collision. Please verify. (Risco de colisão da mesa. Verifique.)

Erro The table angle is invalid. Treatment is not possible. (O ângulo da mesa é inváli-
do. Não é possível realizar o tratamento.)

Erro The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (O ângulo de rota-
ção do anel não é válido. Não é possível realizar o tratamento.)

Erro The collimator angle is not valid. Treatment not possible. (O ângulo do colimador
não é válido. Não é possível realizar o tratamento.)

Aviso
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. (O arco definido pelos ângulos de início e parada é ambí-
guo. Assegure que o setor desejado seja tratado.)

Erro
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (O in-
tervalo de rotação do gantry não é válido. Verifique os ângulos de início e de pa-
rada do arco.)

Erro
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (O tempo para aplicação da dose desejada ([tempo] s) excede
o limite da máquina ([tempo] s). Verifique.)

Erro

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. (O valor de MU ([número de unidades] MU) de uma
das partes da exportação deste feixe/arco está acima da MU permitida ([número
de unidades] MU) configurada para a máquina. Entre em contato com o suporte
da Brainlab.)

Aviso The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(A quantidade de partes em que este elemento é dividido excede 10. Verifique.)

Mensagens no relatório impresso (Semáforos)
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Tipo Texto

Informação

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (O elemento é dividido em [número de partes] partes, porque o valor
da MU ([número de unidades] MU) é maior que a MU máxima permitida ([núme-
ro de unidades] MU)).

Erro

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting to several portions is not supported by the application
for this treatment). Contact Brainlab support. (A MU ([número de unidades] MU)
é maior que a MU máxima permitida ([número de unidades] MU). Observação: a
divisão em várias partes não é suportada pelo aplicativo para este tratamento.
Entre em contato com o suporte da Brainlab.)

Aviso

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (A dose precisa ser
recalculada porque o plano carregado foi salvo sem dados de dose. A dose po-
de apresentar um pequeno desvio em relação ao plano original.)

Erro The name of the beam or arc contains invalid characters. (O nome do feixe ou
arco contém caracteres inválidos.)

Erro The name of the beam or arc is empty. (O nome do feixe ou arco está em bran-
co.)

Erro The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (O nome
do feixe ou arco contém o caractere “(” ou “)”.)

Aviso

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (A sequência de dados usada como Sequência de Alinhamento foi ad-
quirida em [orientação da aquisição], enquanto a orientação para o tratamento
está configurada como [orientação da aquisição]. Entre em contato com o supor-
te da Brainlab.)

Aviso

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (A sequência de dados usada como Sequência de Referência foi adqui-
rida em [orientação da aquisição], enquanto a orientação para o tratamento está
configurada como [orientação da aquisição]. Entre em contato com o suporte da
Brainlab.)

Erro

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical! Plea-
se consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (A ori-
entação do tratamento do paciente está indefinida. Este status é crítico! Consul-
te o suporte da Brainlab e não use o plano atual para tratamento.)

Erro

The image and patient orientation for treatment of the current plan have not been
acknowledged. This status is critical. Please consult Brainlab support and do not
use the current plan for treatment. (A imagem e a orientação do paciente para o
tratamento do plano atual não foram confirmadas. Este status é crítico! Consulte
o suporte da Brainlab e não use o plano atual para tratamento.)

Aviso

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required. (O plano faz re-
ferência aos seguintes objetos vazios como PTV ou OAR: [nomes dos objetos].
Esses objetos devem ser corretamente segmentados, se necessário.)

Aviso

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and
may be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan
that is used as Reference Set. (Os Cálculos de Dose são baseados em uma Se-
quência de Referência do tipo Feixe Cônico e podem ter um desvio significativo.
É altamente recomendável realizar uma tomografia atualizada a ser usada como
Sequência de Referência.)
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Tipo Texto

Aviso

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (A correção
de heterogeneidade está desativada. Portanto, o tampo de mesa adicionado ao
modelo de tecido é assumido como equivalente à água. Entre em contato com o
suporte da Brainlab.)

Informação

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (A
correção de heterogeneidade está desativada. Portanto, a área dentro do con-
torno do paciente detectado é assumida como equivalente à água. Entre em
contato com o suporte da Brainlab.)

Aviso The plan intent is set to [plan intent value]. (A intenção do plano é configurada
como [nome da intenção do plano].)

Erro

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam- or arc names involved are: [duplicate names]. Contact Brainlab support.
(Note: Name comparison is case-insensitive). (Foram encontrados [número de
duplicatas] feixes ou arcos com nomes não exclusivos. Os nomes de feixes ou
arcos envolvidos são: [nomes das duplicatas]. Entre em contato com o suporte
da Brainlab. (Observação: a comparação de nomes é sensível a maiúsculas e
minúsculas.))

Aviso
The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (A resolução de dose para o plano atual excede o limite de 10
mm. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)

Erro

The Alignment Set must be the same Slice Set as the Reference Set, however
two different Slice Sets are used in this Treatment Plan. If you continue, in worst
case, we expect geometric inaccuracies when you export the plan and position
the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (A Sequência de Ali-
nhamento deve ter a mesma Sequência de Cortes que a Sequência de Referên-
cia; entretanto, duas Sequências de Cortes diferentes são usadas neste plano
de tratamento. Se você prosseguir, no pior caso, é esperado que ocorram impre-
cisões geométricas quando você exportar o plano e posicionar o paciente para
tratamento. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)

Informação
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Alguns valores da tabela de conversão de HU em ED estão fora dos
intervalos plausíveis.)

Aviso

The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (A tabela de conversão de Unidade Hounsfield
em Densidade de Elétrons selecionada se aplica apenas à aceitação e não deve
ser usada para tratamentos de pacientes.)

Aviso

The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (A tabela de conversão de Unidade Hounsfield em
Densidade de Elétrons selecionada não está aprovada e não deve ser usada
para tratamentos de pacientes.)

Aviso
The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible. (O
perfil da máquina não foi validado pela Brainlab. Não é possível realizar o trata-
mento.)

Aviso

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source. Verify. (O perfil de máquina ativo carregado do plano atual não está con-
tido na lista de perfis de máquina instalados. O perfil pode estar desatualizado
ou pode ser proveniente de uma fonte externa. Verifique.)

Erro The isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (A coordenada do iso-
centro não está dentro do tecido do paciente.)

Informação Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Taxa de dose não suportada.
Entre em contato com o suporte da Brainlab.)

Aviso The active machine profile is not approved. (O perfil de máquina ativo não foi
aprovado.)
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Aviso The active machine profile and its beam data are not approved. (O perfil de má-
quina ativo e seus dados de feixes não foram aprovados.)

Aviso
The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. (O perfil de máquina ativo destina-se apenas a aceitações e não
deve ser usado para tratamento de pacientes.)

Aviso

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (A coordenada do isocentro [nome da coor-
denada] não possui o prefixo [prefixo da coordenada]. Entre em contato com o
suporte da Brainlab.)

Aviso
The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group prefix]. Con-
tact Brainlab support. (O grupo de tratamento [nome do grupo] não possui o pre-
fixo [prefixo do grupo]. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)

Aviso

The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (O nome da coordenada do isocentro [nome da
coordenada] não é exclusivo ou é muito longo. Entre em contato com o suporte
da Brainlab.)

Erro
The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact
Brainlab support. (O nome do grupo de tratamento [nome do grupo] não é exclu-
sivo ou é muito longo. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)

Erro

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is al-
so used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (O gru-
po de tratamento [nome do grupo] usa o identificador [nome do identificador].
Esse identificador também é usado por uma coordenada de isocentro não rela-
cionada. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)

Aviso

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate na-
me] are each identified by a different number. The same number should be used
where possible. If several treatment groups are assigned to the same isocenter
coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used. Contact Brainlab
support. (O grupo de tratamento [nome do grupo] e sua coordenada de isocen-
tro [nome da coordenada] são identificados por números diferentes. O mesmo
número deve ser usado sempre que possível. Se diversos grupos de tratamento
estiverem designados à mesma coordenada de isocentro, identificadores alfanu-
méricos exclusivos deverão ser usados. Entre em contato com o suporte da
Brainlab.)

Aviso
Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (A
ordem dos elementos e a direção de rotação do gantry podem ser melhoradas
para o tratamento.)

Informação The plan contains closed fields (MLC). (O plano contém campos fechados
(MLC).)

Informação The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (O isocentro está bloqueado
(MLC). Verifique.)

Informação The plan contains closed fields (jaws). (O plano contém campos fechados (coli-
madores primários).)

Informação The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (O isocentro está bloqueado (coli-
madores primários). Verifique.)

Informação
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (As
posições dos colimadores primários expõem a caixa de transporte do MLC. En-
tre em contato com o suporte da Brainlab.)

Aviso The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Os colimadores primários
estão sobrepondo o campo do MLC. Verifique.)

Aviso

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (O espaçamento de lâminas planejado não es-
tá sendo coberto pelos colimadores primários para pelo menos um par de lâmi-
nas fechadas. Verifique o plano cuidadosamente.)
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Aviso

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (O espaçamento de lâminas planejado está dentro do inter-
valo de 2 mm em relação à borda do colimador primário para pelo menos um
par de lâminas fechadas, que talvez não seja coberto pelos colimadores primá-
rios durante a aplicação. Verifique o plano cuidadosamente.)

Informação

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose cal-
culation accuracy may be limited. (O tamanho máximo do subfeixe é menor que
[valor de resolução da grade]. A precisão dos cálculos de dose pode ser limita-
da.)

Aviso

For a considerable number of fields of the arc: (Para um número considerável de
campos do arco:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-

lue]. Accuracy of dose calculations may be limited. (A extensão de campo mí-
nima é menor que o quádruplo de [valor de resolução da grade]. A precisão
dos cálculos de dose pode ser limitada.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolu-
tion. Dose calculation accuracy may be limited. (A extensão de campo mínima
é menor que a resolução da grade de dose. A precisão dos cálculos de dose
pode ser limitada.)

Aviso Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (O aplicativo está no
modo PESQUISA. Não é possível realizar a exportação.)

Informação

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them. (Este plano de tratamento inclui sequências de
imagens que contêm Valores de Captação Padrão (SUV). O SUV exibido pode
variar em função do fabricante do dispositivo de aquisição de PET. Antes de
usar os valores exibidos, compare-os com o SUV obtido diretamente do disposi-
tivo de aquisição.)

Informação

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Estes dados devem ser
usados apenas para comissionamento e comparação de planos e não para a
criação de planos de tratamento clínicos. Não é possível realizar a exportação.)

Aviso

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. (O ângulo inferior do gantry [ângulo in-
ferior do gantry]° do plano do arco [nome do arco] é maior que o ângulo superior
do gantry [ângulo superior do gantry]°)

Erro

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] do not have the required minimal arc span of [arc span]°. (Os ângulos do
gantry [ângulo inferior do gantry]° - [ângulo superior do gantry]° do plano do arco
[nome do arco] não possuem a envergadura de arco [envergadura do arco]° mí-
nima requerida.)

Erro
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. (O ângulo da mesa [ângulo da mesa]° do plano de arco [no-
me do arco] é incompatível com o perfil de máquina selecionado.)

Erro

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. (Os ângulos do gantry
[ângulo inferior do gantry]° - [ângulo superior do gantry]° do plano do arco [nome
do arco] são incompatíveis com o perfil de máquina selecionado.)

Erro Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Definições
de plano de arco duplicadas para o(s) ângulo(s) de mesa [ângulos de mesa].)

Erro Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Definições
de plano de arco coplanar para o(s) ângulo(s) de mesa [ângulos de mesa].)
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Erro

Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. (O ângulo do colimador [ângulo do colimador]° do
plano de arco [nome do arco] é incompatível com o perfil de máquina seleciona-
do.)

Erro
The boost’s Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (O Volume de Cobertura Tolerado do boost [volu-
me]% é maior que o Volume de Cobertura Desejado [volume]%.)

Erro
The boost’s maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy. (A restrição de dose máxima do boost [dose] Gy é menor que a
dose de prescrição [dose] Gy.)

Erro

The boost’s prescription dose constraint [boost reference dose] Gy is less than
the target’s prescription dose [ptv reference dose] Gy. (A restrição de dose de
prescrição do boost [dose de referência de boost] Gy é menor que a dose de
prescrição do alvo [dose de referência do PTV] Gy.)

Erro
SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (A prescrição de SRS foi selecionada para o boost, mas nenhuma restrição
de dose máxima foi configurada.)

Erro
IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (A prescrição de IDL [IDL atual]% está fora do intervalo permi-
tido entre [IDL mínimo]% e [IDL máximo]%.)

Erro The clinical protocol has unsupported version $version. (A versão do protocolo
clínico $version não é suportada.)

Informação
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col type]. ([indicação clínica] [nome do protocolo] é proveniente de uma versão
anterior do aplicativo: [tipo do protocolo].)

Erro
The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (O
OAR mais importante [nome do oar] não faz parte da lista de restrições de
OARs.)

Erro
Constraint # [number] of OAR [oar name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%. (Número de restrição [número] do OAR [nome do OAR]: o volume relati-
vo está fora do intervalo: [volume]%.)

Aviso

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the
protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These ob-
jects will not be taken into account during optimization.
Names of ignored objects: (O plano de tratamento atual contém objetos que não
foram mencionados no protocolo ou que estão sendo ignorados por terem a fun-
ção/tipo incorreto. Estes objetos não serão considerados durante a otimização.
Nomes de objetos ignorados:)

Aviso

The protocol contains object types that are not available for the current treatment
plan. These object types will not be taken into account during optimization.
Missing types: (O protocolo contém tipos de objetos que não estão disponíveis
para o plano de tratamento atual. Esses tipos de objetos não serão considera-
dos durante a otimização. Tipos não disponíveis:)

Aviso

The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (As seguintes linhas de dose estão acima
da dose de prescrição de [dose] Gy e não serão exibidos: [linhas de dose ocul-
tas].)

Erro
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (O Volume de Cobertura Tolerado [volume]% é maior que
o Volume de Cobertura Desejado [volume]%.)

Erro
The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription
dose [dose] Gy. (A restrição de dose máxima prescrita [dose] Gy é menor que a
dose de prescrição [dose] Gy.)
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Erro
SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (A prescri-
ção de SRS foi selecionada, mas nenhuma restrição de dose máxima foi confi-
gurada.)

Aviso
The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (O pro-
tocolo clínico selecionado é fornecido exclusivamente para Machine QA. Inade-
quado para uso clínico.)

Aviso
The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (O protocolo clínico selecionado é fornecido exclusivamente
para propósitos de demonstração de Machine QA. Inadequado para uso clínico.)

Aviso
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (O protocolo clínico selecionado é fornecido exclusivamente para propósi-
tos de demonstração. Inadequado para uso clínico.)

Aviso VMAT deliverability warning: (Aviso de entrega de Terapia com Arco Volumétrico
Modulado (VMAT):)

Aviso
The PTV overlaps with the following OARs: [oar names]. This can lead to poor
plan results. (O PTV sobrepõe os seguintes OARs: [nomes de OARs]. Isso pode
causar resultados de plano ruins.)

Aviso

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (Para um número considerável de campos do
arco, o tamanho de campo equivalente está fora do intervalo de tamanhos de
campo medidos:)
• it is smaller than the depth dose field size range (é menor que o intervalo de

tamanhos de campos de profundidade de dose)
• it is larger than the depth dose field size range (é maior que o intervalo de ta-

manhos de campos de profundidade de dose)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (é menor que o intervalo de

tamanhos de campos de colimador primário de espalhamento)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (é maior que o intervalo de ta-

manhos de campos de colimador primário de espalhamento)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (é maior que o intervalo de ta-

manho do campo de espalhamento do MLC)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (é menor que o intervalo de

tamanho do campo de espalhamento do MLC)

Aviso

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Techni-
cal Reference Guide Brainlab Physics for more details. (Dados insuficientes da
tabela de espalhamento para o tamanho de campo de colimador primário [tama-
nho do campo] mm: o valor do tamanho do campo de MLC [tamanho do campo]
mm deve ser medido, não copiado. Veja detalhes adicionais no Manual de Refe-
rência Técnica, Brainlab - Princípios de Física Brainlab.)
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11.3 Mensagens informativas (Exibidas pelo ícone i)

Lista de mensagens

• Export platforms have identical names. (As plataformas de exportação têm nomes iguais.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient access rights. (Falha na exportação para

[destino da exportação] devido à falta de direitos de acesso.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Falha na exportação para

[destino da exportação] devido à falta de espaço em disco.)
• Export to [export destination] failed. (Falha na exportação para [destino da exportação].)
• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.

(O Plano de Tratamento foi separado em Grupos de Fração e mais de um Plano RT foi
exportado.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. Nonintersecting regions
will not be exported. (Regiões do tampo de mesa que não cruzam a sequência de cortes foram
detectadas. As regiões sem interseção não serão exportadas.)

• Contour points were reduced (Os pontos de contorno foram reduzidos)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (A estrutura [nome do objeto] foi alterada para exportação, pois ela foi reconstruída
na sequência de imagens de referência.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Não foi possível exportar a estrutura [nome do objeto],
pois ela foi reconstruída na sequência de imagens de referência e parece ser muito pequena.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (A dose de feixe foi exportada, mas um ou mais feixes estão
separados. Portanto, o objeto de dose de radioterapia agora referencia mais que um feixe.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (O volume do objeto de Dose RT não contém uma
referência de plano, uma vez que o plano foi separado e foi usada a exportação de dose para
o plano todo.)

• [clinical indication] [protocol name] is not available. Name is used in multiple files: [file 1], [file
2]. ([indicação clínica] [nome do protocolo] não está disponível. O nome é usado em vários
arquivos: [arquivo 1], [arquivo 2].)

• Image Modality (XT) not supported (Modalidade de imagem (XT) não suportada)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(A(s) imagem (imagens) DICOM da modalidade XT não pode(m) ser processada(s) pela
versão atual do aplicativo.)

• An error occurred while loading. (Ocorreu um erro durante o carregamento.)
• Unsupported data found. (Dados não suportados foram encontrados.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Dados não suportados foram encontrados durante o carregamento. Revise
cuidadosamente a completitude dos dados do paciente.)

• Plan not valid for this application. (O plano não é válido para este aplicativo.)
• This plan has an invalid format. (O formato deste plano não é válido.)
• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (O plano a ser carregado está em um

formato que não pode ser interpretado.)
• An error occurred while loading. (Ocorreu um erro durante o carregamento.)
• Multiple plans selected. (Vários planos selecionados.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Mais de um

plano foi selecionado para carregamento. Retorne e selecione somente um plano.)
• Continuing the optimization of a plan created with a version of the application other than the

current one is not supported. (Não é possível prosseguir com a otimização de um plano criado
em uma versão do aplicativo diferente da versão atual.)

• Continuing the optimization of a plan created with a previous version of the application is not
supported. (Não é possível prosseguir com a otimização de um plano criado em uma versão
anterior do aplicativo.)
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• Detected a problem with the linac constraints. The following problem(s) occurred: (Foi
detectado um problema nas restrições do acelerador linar. Os seguintes problemas
ocorreram:)

• The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or
fluence mode. (O PTV é grande demais e, portanto, não pode ser irradiado de maneira
suficiente com o MLC atual e/ou o modo de fluência.)

• Dose in PTV, PTV-Boost, or Boost cannot be calculated. This can e.g. happen if parts of the
PTV are located outside the outer contour, or if the Boost is identical to the PTV. (Não é
possível calcular a dose no PTV, PTV-boost ou Boost. Isto pode ocorrer, por exemplo, se
partes do PTV estiverem localizadas fora do contorno exterior ou se o Boost for idêntico ao
PTV.)

• The External Outer Contour [contour name] has been removed. (O contorno exterior externo
[nome do contorno] foi removido.)

• The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (O contorno
exterior externo [nome do contorno] não pode ser usado. Ele foi removido.)

• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Vários contornos exteriores externos
foram encontrados. Deve haver exatamente um contorno exterior externo. Retorne a Selected
Data e verifique esta ocorrência.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (O objeto [nome do objeto] não está fusionado a nenhuma sequência de
imagens. Retorne aos aplicativos SmartBrush e Image Fusion e verifique esta ocorrência.)

• Empty object found. (Objeto vazio encontrado.)
• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.

(O objeto [nome do objeto] está vazio. Contorne o objeto corretamente ou remova-o da
seleção.)

• Empty objects found. (Objetos vazios encontrados.)
• The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them

from the selection. (Os seguintes objetos estão vazios: [nomes dos objetos]. Contorne os
objetos corretamente ou remova-os da seleção.)

• The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (A sequência de imagens do objeto [nome do objeto] não foi carregada. Retorne a
Selected Data e verifique esta ocorrência.)

• Multiple objects are named identically. (Vários objetos possuem nomes idênticos.)
• Found more than one object with name [object name]. The objects' names must be unique. Go

back to the selected data and check this. (Foram encontrados pelo menos dois objetos com o
nome [nome do objeto]. Os nomes dos objetos devem ser exclusivos. Retorne a Selected Data
e verifique esta ocorrência.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Os seguintes objetos possuem nomes
idênticos: [nomes do objetos]. Os nomes dos objetos devem ser exclusivos. Retorne a
Selected Data e verifique esta ocorrência.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (A tomografia de planejamento está deformada. Ela não deveria estar deformada. Retorne
a Selected Data e verifique esta ocorrência.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (A tomografia de planejamento está localizada. Ela não deveria estar localizada. Retorne
a Selected Data e verifique esta ocorrência.)

• The planning image set is not of Modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (A sequência de imagens de planejamento não é da modalidade
TC. Ela deve ser uma sequência de imagens de modalidade TC. Retorne a Selected Data e
verifique esta ocorrência.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (A tomografia de planejamento não é uma imagem em decúbito
dorsal. Somente imagens em decúbito dorsal são suportadas. Retorne a Selected Data e
verifique esta ocorrência.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the Selected Data and check this. (A tomografia de planejamento não é uma sequência de
imagens “cabeça primeiro”. Somente imagens “cabeça primeiro” são suportadas. Retorne a
Selected Data e verifique esta ocorrência.)
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• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (A tomografia de
planejamento é do tipo Cone Beam CT. Isto poderia resultar em cáculos de dose
significativamente desviados e, portanto, não é permitido. Retorne a Selected Data e verifique
esta ocorrência.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed.
Go back to the selected data and check this. (A tomografia de planejamento contém cortes de
imagens inclinados. Cortes de imagens inclinados não são permitidos. Retorne a Selected
Data e verifique esta ocorrência.)

• The planning CT has too many slices. (A tomografia de planejamento contém muitos cortes.)
• The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of slices] slices

is supported. Go back to the selected data and check this. (A tomografia de planejamento
contém [número de cortes] cortes. O software suporta o número máximo de [número de cortes]
cortes. Retorne a Selected Data e verifique esta ocorrência.)

• Multiple image sets with Modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Várias sequências de imagens
com modalidade TC foram encontradas. Deve haver precisamente uma sequência de imagens
com modalidade TC. Retorne a Selected Data e verifique esta ocorrência.)

• No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Nenhuma sequência de imagens
com modalidade TC foi encontrada. Deve haver precisamente uma sequência de imagens com
modalidade TC. Retorne a Selected Data e verifique esta ocorrência.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Nem todas as
sequências de imagens estão fusionadas. Retorne a Selected Data e verifique esta
ocorrência.)

• Object [object name] is set to invisible. (O objeto [nome do objeto] está definido como
invisível.)

• Volume of object(s) too small. (O volume do(s) objeto(s) é muito pequeno.)
• The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with volume

bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Os
seguintes objetos são muito pequenos: [nomes do objetos]. Somente objetos com volume
maior que [volume] mm³ são permitidos. Retorne a Selected Data e verifique esta ocorrência.)

• There were unspecified problems during import. (Houve problemas não especificados durante
a importação.)

• Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (Não foi possível salvar o RT Plan. Entre
em contato com o suporte da Brainlab.)

• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export
are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (O plano carregado
foi criado em uma versão anterior do software. A otimização, o armazenamento e a exportação
estão desativados. Para iniciar uma nova otimização, selecione outro protocolo clínico.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled. (A
licença para este aplicativo está expirada. A otimização, o armazenamento e a exportação
estão desativados.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (A licença para este aplicativo está expirada, mas nenhum plano foi carregado. O
aplicativo não pode prosseguir.)

• No more than one Most Important OAR is allowed. Currently there are: (Não é permitido haver
mais que um Most Important OAR. Os seguintes estão disponíveis atualmente:)

• Arc Duplication added [number of arcs] arc(s), therefore the total number of arcs is [number of
arcs]. Manual modification of arcs is not possible. (A Duplicação de Arco adicionou [número de
arcos] arco(s), portanto, o número total de arcos é [número de arcos]. Não é possível modificar
arcos manualmente.)

• Failed to calculate the tissue model. (Falha no cálculo do modelo de tecido.)
• No PTV was found. Go back to the selected data and check this. (Nenhum PTV foi encontrado.

Retorne a Selected Data e verifique esta ocorrência.)
• Boost is partly outside of PTV. (O boost está parcialmente fora do PTV.)
• The boost object [boost name] is outlined partly outside of the PTV object [PTV name]. The

boost object must be fully enclosed within the PTV. Go back to the selected data and check
this. (O objeto de boost [nome da boost] está contornado parcialmente fora do objeto de PTV
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[nome do PTV]. O objeto de boost deve estar totalmente contido no PTV. Retorne a Selected
Data e verifique esta ocorrência.)

• Multiple PTVs found. (Vários PTVs encontrados.)
• The following PTVs were found: [PTV names] Only one PTV and possibly a single enclosed

boost are allowed. Go back to the selected data and check this. (Os seguintes PTVs foram
encontrados: [nomes dos PTVs]. O software permite um único PTV e possivelmente uma única
sobredose incluída. Retorne a Selected Data e verifique esta ocorrência.)

• The treatment target consists of disconnected volumes. This is not supported by Spine SRS. To
treat this target, combine the volumes into a single target volume. (O alvo do tratamento
consiste em volumes desconectados. Isto não é suportado pelo Spine SRS. Para tratar esse
alvo, combine os volumes em um único volume-alvo.)
OBSERVAÇÃO: esta mensagem se aplica apenas ao Spine SRS. 

• Volume of some Object(s) too small. (O volume de alguns objetos é muito pequeno.)
• The following Objects were found to be too small: [object names]. Only Objects with volume

bigger than 0.01cm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Os seguintes
objetos são muito pequenos: [nomes do objetos]. Somente objetos com volume maior que 0,01
cm³ são permitidos. Retorne a Selected Data e verifique esta ocorrência.)

• Boost volume too big. (O volume do boost é muito grande.)
• The volume of the boost object [boost name] has to be smaller than the volume of the PTV

object [PTV name] by at least 0.01cm³. Please go back to the selected data and check this. (O
volume do objeto de boost [nome do boost] deve ser menor que o volume do objeto do PTV
[nome do PTV] em pelo menos 0,01 cm³. Retorne a Selected Data e verifique essa
ocorrência.)

• Dose calculation failed. Contact Brainlab support. (Falha no cálculo da dose. Entre em contato
com o suporte da Brainlab.)

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
in order to have decent accuracy of calculation results. (A dose para o plano está sendo
calculada com PencilBeam. Devido ao pequeno tamanho dos PTVs, o plano provavelmente
define uma quantidade considerável de campos pequenos (campos quadrados equivalentes a
10 mm ou menos). É recomendável usar Monte Carlo para cálculo de dose nesses campos
pequenos, para obter uma precisão decente nos resultados dos cálculos.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (O cálculo da dose é baseado em uma
configuração especial: Tomografia com Contraste.)
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