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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 software. Durante este período, são oferecidas as
atualizações de software e o suporte no local.

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.
Buzz® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
Curve® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
iHelp® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes

Intel® Xeon® e Intel® Core™ i7 são marcas registradas da Intel Cooperation ou de suas
subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Novalis Tx™ é marca registrada da Varian Medical Systems, Inc.
RayStation® é marca registrada da RaySearch Laboratories AB.
Windows® é marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Informações sobre patentes

Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes ou patentes pendentes. Para obter
detalhes, consulte: www.brainlab.com/patent.

Software de terceiros integrado

Parte deste software é baseada nos trabalhos especificados a seguir. A licença completa e o
aviso sobre direitos autorais podem ser consultados nos links indicados a seguir:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://

www.apache.org). Direitos autorais© 1999-2004 The Apache Software Foundation. Todos os
direitos reservados.

• Open JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva do Conselho n.º 93/42/EEC, a Diretiva para Dis-
positivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).
RT Elements Adaptive Hybrid Surgery Analysis é um produto da Classe IIb,
de acordo com as normas estabelecidas pela MDD.

Relatar incidentes relacionados a este produto

Você tem a responsabilidade de relatar todos os incidentes graves que venham a ocorrer com
este produto à Brainlab e, se estiver na Europa, à autoridade médica nacional competente
responsável por dispositivos médicos.

Informações legais
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Vendas nos Estados Unidos

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 7



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

Indicações de utilização

RT Elements são aplicativos de planejamento de tratamento com radiação, para uso em
tratamento estereotático conformacional, planejado por computador, com radiação baseada em
Linac (acelerador linear), de lesões cranianas, extracranianas e de cabeça e pescoço.
O aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis, um RT Element, simula um plano de tratamento
de radiação automático baseado em modelo. O objetivo do plano simulado é a avaliação do
tratamento, por exemplo, em reuniões de discussão de casos ou em salas cirúrgicas.

Revisão de plausibilidade

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e software
médicos

Plataformas compatíveis da Brainlab

O Adaptive Hybrid Surgery Analysis é compatível com as seguintes plataformas da Brainlab:
• Buzz 1.0, 2.0
• Curve 1.0, 1.1, 1.2

Outras plataformas da Brainlab

Outras plataformas compatíveis da Brainlab poderão ser disponibilizadas após a liberação deste
manual do usuário. Entre em contato com o suporte da Brainlab se tiver quaisquer dúvidas
relacionadas a compatibilidade.

Dispositivos médicos compatíveis de terceiros

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

Conformidade com DICOM

As declarações de conformidade com DICOM podem ser encontradas em www.brainlab.com/
DICOM.

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

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): “[...] compradores de
equipamentos de oncologia por radiação devem assegurar que seus equipamentos
realmente se comuniquem com outros equipamentos e transfiram informações com
sucesso utilizando os protocolos e as definições DICOM.”

Interfaces DICOM de terceiros

Aviso
Devido à diversidade do padrão DICOM, é possível que determinados planos criados por
software de planejamento de tratamento de outros fabricantes não sejam totalmente
carregados.

Aviso
Verifique a completitude e a exatidão de todos os dados importados pelo aplicativo
Brainlab, 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 recomendável
manusear essas informações com o mesmo cuidado dispensado a registros de pacientes

Compatibilidade com dispositivos e software médicos
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manuscritos ou impressos de qualquer tipo, para evitar qualquer possibilidade de
manipulação.

Software médico compatível da Brainlab

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

Software médico autorizado de terceiros

Os seguintes aplicativos de software podem ser instalados e executados na mesma estação de
trabalho que o produto Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Software médico de tercei-
ros

Versão Comentário

RayStation - fabricado pela
RaySearch Laboratories AB 4.7 Sistema de planejamento de tratamento

para radioterapia.

InverseArc - fabricado pela
RaySearch Laboratories AB 1.0

Transforma planos de tratamento em pla-
nos VMAT (Terapia com Arco Volumétrico
Modulado) equivalentes.

Outros aplicativos de software de terceiros

A Brainlab recomenda a utilização exclusiva de sistemas que efetuam troca de registros
conforme recomendado no perfil IHE-RO (Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation
Oncology (Integração de Empresas de Saúde - Radioterapia)) (http://www.ihe.net/), 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 do software RT Elements em plataformas que
contenham software médico de terceiros. Isto se deve ao fato de que existe a possibilidade
de que o software RT Elements influencie aplicativos de software de terceiros, e vice-
versa. O usuário é responsável por fornecer e identificar as plataformas adequadas que
atendam os requisitos para a instalação dos RT Elements.

Aviso
A Brainlab recomenda enfaticamente que não haja software de terceiros instalado na
plataforma porque aplicativos de software de outros fabricantes podem afetar o
desempenho dos aplicativos RT Elements. O usuário é responsável por assegurar que os
aplicativos RT Elements não sejam afetados pelas instalações ou atualizações de software
de terceiros - para esse propósito, use as instruções de revalidação de software fornecidas
no Manual do Usuário.

Ajuda Remota

Se for solicitado, a estação de trabalho do Adaptive Hybrid Surgery Analysis pode ser
equipada com acesso remoto ao suporte da Brainlab. O Serviço Remoto da Brainlab com iHelp
6.1 (Axeda) está disponível.

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 11

http://www.ihe.net


1.6 Treinamento

Treinamento Brainlab

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

Responsabilidade

Aviso
Este sistema apenas oferece assistência ao médico e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade do médico durante seu uso. O usuário deve sempre ter a possibilidade
de prosseguir com o procedimento sem a assistência do sistema.
Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do sistema e o
instrumental acessório.

Treinamento
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1.7 Documentação

Informações sobre idiomas

Todos os manuais de usuário da Brainlab são originalmente escritos em inglês.

Público-alvo

O Adaptive Hybrid Surgery Analysis foi desenvolvido para profissionais da área médica
(médicos, sua equipe médica, enfermeiras, etc.) com suficiente entendimento do vocabulário
técnico inglês relacionado aos campos de física médica e aquisição de imagens médicas, de
forma a garantir o entendimento apropriado da interface de usuário do Adaptive Hybrid Surgery
Analysis.

Unidades

Todos os números nos documentos são indicados em unidades métricas. Quando nenhuma
unidade é indicada, a unidade é assumida como milímetros.

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

Manual do Usuário do Soft-
ware Instruções detalhadas sobre o software

Manual do Usuário do Soft-
ware Physics Administration

Detalhes sobre como administrar dados de feixes medidos e per-
fis de máquinas

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.8 Requisitos técnicos

Hardware

Requisitos de hardware recomendados:

Hardware Requisito

Processador Intel Xeon (microarquitetura Ivy-Bridge ou mais recente) com 2 x 6 nú-
cleos físicos, 2,6 GHz

Memória 32 GB

Placa gráfica Placa gráfica de estação de trabalho compatível com DirectX 11, com 1
GB de memória, no mínimo

Resolução da tela 1.920 x 1.200

Conexão de rede 1 Gbit/s

Disco Rígido Volume RAID5 com 1 TB de espaço em disco

Requisitos mínimos de hardware:

Hardware Requisito

Processador
Intel Xeon (microarquitetura Nehalem ou mais recente) com 4 núcleos
físicos ou Intel Core i7 (microarquitetura Nehalem ou mais recente), 2,6
GHz

Memória 8 GB

Placa gráfica Compatível com DirectX 11, com 512 MB de memória, no mínimo

Resolução da tela 1.289 x 1.024

Conexão de rede 100 Mbit/s

Disco Rígido 250 GB de espaço em disco

Software

Software Requisito

Sistema operacional

Windows Server 2008 (64 bits), SP2
Windows 7 Ultimate (64 bits), SP1
Windows 8.1 (64 bits)
Windows 10 LTSB 2016
Windows Server 2016
Para obter detalhes sobre a compatibilidade com pacotes de serviço,
consulte um especialista de suporte da Brainlab

Plataformas Brainlab atualmente suportadas:
• Estação de Planejamento 9 Premium
• Estação de Planejamento 8 RT (Estação de Planejamento para RT)
• Hardware para Servidor Brainlab 4.0
• Hardware para Servidor Brainlab 5.0

A Brainlab recomenda que o sistema operacional seja atualizado com hotfixes de acordo
com as regulamentações de TI do hospital. A Brainlab não tem expectativa de problemas
relacionados às instalações de hotfixes. Se encontrar algum problema, informe o suporte
da Brainlab.

Requisitos técnicos
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Antivírus

Se o sistema estiver conectado a uma rede local (LAN), a Brainlab recomenda a instalação de
um software de proteção contra malware (ou seja, um antivírus) e a manutenção dos arquivos de
definição atualizados. 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, o carregamento de dados do paciente poderá tornar-se lento Portanto, a Brainlab
recomenda a desativação das varreduras em tempo real, deixando para fazê-las fora dos
períodos de atividade clínica.

Atualizações

Atualizações do Sistema Operacional (Hotfixes) ou de software de terceiros devem ser realizadas
fora dos períodos de atividade clínica e num ambiente de teste, para verificar a correta operação
do sistema Brainlab. A Brainlab monitora os hotfixes liberados para o Windows e pode determinar
se existem problemas potenciais decorrentes de algumas atualizações. Se encontrar problemas
relacionados a hotfixes do Sistema Operacional, entre em contato com a Brainlab.
Você pode definir suas próprias medidas de proteção contra software malicioso, desde que uma
revalidação do sistema seja realizada após a implantação de tais medidas. As configurações do
antivírus podem afetar o desempenho do sistema (p. ex., se cada acesso a arquivos for
monitorado, o carregamento de dados do paciente poderá tornar-se lento).

Desempenho

O desempenho dos cálculos pode ser afetado por outros processos em execução na mesma
máquina. A otimização de dose é altamente dependente da CPU e, em menor grau, das
operações de entrada/saída em arquivos. Se outros processos fizerem uso extensivo da CPU ou
bloquearem/usarem o sistema de entrada/saída de arquivos, o desempenho do aplicativo será
afetado de forma negativa.
O tempo de cálculo depende destes fatores:
• CPU (velocidade e número de processadores).
• Entrada/Saída de arquivos (velocidade do disco rígido).
• Tamanho do tumor.
• Tamanho dos órgãos.
• Modelo usado. Para o modelo inicial, o tempo de cálculo é inferior a cinco minutos em um

sistema que atende as restrições mínimas de hardware.

Cópia de segurança

Após a aceitação do sistema, uma cópia de segurança da instalação do Adaptive Hybrid
Surgery Analysis é criada. Essa cópia de segurança não funcionará em outras estações de
trabalho que não aquela para a qual o software estiver licenciado.

Características da máquina

As características da máquina e o perfil da máquina usada para cálculo de dose são:
• Novalis Tx com MLC Varian 120 HD
• Dados de feixes médios de várias máquinas
• Radioterapia com Intensidade Modulada (IMRT) “Step & Shoot”
• Energia nominal de feixe de 6 MV
• Sem campos divididos
• Sem campos luminosos

Um perfil de máquina Novalis Tx, baseado na média dos dados de medições reais do Novalis Tx,
é usado para calcular as doses no aplicativo. Se o Linac (acelerador linear) usado para
tratamento do paciente for inferior ao Novalis Tx, é possível que uma qualidade de plano
comparável não seja alcançada pelo sistema de tratamento.

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Introdução

Informações básicas

O aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis permite a comparação dos efeitos de possíveis
planos de tratamento radioterápico em pacientes com tumores benignos. Isso ajuda você a
decidir:
• Se a radioterapia é adequada para o tumor (p.ex., tumores benignos da base do crânio)
• Se é necessário realizar uma cirurgia para possibilitar um tratamento por radioterapia

A análise com o aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis pode ser realizada de maneira
pré-operatória ou intraoperatória.

Observações sobre segurança

Ao utilizar o aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis:
• Não dependa inteiramente do software para realizar a cirurgia.
• Riscos cirúrgicos sempre têm maior prioridade que os riscos indicados pelo software.
• Este software não mostra onde extirpar o volume do tumor. O cirurgião é o responsável

exclusivo por definir a extensão de uma ressecção subtotal de tumor, com base em sua perícia
cirúrgica.

• Considerando que o aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis não cria o plano de
tratamento final, este poderá ser diferente. As áreas problemáticas visíveis na Interface de
usuário (p.ex., os hot spots de dose) não ameaçam o paciente de maneira direta.

• O software mostra apenas os riscos derivados da simulação do tratamento por radiação.
Riscos cirúrgicos não são considerados na Tabela Radiation Plan Analysis e devem ser
incluídos no processo de decisão pelo cirurgião.

• Verifique cuidadosamente se o mesmo objeto de tipo tumor é selecionado em todos os
aplicativos usados em um fluxo de trabalho (p.ex., Adaptive Hybrid Surgery Analysis,
Cranial Navigation e Intraoperative Structure Update).

Aviso
Não confie exclusivamente no software Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Fluxo de trabalho pré-operatório

① ② ③ ④
Figura 1  

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Para determinar o potencial para radioterapia antes de realizar a cirurgia em um tumor, siga este
fluxo de trabalho pré-operatório, que consiste em uma sequência de Brainlab Elements:

N.º Componente Descrição

① DICOM Viewer Revisão de dados.

② Image Fusion Fusão de sequências de imagens.

③ SmartBrush Contorno de tumores em relação aos diferentes estados de
ressecção e revisão/ajuste dos objetos em risco (OARs).

④ Adaptive Hybrid Surge-
ry Analysis

Cálculo e comparação dos possíveis planos de tratamentos
radioterápicos em relação a diferentes objetos de tipo tumor.

Como iniciar o fluxo de trabalho pré-operatório

Figura 2  

Etapa

1. No Cranial, selecione o fluxo de trabalho Adaptive Hybrid Surgery.

Introdução

18 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0



Etapa
A tela Patient Browser é exibida.

2. Selecione uma sequência de dados de paciente apropriada.

3. Serão exibidos os Elements disponíveis para este fluxo de trabalho.

4. Selecione DICOM Viewer para revisar o estado atual da sequência de imagens.

5. Selecione um conjunto de dados.
• Por padrão, todas as sequências de imagens e todos os objetos do conjunto de dados

são incluídos.
• Para remover uma seleção, clique no símbolo X que aparece ao lado da seleção.

6. Para prosseguir de um Element para o próximo no fluxo de trabalho (p. ex., quando ter-
minar de usar o DICOM Viewer), clique em Done na tela do aplicativo Element.

7. Selecione Image Fusion para fusionar as sequências de imagens.

8. Selecione SmartBrush para contornar o(s) objeto(s) de tipo tumor relevante(s) para a
análise de distribuição de dose.
Os OARs são contornados durante a segmentação automática. Revise os OARs, ajus-
tando-os se necessário.

9. Selecione o Element Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

OBSERVAÇÃO: no aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis, é necessária uma lista de
OARs para obter um planejamento automático ideal. Se nem todos os órgãos de prerrequisito
estiverem disponíveis, a otimização de dose poderá ser tendenciosa. Se um número de objetos
superior ao requerido for selecionado, apenas os objetos adicionais serão omitidos. 

OBSERVAÇÃO: caso você não tiver selecionado anteriormente um conjunto de dados em
relação a este paciente, você terá que selecionar um, antes de usar um Element. Os conjuntos
de dados disponíveis do paciente serão exibidos, incluindo todas as aquisições de imagens e
todos os objetos definidos. 

Fluxo de trabalho intraoperatório

Para determinar o potencial para radioterapia após a redução do volume do tumor durante a
cirurgia, você deve atualizar o volume do tumor, usando a aquisição de imagens intraoperatória
ou o Element Intraoperative Structure Update.
As opções de fluxo de trabalho são:

Opções

• Fluxo de trabalho intraoperatório

• Fluxo de trabalho Intraoperative Structure Update

Como iniciar o fluxo de trabalho intraoperatório

Etapa

1. Adquira uma imagem intraoperatória (p.ex., uma aquisição de iCT). Usando o AIRO, ini-
cie o Automatic Registration no software Cranial Navigation System Navigation.
Para obter informações adicionais, consulte o manual Manual do Usuário do Software
Automatic Registration

2. Utilize o Image Fusion para fusionar a imagem intraoperatório ao conjunto de imagens
pré-operatórias de RM.

3. Use o SmartBrush para contornar todo o volume residual do tumor.

4. Use o Adaptive Hybrid Surgery Analysis para calcular o potencial de tratamento radio-
terápico.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Como iniciar o Fluxo de trabalho Intraoperative Structure Update

Etapa

1. No Content Manager, selecione o fluxo de trabalho Intraoperative Struc-
ture Update e atualize o volume residual do tumor.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Software Intraoperative Structure Update.

2. Use o Adaptive Hybrid Surgery Analysis para calcular o potencial de tratamento radio-
terápico.

Preparando para uso do Adaptive Hybrid Surgery Analysis com Image Fusion

Use o Image Fusion para fusionar quaisquer aquisições de imagem (TC, RM, etc.) que você
deseja usar para o planejamento. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do
Usuário do Software Image Fusion.
O conjunto de dados com os OARs deve ser devidamente alinhado. Todas as sequências de
dados devem ser alinhadas/fusionadas com a sequências de dados que contém os OARs.

Preparando para uso do aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis com SmartBrush

Use o SmartBrush para segmentar objetos de tipo tumor e objetos de interesse nas aquisições
de imagens. Para obter informações adicionais sobre como fazer isto, consulte o Manual do
Usuário do Software SmartBrush.
Para o Adaptive Hybrid Surgery Analysis, é importante:
• Definir pelo menos um tumor-alvo como objeto (p.ex., do tipo Tumor).
• Revise os OARs criados por autossegmentação para o aplicativo Adaptive Hybrid Surgery

Analysis.
OBSERVAÇÃO: para OARs:
• Todos os OARs devem ser definidos na sequência de dados pré-operatórios.
• Revise todos os objetos com um aplicativo que consiga modificar objetos, tal como o

SmartBrush. A revisão do objeto deve incluir uma inspeção dos contornos do objeto. Isso é
obrigatório para objetos gerados automaticamente.

• Se um órgão estiver definido no modelo do Adaptive Hybrid Surgery Analysis, mas não tiver
sido criado por segmentação automática, você poderá criar aquele órgão com o SmartBrush.
Para fazer isso, use o mesmo nome que foi definido para o órgão exibido no Adaptive Hybrid
Surgery Analysis. Ao importar o objeto para o Adaptive Hybrid Surgery Analysis, ele será
reconhecido como o tipo apropriado. Se esta conversão não funcionar, o Adaptive Hybrid
Surgery Analysis exibirá uma notificação especificando que o objeto relevante inexiste.
Verifique seu plano cuidadosamente. 

Introdução
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2.2 Sequências de dados

Sequências de dados do paciente

As sequências de dados usadas para simular um plano de dose deve:
• Conter a cabeça toda
• Conter as estruturas/objetos em risco
• Ser da modalidade RM
• Não devem estar recortadas em nenhum dos lados
• Não conter angulações
• Não conter um localizador
• Consistir-se apenas de imagens axiais
• Conter imagens do paciente somente em decúbito dorsal

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.3 Funções de visualização

Opções de visualização

Botão Função

Pan: selecione um corte de imagem e arraste-o com o ponteiro do mouse:
• Cortes bidimensionais: mover os cortes
• Cortes tridimensionais: girar os cortes

Scroll: arraste o ponteiro do mouse pela superfície de um corte, para cima ou pa-
ra baixo.
Você também pode clicar em um corte de imagem e rolar com a roda do mouse.

Zoom: arraste o ponteiro do mouse:
• para cima, para reduzir a imagem
• para baixo, para ampliar a imagem
Você também pode clicar em um corte de imagem e usar o recurso Zoom, segu-
rando, ao mesmo tempo,
o botão Ctrl e rolar a roda do mouse para cima ou para baixo.

Windowing: clique em um corte de imagem e arraste o ponteiro do mouse para
aprimorar a visibilidade do contraste da estrutura:
• arraste para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir a unidade Hounsfield
e o nível do valor de cinza
• arraste para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir a largura da
janela de unidade Hounsfield e valor de cinza

Funções de visualização
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2.4 Menu Data

Layout do menu Data

① ②

Figura 3  

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

N.º Componente Descrição

① Selected Data

• Images: troca entre as sequências de imagens carre-
gadas

• Objects Used for Calculation: lista todos os objetos
disponíveis, tais como o tumor, os OARs e o Outer
Contour

② Layouts Alterna entre os diferentes layouts.

Como Visualizar as informações do objeto

Etapa

1. Selecione a opção Data para abrir o menu Data.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Etapa

2.

O menu exibe todos os objetos na sequências de dados, juntamente com seus respecti-
vos volumes.

Layouts

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

Layout Descrição

O layout Table View exibe a Tabela Radiation
Plan Analysis, os modelos disponíveis e uma
comparação entre modelos de planos.

O layout Dose Review 3D exibe um histogra-
ma cumulativo, no qual é possível verificar a
parte do volume que recebe a dose seleciona-
da.

Menu Data
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3 USANDO O ADAPTIVE
HYBRID SURGERY
ANALYSIS

3.1 Usando o Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Sobre Adaptive Hybrid Surgery Analysis

O aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis permite a comparação dos efeitos de possíveis
planos de tratamento radioterápico em pacientes com tumores benignos. Isso ajuda você a
decidir:
• Se a radioterapia é adequada para o tumor (p.ex., tumores benignos da base do crânio)
• Se é necessário realizar uma cirurgia para possibilitar um tratamento por radioterapia

Cálculos

Quando é iniciado, o aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis analisa o conjunto de dados
escolhido e calcula os resultados de três possíveis planos de radioterapia. O cálculo segue estas
etapas:

Etapa

1. O Adaptive Hybrid Surgery Analysis adiciona um contorno de superfície ao conjunto
de dados.

2. Ele analisa o conteúdo do contorno de superfície como um volume de água equivalente.
Usando o contorno exterior, um modelo em água é gerado para cálculo de dose, basea-
do em um algoritmo Pencil Beam, usando uma densidade de elétrons homogênea equi-
valente à água.

3. Ele calcula os efeitos de três modelos de plano de tratamento neste volume:
• cf-SRT: radioterapia estereotática fracionada convencional.
• hf-SRS: radiocirurgia estereotática hipofracionada.
• sf-SRS: radiocirurgia estereotática de fração única.

4. Os efeitos potenciais dos três planos de tratamento calculados são mostrados para o tu-
mor selecionado e para cada OAR da sequência de dados.

Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Physics
Administration.

Regras para seleção automática do tumor inicial

Após o início da aplicação, as prescrições disponíveis serão calculadas sem interação
subsequente com o usuário quando pelo menos um objeto do tipo “tumor” estiver selecionado.
Se vários objetos de tipo tumor forem carregados é possível selecionar um outro objeto de tipo
tumor carregado através do menu Data ou alternando entre os objetos na barra de ferramentas.
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Contorno exterior

O Adaptive Hybrid Surgery Analysis cria automaticamente um contorno exterior para cálculo,
mas essa informação não fica salva com os dados do paciente. É importante verificar esse
contorno externo quanto à precisão. Para verificar o contorno exterior é necessário criar um no
SmartBrush.

Etapa

1. Crie um novo objeto no SmartBrush.

2. Desenhe o contorno exterior no SmartBrush.

3. Atribua o nome “Outer Contour” ao objeto.

4. Prossiga com o Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Aviso
Verifique a precisão do contorno exterior exibido usado para cálculos de do-
se. A área total relavante para tratamento deverá estar incluída dentro do
contorno. Se não for este o caso, será necessário providenciar um contorno
externo. Para tanto, crie um objeto com o nome de “Outer Contour” e carre-
gue-o no aplicativo.

Informações sobre segurança

A anatomia do paciente no momento do tratamento por radiação pode ser diferente da anatomia
apresentada no software. As alterações anatômicas podem ser causadas por:
• Remoção de volume
• Relaxamento de volumes tensionados
• Sangramento
• Deslocamento do crânio aberto
• Inchaço

Aviso
O volume definido do tumor é usado como Prescrição de volume-alvo (PTV) do
planejamento para o cálculo de dose. Não serão usadas margens ao redor do tumor. Não
serão criados objetos de sobredose.

É possível que haja um volume maior de dados do paciente disponíveis para uso com o RT
Elements do que o software consegue carregar. Isto pode, por exemplo, ser o resultado de
outras etapas de planejamento ou de dados de sistemas de terceiros. Nesse caso, você
será informado de que nem todos os dados disponíveis poderão ser importados. Revise
cuidadosamente a exatidão e a validade dos dados importados do pacientes.

Aviso
Verifique a exatidão do contorno exterior, observando as visualizações da sequência de
dados.

Aviso
Dependendo do tipo do MLC, o Algoritmo Pencil Beam usa kernels de uma resolução fixa,
que definem a resolução geral do cálculo da dose perpendicular ao eixo do feixe. No caso
da combinação de pequenas estruturas com um tamanho de grade de kernel insuficiente,
o cálculo da dose de Pencil Beam pode ser muito grosseiro para identificar cada detalhe
da distribuição de dose aplicada.

Aviso
Quando os dados do modelo de tratamento do Adaptive Hybrid Surgery Analysis é enviado
para a Brainlab, ela não tem como verificar a exatidão dos:

Usando o Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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• Dados recebidos de um usuário
• Dados retornados para um usuário

Quaisquer feedbacks ou recomendações que a Brainlab faça com base nos dados
recebidos dependerá da exatidão dos dados, propriamente dita. Se a Brainlab processar
os dados recebido e os devolver para o usuário, de modo algum isso será garantia de que
os dados retornados estão corretos. O usuário tem total responsabilidade por verificar a
exatidão dos dados retornados pela Brainlab, bem como por verificar a exatidão de
quaisquer feedbacks ou recomendações feitos pela Brainlab. Antes de realizar o
tratamento de qualquer paciente, o usuário deverá validar a segurança e eficácia dos
dados retornados pela Brainlab. O fato de que a Brainlab possa ter processado certos
dados não interfere na responsabilidade do usuário, de maneira geral, quanto à exatidão
do modelo de tratamento final.

USANDO O ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 27



3.2 Usando os layouts do Adaptive Hybrid Surgery
Analysis

Sobre os Layouts

O aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis oferece dois layouts para revisão dos dados
pré-operatórios ou intraoperatórios:
• Layout Table View
• Layout Dose Review 3D

Layout Table View

① ② ③

Figura 4  

A tela principal do layout Table View mostra a tabela Radiation Plan Analysis.

N.º Componente

①

Seleção de modelo: Para trocar entre os modelos, selecione a seta ao lado do modelo
atual para cálculo de prescrição. O aplicativo abre um menu suspenso, que permite a se-
leção do modelo para distribuição de dose.

Usando os layouts do Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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N.º Componente

②

Comparação de modelos de planos: A coluna mostra resultados para planos fracionados
de 30, 5 e 1 frações.
• Selecione uma coluna para mostrar a distribuição de dose correspondente nas visuali-

zações axial, coronal ou sagital (ACS).
• Selecione uma linha para centralizar o objeto nas visualizações de imagem e expanda

a linha (a linha Tumor está sempre expandida).
• Em caso de múltiplos objetos de tipo tumor, selecione a seta de retorno na linha do tu-

mor para acessar a visualização de seleção de tumor.

③
Sequência de imagens, com a adição de contorno de superfície e distribuição de dose.
Quando você acessa o aplicativo, as visualizações são automaticamente centralizadas
no tumor selecionado.

Após a importação, assegure que os contornos estejam corretamente alinhados às
imagens.

Valor real e valor atribuído exibidos para tumores e OARs

① ③②① ③②

Figura 5  

O aplicativo fornece valores para cada tumor (esquerda) e para cada OAR (direita) na forma de
Valor Real (Valor Atribuído).

N.º Componente

①
Valor real. Este é o resultado atual da otimização do plano. Os valores atuais ficam do
lado esquerdo e estão iluminados em verde ou vermelho em relação aos tumores, ou
verde, vermelho ou amarelo em relação aos OARs.

② Símbolo. O anel exterior tem a cor do valor superior e o círculo interior tem a cor do valor
inferior.

③

Valor atribuído. Este é o valor definido pelo modelo que um bom plano deve atingir. Es-
ses valores de modelo são provenientes de publicações clínicas e médicos clínicos, e re-
presentam o estado da arte. Eles não podem ser alterados. Os valores atribuídos são
apresentados no lado direito, entre parênteses.

Veja a seguir mais informações sobre os valores atribuídos para tumores e OARs.
Consulte um radioterapeuta sempre que a interpretação dos resultados calculados não estiver
clara.

Análise de tumores

Figura 6  

O aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis analisa o efeito potencial de cada plano modelo
em cada tumor.
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Para cada plano, o resultado real para o tumor é exibido com o valor atribuído (entre parênteses).
Para tumores, os valores atribuídos definem a prescrição para a cobertura de volume mínima e o
objetivo para o índice de conformidade.
• Volume Coverage (%): indica a porcentagem do volume do tumor que deve ser coberta pela

dose. O valor atribuído (entre parênteses) representa a cobertura de volume mínima requerida
para um plano aceitável.

• Conformity Index (CI): O índice de conformidade (IC) indica com que nível de precisão a
distribuição da dose corresponde ao tamanho e à forma do volume-alvo, levando em conta as
considerações sobre o tecido normal. O valor atribuído (entre parênteses) mostra o CI máximo
para um plano aceitável.

OBSERVAÇÃO: o Índice de Conformidade Paddick Inverso é usado aqui. Se atingido um nível
perfeito de conformidade, o IC será igual a 1. O Índice de Conformidade Paddick Inverso está em
uma escala de (0,1] ou 0-100%. A escala do Índice de Conformidade Paddick Inverso é [1, inf.). A
escala foi definida no seguinte trabalho: Nakamura JL, Verhey LJ, Smith V et al. Dose conformity
of gamma knife radiosurgery and risk factors for complications. Int J Radiat Oncol Biol Phys.
2001; 51(5): 1313-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11728692. 

Indicadores visuais

Estes indicadores visuais são usados nos símbolos:
• Verde: A prescrição Volume Coverage (%) ou o Conformity Index (CI) objetivo foram

atingidos.
• Vermelho: A prescrição Volume Coverage (%) ou o Conformity Index (CI) objetivo foram

desrespeitados.

Símbolo Descrição

(Tudo verde)
• A prescrição foi alcançada em relação à Volume Coverage (%).
• O objetivo foi alcançado em relação ao Conformity Index (CI).

(Exterior verde, interior vermelho)
• (Verde) A prescrição foi alcançada em relação à Volume Coverage (%).
• (Vermelho) O objetivo foi desrespeitado em relação ao Conformity Index

(CI).

(Exterior vermelho, interior verde)
• (Vermelho) A prescrição foi desrespeitada em relação à Volume Coverage

(%).
• (Verde) O objetivo foi atingido em relação ao Conformity Index (CI).

(Tudo vermelho)
• A prescrição foi desrespeitada em relação à Volume Coverage (%).
• O objetivo foi desrespeitado em relação ao Conformity Index (CI).

(Cinza)
Não é possível calcular um plano de dose viável para esta sequência de da-
dos. Isto pode ser devido a um destes fatores:
• O tumor é muito grande.
• A Volume Coverage (%) e o Conformity Index (CI) foram ignorados.

Usando os layouts do Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Selecionando um tumor

① ②

Figura 7  

Selecione tumores independentes para o cálculo da distribuição de dose no menu Select PTV e
para exibição nas visualizações axial, coronal e sagital (ACS). Para abrir o menu Select PTV,
selecione a seta curva ao lado do objeto de tipo tumor no layout Table View:

①

Figura 8  

N.º Componente

①

Utilize o menu Select PTV para selecionar a partir de todos os objetos de tipo tumor dis-
poníveis.
• O objeto de tipo tumor selecionado será exibido nas visualizações axial, coronal ou sa-

gital (ACS) correspondente.
• Selecione Calculate para calcular a distribuição de dose correspondente e retorne pa-

ra o layout Table View.
• Selecione a opção Cancel para descartar a seleção de tumor e retorne para o layout

Table View.

② Sequência de imagens do objeto de tipo tumor ativo com adição de contorno de superfí-
cie. As visualizações são automaticamente centralizadas no tumor selecionado.
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Menu Select PTV

① ②

Figura 9  

O menu Select PTV fornece informações importantes sobre o tumor.

N.º Componente

① Para cada objeto de tipo tumor, são exibidos o volume (em cm3), o nome e a data e horá-
rio de criação.

②
A parte à direita das informações sobre o tumor indica quando um volume de tumor está
vazio ou é muito grande. O botão de cálculo é desativado e o cálculo não pode ser inicia-
do para esses objetos de tipo tumor.

Análise de OAR

Figura 10  

O Adaptive Hybrid Surgery Analysis analisa o efeito potencial de cada plano modelo sobre
cada OAR. Para abrir o menu suspenso e ver mais detalhes de um objeto, selecione a seta à
esquerda do nome.
Para cada plano, o resultado real para o OAR é exibido com o valor atribuído (em parênteses).
Para OARs, os valores atribuídos definem dois objetivos para a dose máxima que um OAR deve
receber para estar protegido.
• D₅₀: o limite do volume de dose que deve ser recebido por 50% do objeto
• Max ou Max Dose: o limite máximo de dose para este objeto

O software também define restrições para OARs. A restrição define a dose máxima que um OAR
pode receber para permanecer tolerável (= 110% do objetivo).
Estes indicadores visuais são usados nos símbolos:
• Verde: O objetivo é alcançado.
• Amarelo: O objetivo é infringido, mas a restrição (dose máxima tolerável) é alcançada.
• Vermelho: O objetivo e a restrição (dose máxima tolerável) são infringidos.
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Símbolo Descrição

(Tudo verde)
O objetivo e a restrição foram atingidos tanto em relação a D₅₀ (50%) quanto à
Max Dose

(Exterior verde, interior vermelho/amarelo)
• (Verde) O objetivo e a restrição foram atingidos em relação à D₅₀
• (Vermelho) O objetivo e a restrição foram desrespeitados em relação à Max

Dose
• (Amarelo) O objetivo foi desrespeitado, mas a restrição foi atingida em rela-

ção à Max Dose

(Interior verde, exterior vermelho/amarelo)
• (Verde) O objetivo e a restrição foram atingidos em relação à Max Dose
• (Vermelho) O objetivo e a restrição foram desrespeitados em relação à D₅₀
• (Amarelo) O objetivo foi desrespeitado, mas a restrição foi atingida em rela-

ção à D₅₀

(Tudo vermelho)
Os objetivos e as restrições foram desrespeitados tanto em relação à D₅₀
quanto à Max Dose

(Tudo amarelo)
Os objetivos foram desrespeitados, mas as restrições foram atingidas tanto
em relação à D₅₀ quanto à Max Dose

(Cinza)
Não é possível calcular um plano de dose viável para esta sequência de da-
dos. Isto pode ser devido a um destes fatores:
• O OAR não foi selecionado
• A D₅₀ e a Max Dose foram ignoradas

Ignorando uma restrição

① ②

Figura 11  

Em alguns casos você pode optar por ignorar um objetivo infringido (realçado em vermelho ou
amarelo) para um OAR. Um exemplo seria um órgão com defeitos existentes anteriormente à
radioterapia, como a perda completa da audição.
Para ignorar um objetivo, desative a caixa de seleção de D₅₀ ① ou de Max ②.
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3.3 Revisão a distribuição de dose

Visualizações de dose

①

Figura 12  

Você pode revisar a distribuição de dose relativa aos OARs e ao tumor com as opções
disponíveis no menu Dose menu ①.

Opção de visualiza-
ção

Descrição

Dose Off Visualizar somente objetos. As linhas de isodose não são exibidas.

Dose Distribution Visualizar uma distribuição de dose. As linhas de isodose são exibidas.

Visualização de Distribuição

Ao escolher a Dose Distribution e selecionar um dos três planos, a distribuição de dose
planejada será exibida como linhas de isodose e uma distribuição de dose. As cores da
distribuição de dose se adaptam e ficam mais transparentes à medida que ampliamos a imagem
com a função zoom, permitindo que se vejam claramente as estruturas subjacentes.
A orientação das imagens exibidas é definida pelo pessoal de Suporte da Brainlab.

Revisão a distribuição de dose
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Como ajustar linhas de isodose

①

②
Figura 13  

O display mostra uma linha de isodose para os valores definidos no modelo e um valor de
destaque que você pode alterar.
A legenda codificada na visualização axial, coronal e sagital (ACS) mostra quais linhas de
isodose estão sendo exibidas no momento como um valor de dose absoluto.
O número de linhas de isodose e a distribuição de dose são adaptáveis, pois a escala é ajustada
de acordo com o nível de zoom da visualização. Quanto maior o nível de zoom, maior o número
de linhas de isodose mostradas e maior o nível de transparência da distribuição de dose.

Etapa

Para definir uma linha de isodose específica para exibição, insira o seu valor no campo High-
light ①.

Como destacar uma distribuição de dose

Etapa

Para destacar a distribuição de dose e a linha de isodose correspondente em relação a um va-
lor de dose específico, passe o mouse sobre aquele valor na legenda ②.
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3.4 Revisando o DVH

Sobre o DVH e o layout Dose Review 3D

Figura 14  

O principal objetivo de um plano de tratamento é tratar uma alta porcentagem do volume de um
tumor com uma dose específica, mantendo a dose recebida pelos tecidos normais tão baixa
quanto possível. Esta relação pode constituir um bom critério para avaliação do grau de
otimização e pode ser calculada diretamente a partir da exibição do Histograma Dose-Volume
(DVH), por meio da leitura da porcentagem da dose aplicada ao tecido normal em uma posição
vertical, em que uma fração suficientemente alta do tumor é coberta pela dose necessária.
Um Histograma Dose-volume (DVH) é exibido em relação a cada objeto no layout Dose Review
3D. O layout mostra um histograma cumulativo no qual é possível ver a parte do volume que
recebe a dose selecionada.
A representação do DVH não deve ser o único critério de decisão usado para um plano de
tratamento (p.ex., considere outro critério como a exibição da distribuição de dose).

Como iniciar a Revisão 3D

Para visualizar o Histograma Dose-volume (DVH) e as funções do layout Dose Review 3D:

Etapa

1. Abra o menu Data.

2. Selecione o layout Dose Review 3D.
O DVH será exibido.

Revisando o DVH

36 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0



Como revisar o DVH de um Objeto

①

② ③

④

Figura 15  

Etapa

1. Para visualizar o Histograma Dose-volume (DVH) de um objeto específico, selecione o
objeto na lista ①.

2. Clique na extremidade do eixo ② e arraste para alterar a estala de Volume.

3. Passe o mouse sobre um ponto ③ para ver mais dados.

4. Clique na extremidade do eixo ④ e arraste para alterar a escala de Dose.

DVH de tumor

①

 ③

④

①

②

Figura 16  

As prescrições ③ e os objetivos ④ são mostrados como pontos no DVH. Para ver mais
informações, passe o mouse sobre o ponto. A dose máxima e mínima ① e o índice de
conformidade ② serão exibidos.
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Informações pop-up

①
②

Figura 17  

N.º Componente Descrição

① Prescrição (triângulo)

• Constraint: Definido a 99,0%; o tumor deverá receber 54,0
Gy

• Dose: 54,23 Gy (dose real)
• Volume: 99,1% (volume real, recebendo 54,23 Gy)
• CI: O Índice de Conformidade Paddick Inverso é usado

aqui
• Max. Dose Relation: Relação entre Prescrição / Dose Má-

xima (p.ex., 54 Gy / 60,48 Gy = 0,893 89,3%)
OBSERVAÇÃO: Constraint na janela pop-up refere-se à
prescrição. 

② Objetivo (círculo azul) A meta para a conformidade desejada de distribuição de dose
para o PTV.

A visualização do DVH exibirá a mensagem DVH Constraint Violated se a prescrição não for
atingida.

Links relacionados

Análise de tumores na página 29

Revisando o DVH
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DVH para o OAR

①

②

③

① ②

Figura 18  

Os objetivos ① e as restrições ② serão mostrados como pontos no DVH. Para ver mais
informações, passe o mouse sobre um ponto.

①
②

Figura 19  

N.º Componente Descrição

① Objetivo (círculo) O máximo de dose aplicada que um determinado volume de-
ve receber para permanecer tolerável.

② Restrição (quadrado) O máximo de dose que um determinado volume deve receber
para estar seguro.

Objetivo e restrição podem definir o mesmo ponto. A visualização do DVH exibirá a mensagem
DVH Constraint Violated se a prescrição não for atingida.
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Visualização do Surface 3D

②

①

Figura 20  

A visualização do Surface 3D permite revisar a dose na superfície do tumor ① e as estruturas
críticas em risco ②.
Nesta visualização, somente serão exibidas as estruturas em risco com restrições
desrespeitadas.

Revisando o DVH
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3.5 Imprimindo uma análise de plano

Informações básicas

Você pode gerar um relatório impresso ou um PDF de sua análise. A análise pode ser salva
como:
• Um PDF armazenado eletronicamente
• Um relatório impresso

Como concluir seu plano

Etapa

1. Selecione a opção Done para criar um arquivo PDF de seu plano de trata-
mento no aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis.
OBSERVAÇÃO: o esquema de fracionamento que foi selecionado no soft-
ware será destacado no PDF. 

2.

①

②

③

Selecione:
• Save para armazenar o PDF eletronicamente.

Print para gerar um relatório impresso imediato.

3.

Selecione Done para exportar.

Aviso
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 quaisquer outras questões de qualidade deverão ser completamente
investigadas antes que os dados sejam usados.
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Imprimindo uma análise de plano
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4 REVALIDAÇÃO DE
SOFTWARE

4.1 Sobre 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.

Para grandes alterações no sistema operacional (novo sistema operacional, novo SP, etc.) entre
em contato com o suporte da Brainlab.

Como executar a revalidação de software

Pelo menos um paciente DICOM deve estar disponível para este procedimento.

Etapa

1. Selecione um paciente no Patient Browser.

2. Selecione todos os objetos relevantes e contorne um objeto de tipo tumor usando o
SmartBrush.

3. Inicie o aplicativo Adaptive Hybrid Surgery Analysis e aguarde até que todos os fracio-
namentos sejam calculados.
OBSERVAÇÃO: se o SRS não estiver disponível em virtude de restrições de volume de
tumor, simule uma ressecção tumoral no SmartBrush, definindo um volume residual de
tumor menor do que a restrição de volume definida. 

4. Alterne entre os diferentes esquemas de fracionamento.

5. Verifique diferentes órgãos em risco.

6. Verifique as visualizações ACS, DVH e 3D.

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

8. Saia do Adaptive Hybrid Surgery Analysis, selecionado Done.

9. Verifique o relatório impresso.
A revalidação foi concluída.
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Sobre a revalidação de software
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5 MENSAGENS
5.1 Mensagens

Notificações

Notificação Causa

Could not find any data.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again. (Não foi possível encontrar da-
dos. Selecione uma sequência de imagens, um
tumor e órgãos em risco e tente novamente.)

Nenhum dado

No object of type tumor was found in the plan.
Go back and check the selected objects. (Ne-
nhum objeto do tipo tumor foi encontrado no
plano. Retorne e verifique os objetos selecio-
nados.)

Nenhum tumor

The selected tumor’s volume is too small for
dose calculation. (O volume do tumor selecio-
nado é muito pequeno para cálculo de dose.)

Tumor muito pequeno

Could not find any risk organs.
Go back and check the selected objects. (Não
foi possível encontrar nenhum órgão em risco.
Retorne e verifique os objetos selecionados.)

Nenhum OAR

Could not find any image set.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again. (Não foi possível encontrar ne-
nhuma sequência de imagens. Selecione uma
sequência de imagens, um tumor e órgãos em
risco e tente novamente.)

No image set (e.g., only objects on the white-
board) (Nenhuma sequência de imagens (p.
ex., somente objetos no quadro branco))

Found data sets that are not registered.
Go back to the Image Fusion step and make
sure all fusions are approved. (Conjuntos de
dados não registrados foram encontrados. Re-
torne à etapa de Fusão de Imagens e assegu-
re que todas as fusões sejam aprovadas.)

Unfused image sets [Sequências de imagens
não fusionadas]

Found multiple objects with the same organ ty-
pe.
Go back and check the selected objects. (Múlti-
plos objetos com o mesmo tipo de órgão foram
encontrados. Retorne e verifique os objetos se-
lecionados.)

Órgãos ambíguos
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Notificação Causa

Found risk organs in different data sets.
This is currently not supported.
Go back and check the selected objects. (Ór-
gãos em risco foram encontrados em diferen-
tes conjuntos de dados. Isto não é suportado
atualmente. Retorne e verifique os objetos se-
lecionados.)

OARs in multiple image sets (OARs em múlti-
plas sequências de imagens)

The risk organs are not outlined on a MR. This
is currently not supported.
Go back and check the selected objects. (Os
órgãos em risco não foram contornados em um
RM. Órgãos em risco foram encontrados em
diferentes conjuntos de dados. Isto não é su-
portado atualmente. Retorne e verifique os ob-
jetos selecionados.)

Órgãos em risco não definidos em uma RM

Did not find the default planning template file or
the file is invalid.
Check the settings. (O arquivo de modelo de
planejamento padrão não foi encontrado ou o
arquivo é inválido. Verifique as configurações.)

Modelo inexistente

Automatically determined organ type of object
xxxx. (Tipo de objeto de órgão determinado
automaticamente xxxx.)
The object will be treated as xxxx. (O será tra-
tado como xxxx.)

Tipo de órgão obtido do nome

The object xxxx is part of the template but was
not found in the plan. Go back and check the
selected objects. (O objeto xxxx faz parte do
modelo, mas não foi encontrado no plano. Re-
torne e verifique os objetos selecionados.)

Um objeto inexistente

Curta: xxxx objects missing. (xxxx objetos ine-
xistentes.) Longa: The following objects are
part of the template but were not found in the
plan: xxxx Go back and check the selected
objects. (Os seguintes objetos fazem parte do
modelo, mas não foram encontrados no plano:
xxxx. Retorne e verifique os objetos seleciona-
dos.)

Múltiplos objetos inexistentes

The object xxxx is not part of the template and
will thus be ignored. (O objeto xxxx não faz
parte do modelo e será ignorado.)

Um objeto desconhecido

Curta: xxxx objects unknown. (xxxx objetos
desconhecidos.)
Longa: The following objects are not part of the
template and will thus be ignored: xxxx. (Os
seguintes objetos não fazem parte
do modelo e serão ignorados: xxxx.)

Múltiplos objetos desconhecidos

The image set for the object xxxx was not
found in the plan. (A sequência de imagens do
objeto xxxx não foi encontrada no plano.)
Go back and add it to the selected data. (A sé-
rie de imagens do objeto xxxx não foi encontra-
da no plano. Retorne e adicione-a aos dados
selecionados.)

Série de cortes inexistente para um objeto
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Notificação Causa

Curta: Image sets for xxxx objects missing.
(Não existem sequências de imagens para
xxxx objetos.)
Longa: The image sets for the following objects
were not found in the plan: xxxx Go back and
add them to the selected data. (As sequências
de imagens dos seguintes objetos não foram
encontradas no plano: xxxx. Retorne e adicio-
ne-as aos dados selecionados.)

Série de cortes inexistente para múltiplos obje-
tos

An unknown error occurred while dose plan-
ning. The application is not able to continue.
For details check the logfile. (Um erro desco-
nhecido ocorreu durante o planejamento da
dose. O aplicativo não pode prosseguir. Veja
detalhes no arquivo de log.)

Falha no planejamento de dose

A critical error occurred and the application is
not able to continue. For details check the logfi-
le. (Um erro crítico ocorreu e o aplicativo não
pode prosseguir. Veja detalhes no arquivo de
log.)

Erro crítico

An unknown error occurred while creating the
outer contour. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (Um erro
desconhecido ocorreu durante a criação do
contorno exterior. O aplicativo não pode pros-
seguir. Veja detalhes no arquivo de log.)

Falha no cálculo do contorno exterior

An unknown error occurred while dose optimi-
zation. The application is not able to continue.
For details check the logfile. (Um erro desco-
nhecido ocorreu durante a otimização da dose.
O aplicativo não pode prosseguir. Veja deta-
lhes no arquivo de log.)

Falha na otimização de dose

An unknown error occurred while calculating
the prescription. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (Um erro
desconhecido ocorreu durante o cálculo da
prescrição. O aplicativo não pode prosseguir.
Veja detalhes no arquivo de log.)

Falha no cálculo da prescrição

Notificações de DICOM

Notificações de DICOM podem ser listadas como:
• Curta: Visualização de texto em uma janela pop-up
• Única: Texto expandido para uma única notificação
• Longa: Texto expandido para várias notificações
• PorItem: Lista de parâmetros individuais ou itens para “Longa”

Informações gerais

Curta: xxxx xBrain data items not loaded. (xxxx itens de dados xBrain não foram carregados.)
Única: xBrain data xxxx is not loaded. (Dados xBrain xxxx não foram carregados.)
Longa: The following xBrain data were not loaded: xxxx (Os seguintes dados xBrain não foram
carregados: xxxx)

DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (A mensagem
DICOM não pode ser processada pela versão atual do aplicativo.)
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Informações gerais

Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export, the Patient Name will be shortened accordingly. (O Nome do Paciente especificado na
mensagem DICOM é muito longo (>64 caracteres). Em caso de exportação DICOM, o Nome do
Paciente será reduzido de forma apropriada.)

Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. On-
ly the first five are imported, other components are ignored. (O Nome Alfabético do Paciente na
mensagem DICOM contém mais componentes de nome do que o permitido. Apenas os cinco
primeiros são importados, os outros componentes são ignorados.)

It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID
are not defined. This file is skipped. (Não é possível identificar informações do paciente no ar-
quivo DICOM, pois o Nome do Paciente e o ID do Paciente não foram definidos. Este arquivo é
ignorado.)

Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM ex-
port the Patient ID will be shortened accordingly. (O ID do Paciente especificado na mensagem
DICOM é muito longo (> 64 caracteres). Em caso de exportação DICOM, o ID do Paciente será
reduzido de forma apropriada.)

Registro DICOM

Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Não foi possível importar o Registro, pois os sistemas de coordenadas de origem e destino não
puderam ser identificados.)

Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Não foi pos-
sível importar o Registro, pois o sistema de coordenadas de origem não pôde ser identificado.)

Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration ob-
ject. (Não foi possível importar o Registro, pois dois sistemas de coordenadas são esperados no
objeto Registro.)

Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of Re-
ference) are not found. (Não foi possível importar o Registro, pois uma ou ambas as séries de
imagens correspondentes [Quadro de Referência] não foram localizadas.)

Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Não foi possível importar o Registro, pois uma das séries de imagens
[origem] correspondentes [Quadro de Referência] não foi localizada.)

Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Não foi possível importar o Registro, pois uma das séries de imagens
[destino] correspondentes [Quadro de Referência] não foi localizada.)

Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Não foi possível
importar o Registro, pois a sequência de imagens da raiz não pôde ser identificada.)

Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Não foi possível importar o Registro, pois o registro entre os sistemas de coorde-
nadas não pôde ser estabelecido.)

Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Um Registro
com problema foi localizado [a matriz de transformação possui um problema de inversão].)

Registrations found that describe a chain between image series. (Registros que descrevem um
encadeamento entre séries de imagens foram localizados.)

Curta: xxxx contradicting registrations found. (xxxx registros contraditórios encontrados.)
Única: Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion
between xxxx and xxxx is imported (image fusion: date, time). (Não foi possível importar o regis-
tro, pois ele contradiz outro registro. A fusão de imagens entre xxxx e xxxx é importada (fusão
de imagens: data, hora).)
Longa: The following registrations cannot be imported as they contradict another registration:
xxxx. (Não foi possível importar os seguintes registros, pois eles contradizem outro registro:
xxxx.)
PorItem: Image fusion between xxxx and xxxx (image fusion: date, time). (Fusão de imagens en-
tre xxxx e xxxx (fusão de imagens: data, hora).)
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Registro DICOM

Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registra-
tion object. (Não foi possível importar o Registro, pois a Matriz de Transformação não pôde ser
localizada no objeto Registro.)

Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Não foi
possível importar o Registro, pois as séries de imagens de origem e destino são idênticas.)

Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Não foi possível importar o Registro, pois o sistema de coordenadas de origem ou destino não
pôde ser criado.)

Registration cannot be imported due to an internal error (Não foi possível importar o Registro,
devido a erro interno)

Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Não foi possível importar
o Registro, pois a matriz de fusão não é ortogonal.)

Curta: xxxx missing images instance references. (xxxx referências de instâncias de imagens au-
sentes.)
Única: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx does not reference all images instances of the registered image series. (O objeto de Regis-
tro DICOM entre as séries de imagens xxxx, xxxx e as séries de imagens xxxx, xxxx não refe-
renciam todas as instâncias de imagens das séries de imagens registradas.)
Longa: The DICOM Registration objects between the following image series do not reference all
images instances of the registered image series: xxxx. (Os objetos de registro DICOM entre as
seguintes séries de imagens não referenciam todas as instâncias de imagens da série de ima-
gens registrada: xxxx.)
PorItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Séries de imagens xxxx, xxxx e
séries de imagens xxxx, xxxx.)

Curta: xxxx missing image instances. (xxxx instâncias de imagens ausentes.)
Única: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx references image instances which cannot be found. (O objeto de Registro DICOM entre as
séries de imagens xxxx, xxxx e as séries de imagens xxxx, xxxx referenciam instâncias de ima-
gens que não puderam ser localizadas.)
Longa: The DICOM Registration objects between the following image series reference image
instances which cannot be found: xxxx. (Os objetos de registro DICOM entre as seguintes séries
de imagens referenciam instâncias de imagens que não puderam ser localizadas: xxxx.)
PorItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Séries de imagens xxxx, xxxx e
séries de imagens xxxx, xxxx.)

Curta: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (O objeto xxxx não atende as re-
comendações de IHE-RO.)
Única: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. There-
fore the imported Image Fusion may be potentially wrong. (O objeto de Registro DICOM entre
as séries de imagens xxxx, xxxx e as séries de imagens xxxx, xxxx não atende as recomenda-
ções de IHE-RO, pois nenhuma instância de imagem foi referenciada. Portanto, a fusão de ima-
gens importada pode estar potencialmente incorreta.)
Longa: The DICOM Registration objects between the following image series do not fulfill the
IHE-RO recommendations as no image instances are referenced xxxx. Therefore the imported
Image Fusion may be potentially wrong. (Os objetos de registro DICOM entre as seguintes sé-
ries de imagens não atendem as recomendações de IHE-RO, pois não há instâncias de ima-
gens referenciadas: xxxx. Portanto, a fusão de imagens importada pode estar potencialmente
incorreta.)
PorItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Séries de imagens xxxx, xxxx e
séries de imagens xxxx, xxxx.)
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Registro DICOM

Curta: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (O objeto xxxx não atende as re-
comendações de IHE-RO.)
Única: The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system
xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored
in the registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (O objeto de Registro DI-
COM entre o sistema de coordenadas xxxx e o sistema de coordenadas xxxx não atende as
recomendações de IHE-RO (apenas o sistema de coordenadas de origem está armazenado na
matriz de registro). Portanto, a Fusão de Imagens não foi importada.)
Longa: The DICOM Registration objects between the following coordinate systems do not fulfill
to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the registration ma-
trix xxxx). Therefore the Image Fusion is not imported. (Os objetos de Registro DICOM entre os
seguintes sistemas de coordenadas não atendem as recomendações de IHE-RO (apenas o sis-
tema de coordenadas de origem está armazenado na matriz de registro xxxx). Portanto, a Fu-
são de Imagens não foi importada.)
PorItem: Coordinate system xxxx and coordinate system xxxx. (Sistema de coordenadas xxxx e
sistema de coordenadas xxxx.)

Curta: xxxx objects have identical Frame of Reference UIDs. (xxxx objetos possuem UIDs de
Quadro de Referência idênticos.)
Única: The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as it
has identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO con-
form. (Não foi possível importar o objeto de Registro DICOM com o sistema de coordenadas
xxxx, pois ele possui UIDs de Quadro de Referência idênticos para a origem e para o destino.
Isto não está em conformidade com a IHE-RO.)
Longa: The DICOM Registration objects with the following coordinate systems cannot be impor-
ted, as they have identical Frame of Reference UIDs for the source and the target xxxx. This is
not IHE-RO conform. (Não foi possível importar objetos de Registro DICOM com os seguintes
sistemas de coordenadas, pois eles possuem UIDs de Quadro de Referência idênticos para a
origem e para o destino xxxx. Isto não está em conformidade com a IHE-RO.)

Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Erro interno. Não foi
possível carregar o registro. Veja detalhes no arquivo de log.)

The DICOM Registration object cannot be imported as the DICOM headers of the referenced
image series are missing. See logfile for details. (Não foi possível importar o objeto de Registro
DICOM, pois os cabeçalhos DICOM das séries de imagens referenciadas não estão presentes.
Veja detalhes no arquivo de log.)

Segmentação DICOM

Curta: xxxx contour objects have no corresponding image series. (xxxx objetos de contorno não
possuem séries de imagens correspondentes.)
Única: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the corresponding image series cannot be
found. (Não foi possível importar o objeto de contorno “xxxx”, pois a série de imagens corres-
pondente não pôde ser localizada.)
Longa: The following contour objects cannot be imported as the corresponding image series
cannot be found: xxxx. (Não foi possível importar os seguintes objetos de contorno, pois as sé-
ries de imagens correspondentes não puderam ser localizadas.)

Curta: xxxx missing image instances. (xxxx instâncias de imagens ausentes.)
Única: Contour object ' xxxx ' references image instances that cannot be found. (O objeto de
contorno “xxxx” referencia instâncias de imagens que não foram encontradas.)
Longa: The following contour objects reference image instances that cannot be found: xxxx. (Os
seguintes objetos de contorno referenciam instâncias de imagens que não foram encontradas.)
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Segmentação DICOM

Curta: xxxx contour objects with missing image instances. (xxxx objetos de contorno com instân-
cias de imagens ausentes.)
Única: Contour object ' xxxx ' does not reference all image instances of the reference slice set '
xxxx '. (O objeto de contorno “xxxx” não referencia todas as instâncias de imagens da sequência
de cortes de referência “xxxx”.)
Longa: The following contour objects do not reference all image instances of the reference slice
set: xxxx. (Os seguintes objetos de contorno não referenciam todas as instâncias de imagens
da sequência de cortes de referência: xxxx.)
PorItem: Contour object ' xxxx ', reference slice set ' xxxx. ' (Objeto de contorno “xxxx”, sequên-
cia de cortes de referência “xxxx”.)

Curta: xxxx contour objects with missing Frame Of Reference. (xxxx objetos de contorno sem
Quadro de Referência.)
Única: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be found.
(Não foi possível importar o objeto de contorno “xxxx”, pois o Quadro de Referência não foi en-
contrado.)
Longa: The following contour objects cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be
found: xxxx. (Não foi possível importar os seguintes objetos de contorno, pois o Quadro de Re-
ferência não foi encontrado: xxxx.)

Curta: xxxx contour objects cannot be created. (xxxx objetos de contorno não puderam ser cria-
dos.)
Única: Contour object ' xxxx ' cannot be imported due to an internal error (Contour object cannot
be created). (Não foi possível importar o objeto de contorno “xxxx”, devido a um erro interno
(Não foi possível criar o objeto de contorno).)
Longa: The following contour objects cannot be imported due to an internal error (Contour object
cannot be created): xxxx. (Não foi possível importar os seguintes objetos de contorno, devido a
um erro interno (Não foi possível criar o objeto de contorno): xxxx.)

Curta: Could not find DICOM header for xxxx contour objects. (Não foi possível localizar o cabe-
çalho DICOM para xxxx objetos de contorno.)
Única: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the DICOM header of the corresponding
image series cannot be found. (Não foi possível importar o objeto de contorno “xxxx”, pois o ca-
beçalho DICOM da série de imagens correspondente não pôde ser encontrado.)
Longa: The following contour objects cannot be imported as the DICOM header of the corres-
ponding image series cannot be found: xxxx. (Não foi possível importar os seguintes objetos de
contorno, pois o cabeçalho DICOM da série de imagens correspondente não pôde ser encontra-
do: xxxx.)
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