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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

Atualizações de software e suporte no local do cliente são oferecidos por cinco anos para este
produto.

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 registradas da Brainlab

• Brainlab® 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 registadas de outros fabricantes

Microsoft® e Windows® são marcas registradas 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 integrado de outros fabricantes

Parte deste software é baseada nos trabalhos a seguir. A licença completa e o aviso sobre
direitos autorais podem ser encontrados em:
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

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”).

• Object Manipulation faz parte do Brainlab Elements Object Management,
que é um produto Classe IIb, de acordo com as normas estabelecidas pela
MDD.

Vendas nos Estados Unidos

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

Informações legais
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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.
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1.4 Uso do sistema

Uso pretendido

Os Brainlab Elements Object Management consistem em aplicativos para a criação,
aprimoramento e a combinação de objetos de segmentação. Os objetos de segmentação criados
podem ser usados para outros planos de tratamento.

Indicações de uso

O Brainlab Elements Object Management pode ser utilizado em todos os fluxos de trabalho
clínicos que exijam a criação ou a manipulação de objetos de segmentação. O dispositivo em si
não possui indicações clínicas específicas.

População de pacientes-alvo

Não existem limitações demográficas, regionais ou culturais em relação aos pacientes.

Indicações das Partes do Corpo ou do Tipo de Tecido ao qual é aplicado ou com o qual Interage

O dispositivo é apenas um software. Ele não interage com nenhuma parte ou tecido corporais.
Os recursos de análise, aprimoramento, combinação e margem não se limitam a nenhuma parte
corporal (ou seja, que os objetos de segmentação de qualquer parte do corpo podem ser
importados e usados da maneira mencionada acima).
A disponibilidade real dos objetos de segmentação e, assim, da parte do corpo indicada, depende
dos recursos do Elements Anatomical Mapping licenciados.

Perfil do usuário-alvo

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

Ambiente das indicações de uso

O Brainlab Elements Object Management deve ser usado:
• Em um ambiente administrativo hospitalar ou em qualquer local que tenha um computador
• Em uma sala cirúrgica ou em salas apropriadas para intervenções cirúrgicas

O software pode ser instalado em um computador Windows padrão, com os requisitos mínimos
definidos.
Quando o dispositivo é usado em combinação com outros dispositivos, pode haver um ambiente
mais específico para as indicações de uso (p.ex., uma estação de planejamento ou uma
plataforma de navegação específicas). O ambiente das indicações de uso será, então,
estabelecido no arquivo técnico do sistema correspondente.

Revisão de plausibilidade

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

Uso do sistema
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1.5 Compatibilidade com Dispositivos e Software
médicos

Software médico compatível da Brainlab

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

Software de outros fabricantes

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

Atualizações

Aviso
Atualizações do sistema operacional (hotfixes) ou de software de outros fabricantes
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 os hotfixes
liberados para o Windows e terá conhecimento sobre a probabilidade de problemas em
algumas dessas atualizações. Se encontrar problemas relacionados aos hotfixes do
sistema operacional, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Antivírus e software malicioso

A Brainlab recomenda proteger o sistema com um software antivírus de alta qualidade.
Observe que algumas configurações de aplicativos de proteção contra software malicioso, como
aplicativos antivírus, podem afetar de forma negativa o desempenho do sistema. Por exemplo, se
o aplicativo antivírus executar varreduras em tempo real e monitorar cada acesso aos arquivos,
poderá haver lentidão no carregamento e no armazenamento de dados de pacientes. A Brainlab
recomenda a desativação do rastreamento em tempo real, deixando a execução de rastreamento
de vírus para períodos sem atividade clínica.

Aviso
Assegure que seu software antivírus não realize modificações em diretórios da Brainlab.
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Aviso
Não faça download nem instale atualizações durante o planejamento de tratamentos.
Para obter informações adicionais sobre essas questões, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

A Brainlab permite apenas a instalação de “patches” de segurança. Não instale pacotes de
serviço e atualizações opcionais. Verifique suas configurações para assegurar que o download e
a instalação de atualizações sejam realizados de forma correta e oportuna. Não atualize drivers
em plataformas da Brainlab.
Consulte o site da Brainlab para ter acesso a informações adicionais sobre configurações e a
uma lista de atualizações de segurança da Microsoft bloqueadas pelo suporte da Brainlab.
Endereço: www.brainlab.com/updates
Senha: WindowsUpdates!89

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.6 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

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

Responsabilidade

Aviso
Este sistema apenas auxilia o cirurgião e não substitui sua experiência e/ou
responsabilidade durante o 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.

Aumento do tempo em sala cirúrgica

Os sistemas de navegação da Brainlab são equipamentos técnicos sensíveis. Dependendo da
configuração da sala cirúrgica, do posicionamento do paciente e da duração e complexidade dos
cálculos, pode haver variações na duração da cirurgia com navegação. O usuário deve decidir se
um possível prolongamento é aceitável para o respectivo paciente e para o tratamento.

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 de usuário disponíveis

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

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware

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

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

Manual do Usuário de Hard-
ware

Informações detalhadas sobre dispositivos de hardware de radio-
terapia e cirurgia, tipicamente definidos como instrumentos de
grande complexidade.

Manual do Usuário de Ins-
trumental Instruções detalhadas sobre o manuseio dos instrumentos.

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumen-
tos.

Manual do Usuário do Sis-
tema Informações detalhadas sobre a configuração do sistema.

Treinamento e documentação
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Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário Técnico Informações técnicas detalhadas sobre o sistema, incluindo espe-
cificações e adesão a normas.
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Introdução

Informações básicas

O aplicativo Object Manipulation possibilita a revisão e a modificação de objetos. O aplicativo
oferece função para manipulação de objetos com várias ferramentas de delineamento.

Qualidade da imagem

A qualidade das sequências de imagens influencia bastante a Object Manipulation.
Consequentemente, uma imagem de melhor qualidade, de maneira geral, impactará
positivamente a qualidade da segmentação resultante. Portanto, a Brainlab recomenda as
seguintes especificações:
• Mais de 100 cortes
• Resolução inferior a 1 mm no plano
• Se possível, o campo de visão deve ser o mais amplo possível
• Elevada taxa de contraste em relação ao tecido (ou seja, boa visualização das diferentes

classes de tecidos)
• Relação sinal-ruído elevada
• Disponibilidade de diferentes submodalidades (T1, T2, FLAIR)

Abrir manipulação de objetos

Etapa

1. Selecione um paciente ou adicione um novo paciente.

2. Selecione o fluxo de trabalho de planejamento na categoria relevante.

3. Selecione a sequência de imagens do paciente desejado e, em seguida, selecione OK.

4. Dependendo da configuração do seu software, será exibida uma lista com vários aplicati-
vos. Para abrir o software, selecione Object Manipulation.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.2 Menu de dados

Informações básicas

A Object Manipulation seleciona a sequência de imagens mais relevante e uma exibição padrão
de maneira automática.
Para ajustar o layout padrão, a sequência de imagens e/ou a lista de objetos que serão exibidos,
selecione a opção Data (Dados) para abrir o menu de dados.

Usando o menu de dados

①

②

③

④

⑤

Figura 1  

Nº Aba Descrição Dicas

②
Images
(Imagens)

Uma lista das sequências de
imagens disponível.

Para editar as sequências disponíveis, se-
lecione a opção MORE (MAIS) ①.

③
Objects
(Objetos)

Uma lista dos objetos dentro de
uma sequência de imagens se-
lecionada.

Para exibir/ocultar todos os objetos, sele-
cione o ícone de olho.

④

Additional
Objects
(Objetos
Adicionais)

Uma lista dos objetos anatômi-
cos disponíveis.
OBSERVAÇÃO: disponível so-
mente se o aplicativo Anatomi-
cal Mapping estiver licenciado.
 

• Utilize a função de pesquisa ⑤ para en-
contrar um objeto específico (digite * para
visualizar todos os objetos).

• Uma vez selecionado, o objeto aparecerá
sob a aba Objects (Objetos).

Menu de dados
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Layouts disponíveis

• Visualização 3D (lado supe-
rior esquerdo)

• Sequência de cortes (opção
para alternar entre os cortes
ACS)

• Visualização 3D (lado supe-
rior esquerdo)

• Cortes axial, coronal e sagi-
tal (ACS)

• Corte individual (opção para
alternar entre os cortes
ACS)

Como modificar as propriedades do objeto

②

③

①

Figura 2  

Etapa

1. Abra o menu Objects, selecionando a seta dentro da aba ①.

2. Selecione a seta dentro na aba do objeto relevante ②.

3. Edite as propriedades, conforme necessário. É possível editar as seguintes proprieda-
des:
• Name (Nome): Digitar o nome do seu objeto
• Type (Tipo): Escolher um tipo de objeto no menu suspenso
• Role (Função): Escolher um atributo de função no menu suspenso
• Comment (Comentário): Adicionar os comentários aplicáveis
• Color (Cores): Atribuir uma cor ao objeto
• Delete (Excluir): Remover um objeto da seleção atual

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.3 Funções de visualização de imagem

Informações básicas

Utilize as várias funções de visualização de imagem ① disponíveis na barra de ferramentas para
modificar as visualizações durante a análise e/ou modificação do objeto.

Opções de visualização

①

Figura 3  

Botão Função Descrição

Mover um corte
em uma visualiza-
ção

• Arraste o corte para a localização desejada.

Role por todos os
cortes de uma vi-
sualização

• Arraste para cima/a esquerda ou para baixo/a direita para vi-
sualizar todos os cortes.

• Utilize a roda do mouse.

Ampliar ou reduzir

• Arraste para cima/a esquerda (reduzir) ou para baixo/a direi-
ta (ampliar).

• Se estiver usando um monitor com tela sensível ao toque,
pressione a imagem com dois dedos e faça um gesto de pin-
çamento para dentro (reduzir) ou para fora (ampliar).

Ajustar o brilho e
o contraste de um
corte

• Arraste para baixo ou para cima para aumentar ou diminuir o
brilho.

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

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

Funções de visualização de imagem
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2.4 Atalhos

Informações básicas

Você pode usar os botões de visualização de imagem da barra de ferramentas ou usar os atalhos
de teclado e de tela de toque abaixo.

Atalhos de teclado

Função Descrição Atalho de teclado

Zoom Ampliar e reduzir Ctrl + roda do mouse

Panorâmica Mover um corte em uma janela Ctrl + botão esquerdo do mouse e ar-
rastar

Rolar Rolar pelos cortes Roda do mouse

Centralizar objeto Centralizar o objeto atual no centro
de todas as visualizações Ctrl + clicar uma vez sobre o objeto

Tamanho do pin-
cel

Alterar o tamanho do pincel quando
um pincel estiver habilitado Alt + roda do mouse

Apagar
Apagar sem selecionar o botão Era-
se (Apagar), enquanto o pincel 2D ou
3D estiver habilitado

Botão direito do mouse

Alterar layout Alterna para o próximo layout de vi-
sualização Ctrl + Tab

Atalhos de tela de toque

Função Descrição Atalho de tela de toque

Zoom Ampliar e reduzir

Pressione dois dedos sobre a ima-
gem do corte e faça um gesto de pin-
çamento para dentro (reduzir) ou pa-
ra fora (ampliar)

Panorâmica Mover um corte em uma janela
Pressione um dedo sobre a imagem
do corte e arraste até o local deseja-
do

Rolar Rolar por todos os cortes em uma ja-
nela

Pressione um dedo sobre a primeira
imagem do corte e arraste para cima
ou para baixo
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3 USANDO O APLICATIVO
OBJECT MANIPULATION

3.1 Modificando Objetos com contorno

Informações básicas

É possível modificar a forma de um objeto com qualquer um dos recursos de contorno
disponíveis.
OBSERVAÇÃO: a qualquer momento, selecione Back (Voltar) para retornar para a página
anterior. Selecione Home (Início) ou Done (Concluído) para retornar para a tela principal.
 

Revisando objetos

A sensibilidade das ferramentas depende de vários fatores (p.ex., o fator zoom). Portanto, se um
objeto tiver que ser usado em etapas subsequentes do tratamento, verifique sempre com cuidado
se ele foi modificado corretamente e está adequado para a utilização pretendida no futuro.

Recursos de contorno disponíveis

Botão Aba Descrição

Smart Sha-
per Modifica a forma do objeto em um ambiente local 3D.

Ferramenta
Brush 3D

Delineia a área de interesse (com interpolação geométrica 3D).
OBSERVAÇÃO: os dados inseridos pelo usuário permanecem inal-
terados com a interpolação.
 

Remove a área delineada do objeto (com interpolação geométrica
3D).

Ferramenta
Brush 2D

Delineia a área de interesse pixel a pixel.
Permite que o usuário corrija as estruturas, sem nenhuma interpola-
ção.

Remove a área delineada do objeto.

USANDO O APLICATIVO OBJECT MANIPULATION
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Usando o Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figura 4  

O recurso Smart Shaper utiliza informações multimodais para o delineamento, ao passo que o
Brush 3D (Pincel 3D) utiliza a interpolação geométrica 3D para criar um objeto 3D. Essa
interpolação 3D pode ser vista no gráfico, conforme descrevemos abaixo:

(A) Se você... (B) O software...

Delinear em cortes paralelos ① cria um objeto 3D interpolado ⑥

Delinear em cortes perpendiculares ② cria um objeto 3D interpolado ⑤

Usar interpolação 3D localmente restrita ③ adiciona suavemente a área marcada a um objeto
3D ④

Modificando Objetos com contorno
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Smart Shaper

①

②

④

③

⑤

Figura 5  

Etapa

1. Selecione um objeto para manipular.

2. Abra a aba Contouring (Contorno) ②, selecione Smart Shaper ③ e, em seguida, sele-
cione Shape (Forma) ④.

3.

Passe o cursor sobre o objeto.
Setas destacadas aparecem para mostrar a direção na qual o objeto pode-
rá ser manipulado.

4. Utilize o recurso Shape (Forma) para curvar, abaular ou arrastar os contornos do objeto
para modificar a forma.
• Utilize a barra deslizante para ajustar o Brush Size (Tamanho) ⑤, se necessário.
• À medida que ajusta os contornos, o volume do objeto (que está sendo alterado) será

exibido ①.
• Para desfazer uma alteração, selecione a opção Undo (Desfazer) (continue selecio-

nando para desfazer várias mudanças).

5. Assim que a forma do objeto tiver sido manipulada conforme o desejado, desmarque o
objeto.
Todas as modificações serão salvas automaticamente.

OBSERVAÇÃO: o recurso Smart Shaper modifica o objeto em um espaço tridimensional ao
redor do contorno. Uma vez que nem todas as mudanças podem ficar visíveis em cortes 2D
exibidos, todos os cortes deverão ser verificados para assegurar que todas as modificações do
objeto foram devidamente implementadas em todos os cortes.
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Ferramenta Brush 3D

①

②

③

⑤

④

Figura 6  

Etapa

1. Selecione um objeto para manipular.

2. Abra a aba Contouring (Contorno) ②, selecione Brush 3D (Pincel 3D) ③ e, em seguida,
selecione Brush (Desenhar) ④.

3. Utilize o recurso Brush (Desenhar) para expandir a forma do objeto e Erase (Apagar)
para encolher a forma.
• Utilize a barra deslizante para ajustar o Brush Size (Tamanho) ⑤, se necessário.
• À medida que ajusta os contornos, o volume do objeto (que está sendo alterado) será

exibido ①.
• Para desfazer uma alteração, selecione a opção Undo (Desfazer) (continue selecio-

nando para desfazer várias mudanças).

4. Assim que a forma do objeto tiver sido manipulada conforme o desejado, desmarque o
objeto.
Todas as modificações serão salvas automaticamente.

OBSERVAÇÃO: o recurso Brush 3D (Pincel 3D) modifica o objeto em um espaço tridimensional
ao redor do contorno. Uma vez que nem todas as mudanças podem ficar visíveis em cortes 2D
exibidos, todos os cortes deverão ser verificados para assegurar que todas as modificações do
objeto foram devidamente implementadas em todos os cortes.
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Ferramenta Brush 2D
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Figura 7  

Etapa

1. Selecione um objeto para manipular.

2. Abra a aba Contouring (Contorno) ②, selecione Brush 2D (Pincel 2D) ③ e, em seguida,
selecione Brush (Desenhar) ④.

3. Utilize o recurso Brush (Desenhar) para expandir a forma do objeto e Erase (Apagar)
para encolher a forma.
• Utilize a barra deslizante para ajustar o Brush Size (Tamanho) ⑤, se necessário.
• À medida que ajusta os contornos, o volume do objeto (que está sendo alterado) será

exibido ①.
• Para desfazer uma alteração, selecione a opção Undo (Desfazer) (continue selecio-

nando para desfazer várias mudanças).

4. Role até o próximo corte e repita a etapa 3, até que o objeto tenha sido modificado em
todos os cortes relevantes.
OBSERVAÇÃO: isto é necessário porque o recurso Brush 2D (Pincel 2D) somente apli-
ca modificações ao objeto em um plano 2D.
 

5. Assim que a forma do objeto tiver sido manipulada conforme o desejado, desmarque o
objeto.
Todas as modificações serão salvas automaticamente.
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3.2 Modificando objetos com a função Operações

Informações básicas

É possível realizar qualquer uma das operações abaixo em um objeto existente ou em um objeto
que tenha sido modificado com os recursos de contorno.
OBSERVAÇÃO: a qualquer momento, selecione Back (Voltar) para retornar para a página
anterior. Selecione Home (Início) ou Done (Concluído) para retornar para a tela principal.
 

Revisando objetos

A sensibilidade das ferramentas depende de vários fatores (p.ex., o fator zoom). Portanto, se um
objeto tiver que ser usado em etapas subsequentes do tratamento, verifique sempre com cuidado
se ele foi modificado corretamente e está adequado para a utilização pretendida no futuro.

Operações disponíveis

Botão Função Descrição

Copy Cria uma cópia de um objeto existente.

Union Cria um novo objeto a partir de dois ou mais objetos mesclados.

Subtraction Cria um novo objeto por meio da subtração de um ou mais objetos
de outro objeto.

Intersection Cria um novo objeto a partir da interseção de dois ou mais objetos.

Margin Reduz ou expande o resultado da operação.

Smooth Suaviza os contornos do resultado da operação.

OBSERVAÇÃO: os resultados de Union (União), Intersection (Interseção) e Subtraction
(Subtração) podem ser diferentes do formato original do objeto quando os operandos são
segmentados em diferentes sequências de cortes e/ou com diferentes resoluções. Antes da
conclusão, verifique cuidadosamente se o objeto foi devidamente modificado em todos os cortes.
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Realizar uma Operação com objeto
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Figura 8  

Etapa

1. Abra a aba Operations (Operações) ②.

2. Escolha a operação desejada ③ para criar um novo objeto.
• Para copiar um objeto:

- Selecione Copy (Cópia) e, em seguida, selecione um objeto da lista.
• Para realizar uma união (mostrada na imagem acima), subtração ou intersecção:

- Selecione Union (União), Subtraction (Subtração) ou Intersection (Interseção) e,
em seguida, selecione dois ou mais objetos da lista.

3. Para modificar as margens de um objeto existente ou recém-criado ④, selecione:
• Smooth (Suavizar) e utilize a barra deslizante para ajustar a suavidade dos contor-

nos.
• Margin (Margem) e utilize a barra deslizante para ajustar a largura da margem.

- Selecione Advanced (Avançado) ⑤ para usar outras barras deslizantes e obter um
ajuste mais detalhado.

4. Assim que estiver satisfeito com a operação, selecione Store (Armazenar) em OPERA-
TION PREVIEW (VISUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO) ①.

5. Uma caixa de diálogo aparecerá, exibindo as propriedades padrão do novo objeto. Ajuste
as propriedades, conforme desejado.

6. Clique em OK para salvar o objeto novo ou modificado.
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