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

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.
• Brainlab Elements® é marca registrada da Brainlab AG.
• iHelp® é marca registrada da Brainlab AG.
• SmartBrush® é marca registrada da Brainlab AG.

Marcas comerciais de outras empresas

Elekta®, Leksell® e Leksell® Vantage™ são marcas registradas e não registradas da Elekta AB
(publ) na Suécia e em outros países.
inomed® é marca registrada da inomed Medizintechnik GmbH.
Luminant®, Precision®, Radionics® e CRW® são marcas comerciais da Integra Burlington MA,
Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
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 terceiros

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).
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md).
• libtiff 4.0.4 beta, Copyright© 1988-1997 Sam Leffler e Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics,

Inc. (http://www.simplesystems.org/libtiff).
• Xerces-C++, desenvolvido pela Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org).
• Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation Copyright ©

1999-2004 (www.apache.org/).
• Partes deste software são baseadas no trabalho da Sun Microsystems, Inc.
• A implementação do PDF-Viewer da Brainlab é baseada na biblioteca PDF Direct/PDF Quick

View, soft Xpansion GmbH & Co. KG, Copyright © 2003-2011.
• Este produto inclui software desenvolvido pela Telerik, Inc., Copyright © 2002-2016.

Informações legais
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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 pa-
ra Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).
Brainlab Elements Trajectory Planning 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.

Vendas nos Estados Unidos

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

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

Sinais de cuidado

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

Observações

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

Símbolos
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1.4 Uso do sistema

Indicação de uso

As indicações de uso do software Trajectory Planning são a visualização, apresentação e
documentação de imagens médicas, incluindo diferentes módulos para processamento de
imagens, fusão de imagens, visualização e segmentação assistidas por atlas e planejamento
funcional intraoperatório, em que o resultado pode ser usado, por exemplo, com cirurgia
estereotática guiada por imagens ou outros dispositivos para posterior processamento e
visualização.
Exemplos de procedimentos incluem, entre outros:
• Planejamento e simulação de procedimentos cirúrgicos cranianos, tais como colocação de

derivações, intervenções estereotáticas minimamente invasivas, biópsia, planejamento e
simulação de trajetórias para estimulação e registro por eletrodos.

Usuários típicos do o software Trajectory Planning são profissionais da área médica, incluindo,
entre outros, cirurgiões e radiologistas.

Ambiente indicado para uso

Os ambientes indicados para o uso do software Trajectory Planning incluem consultórios, salas
de conferência e centros cirúrgicos.

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

Dispositivos médicos compatíveis

Fabricante Dispositivo médico Descrição

Elekta AB (Publ)
Box 7593
SE-103 93 Stockholm
Suécia

Localizador estereo-
tático

• Vantage CT Indicator
• Vantage MR Indicator
• Open CT Indicator
• Open MR Indicator
• CT Indicator
• MR Indicator

Sistema de arco
• Vantage Multipurpose Arc
• Multipurpose Arc

Anéis de cabeça
• Coordinate Frame G
• Vantage Coordinate Frame

inomed Medizintechnik
GmbH
Im Hausgrün 29
79312 Emmendingen
Alemanha

Localizador estereo-
tático

• Rev. R
• Rev. U

Sistema de arco • ZD Arc

Anéis estereotáticos
• Open Ceramic Head Ring
• Titanium Ring

Integra Burlington MA,
Inc.
22 Terry Avenue
Burlington, MA 01803
EUA

Localizador estereo-
tático

• UCLF-0
• LL01 MR/CT
• BRW-LF Luminant

Sistema de arco
• CRW-ASL
• Precision CRW

Anel estereotático
• UCHR-AP
• HRA-IM

Dispositivos de outros fabricantes

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

Uso de instrumentos

Utilize apenas instrumentos e peças de reposição especificados pela Brainlab com este software.
A utilização de instrumentos e peças de reposição não autorizados pode afetar de maneira
adversa a segurança e/ou a eficácia do dispositivo médico e colocar em risco a segurança do
paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Montagem de instrumentos

Assegure que todos os instrumentos usados com este produto sejam corretamente montados de
acordo com as instruções fornecidas no Manual do Usuário de Instrumental correspondente.

Compatibilidade com dispositivos e software médicos
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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 nem 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 correções de erros 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 Microsoft Security Updates (atualizações de segurança da Microsoft) bloqueadas
pelo suporte da Brainlab.
Endereço: www.brainlab.com/updates
Senha: WindowsUpdates!89

INFORMAÇÕES GERAIS
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Links relacionados

Sistemas estereotáticos Elekta (Leksell) compatíveis na página 81
Sistemas de arco inomed compatíveis na página 86
Sistemas de arco Integra (Radionics) compatíveis na página 89

Compatibilidade com dispositivos e software médicos
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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
obrigatório conduzido por um representante autorizado da Brainlab, com o objetivo de garantir o
uso seguro e apropriado do produto.

Suporte supervisionado

Antes de usar o sistema para procedimentos cirúrgicos em que a navegação auxiliada por
computador seja considerada crítica, execute um número suficiente de procedimentos completos
com a presença de um representante da Brainlab.

Responsabilidade

Aviso
Este sistema apenas oferece assistência ao médico e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade do usuário clínico durante seu uso.

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

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 Índice

Manual do Usuário do Soft-
ware

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

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

Manual do Usuário de Hard-
ware

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

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

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

Manual do Usuário do Sis-
tema e do Usuário Técnico

Combina o conteúdo do Manual do Usuário do Sistema e do Ma-
nual do Usuário Técnico

INFORMAÇÕES GERAIS
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Abreviações

Este manual do usuário pode conter as seguintes abreviações:

Abreviação Definição

AC/PC Anterior Commissure (Comissura Anterior)/Posterior Commissure
(Comissura Posterior)

Mapa de Rastreamento
ADC

DTI Apparent Diffusion Coefficient (Coeficiente de Difusão Apa-
rente DTI)

B0 Imagens DTI adquiridas em b = 0 s/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (Dependente do Nível de Oxigê-
nio no Sangue)

TC Tomografia Computadorizada

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Aquisição Digi-
tal de Imagens e Comunicação em Medicina)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Aquisição de Imagem do Tensor de Di-
fusão)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (Registro e Estimulação
com Microeletrodos)

RM Imagem de Ressonância Magnética

PACS Picture Archiving and Communication System (Sistema de Arqui-
vamento de Imagens e Comunicação)

PET Positron Emission Tomography (Tomografia por Emissão de Pósi-
trons)

Treinamento e documentação
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Introdução

Introdução ao Trajectory Planning

Figura 1  

Trajectory Planning é uma configuração de dispositivo médico baseada no software Trajectory
que inclui importantes funções dedicadas ao planejamento de trajetória.
O software Trajectory permite o planejamento dos possíveis caminhos para os instrumentos
cirúrgicos nas imagens adquiridas.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.2 Funções de visualização de imagem

Opções de visualização

Botão Função

Zoom: ativa a função de ampliar/reduzir a região de interesse.
Também é possível usar a tecla Ctrl e a roda do mouse para ampliar
ou reduzir a imagem.

Scroll (Rolar): ativa as funções de rolagem na reconstrução exibida
(plano). Para cada visualização e opção de interação existe um incre-
mento de rolagem dedicado. 
• Use os botões de visualização para rolar 0,5 mm para cima/para bai-

xo.
• Arraste o cursor do mouse dentro da visualização principal para rolar

para cima/para baixo (depende do nível de zoom).
• Com o cursor do mouse sobre o lado da visualização Inline (Parale-

lo), gire a roda do mouse para rolar 0,5 mm para cima/para baixo na
direção da trajetória.

OBSERVAÇÃO: algumas funções de rolagem estão disponíveis inde-
pendentemente da ativação da função Scroll (Rolar).
 

Pan (Mover): move os planos vertical e horizontal.
Utilize a tecla Ctrl + botão esquerdo do mouse para mover os planos.

Windowing (Janelamento): ajusta 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. 

Opções adicionais

Botão Função

• Mostra a trajetória ativa.
• Use os botões de seta para alternar as trajetórias.

Center (Centralizar): rola e move a reconstrução automaticamente pa-
ra exibir o alvo ou a entrada (no centro da visualização).

Rotate (Girar): gira a visualização atual.
• Gira a reconstrução 2D em relação às outras visualizações.
• Gira o plano da reconstrução 3D ou a renderização 3D.
• Ajusta o plano de rolagem (em visualizações específicas).

Funções de visualização de imagem
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Botão Função

Undo (Desfazer): desfaz a última alteração feita ou várias etapas con-
secutivas.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.3 Menu Dados

Usando o menu Data (Dados)

① ② ③ ④

⑦
⑥
⑤

Figura 2  

Selecione Data (Dados) para abrir o menu Data (Dados). Nesse menu você pode visualizar os
dados de paciente disponíveis e outros dados (p.ex., Trajectories (Trajetórias)) ou alterar os
layouts.

Nº Descrição

① Selecione MORE (MAIS) para selecionar/desselecionar outros conteúdos.

② O plano ativo é exibido no menu Data (Dados), mostrando o status.

③
Visualize os dados de paciente modificados. Por padrão, todo o conteúdo do menu
suspenso Images (Imagens) é mostrado, enquanto o conteúdo de outros menus sus-
pensos fica oculto.

④ Alterne os layouts disponíveis.

⑤ Selecione ou desselecione para mostrar ou ocultar todo o conteúdo do menu.

⑥ Selecione ou desselecione para mostrar ou ocultar formatos 3D.

⑦ Selecione a seta para abrir ou fechar um menu de conteúdo.

Menu Dados
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Aviso
Objetos segmentados ou tractografias podem estar incorretos ou muito imprecisos para a
localização de uma estrutura anatômica ou funcional. Por essa razão, utilize objetos
segmentados e tractografias para o planejamento de trajetória exclusivamente como
informação complementar, em adição às reconstruções das imagens do paciente.

Trajetórias

Figura 3  

O menu Data (Dados) fornece as seguintes informações sobre cada trajetória:
• A sequência de imagens na qual a trajetória está registrada
• O comprimento (distância entre o alvo e a entrada)
• O nome e suas propriedades

Use o menu Trajectories (Trajetórias) para visualizar, definir e editar as seguintes propriedades
da trajetória:
• Name (Nome): Insira um nome no espaço fornecido
• Comment (Comentário): Adicione um comentário
• Color (Cor): Selecione uma cor na paleta
• Shape (Forma): selecione e edite um formato no menu Custom 3D Shape

Você pode usar a função Export (Exportar) para exportar a trajetória.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5 19



2.4 Layouts

Layout ACS

Figura 4  

O layout ACS exibe as reconstruções axial, coronal e sagital correspondentes e as reconstruções
perpendiculares da sequência de imagens ativa em um layout de visualização 2 x 2. Em relação
à rolagem do volume ilustrado, este é o layout mais flexível dos quatro. A organização triplanar
das três reconstruções ortogonais (i.e., axial, coronal e sagital) oferece uma boa visão espacial
geral da anatomia visualizada.
• O nome de cada visualização é mostrado no canto superior esquerdo (p.ex., Perpendicular).

Se as visualizações estiverem centralizadas no alvo, o valor de Distance to Target (Distância
até o Alvo) será exibido na visualização superior esquerda.

• Se você tiver rolado as visualizações até um ponto fora do eixo da trajetória, nenhuma
distância até o alvo será mostrada e as quatro visualizações mostrarão um cursor em forma de
cruz para indicar a posição do ponto no espaço visualizado.

• Se você fizer uma alteração na trajetória, todas as visualizações serão atualizadas.
Use o clássico layout ACS para o posicionamento inicial da trajetória, para correções precisas e
também para a revisão final do plano.

Layouts
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Layout Inline

Figura 5  

No layout Inline (Paralelo), a imagem à esquerda mostra uma reconstrução perpendicular através
daquele ponto no eixo da trajetória que está sendo definida pela linha amarela e também os
valores rotulados na visualização. As duas visualizações à direita mostram reconstruções que
estão no plano do eixo da trajetória. As reconstruções Inline 1 (Paralelo 1), Inline 2 (Paralelo 2) e
Perpendicular são ortogonais entre si.
Use o layout Inline (Paralelo) para revisar e refinar os caminhos da trajetória, por exemplo, para
evitar a penetração de vasos ou otimizar a abordagem de definição de alvo.

Layout Overview

①

Figura 6  

O layout Overview (Visão geral) é semelhante ao layout Inline (Paralelo), mas adiciona uma
visualização 3D para exibir reconstruções de planos em 3D (Axial, Coronal, Sagittal (Sagital))
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ou renderizações em 3D (Cortex (Córtex), Bone (Osso), Skin (Pele), Objects (Objetos), MIP,
DRR).
Selecione ① para exibir as opções de visualização 3D, tais como o plano axial 3D ou as opções
de renderização 3D. A definição das opções disponíveis se baseia no tipo da imagem
selecionada no menu Data (Dados). Nessa instância, a opção DRR é exibida:

Figura 7  

Use o layout Overview (Visão geral) como alternativa para os layouts ACS e Inline (Paralelo).
Você também pode usar esse layout para visualizar renderizações 3D para visão geral da
anatomia.

Aviso
Dependendo da resolução da imagem, do contraste e da anatomia do paciente, problemas
anatômicos críticos podem não aparecer, ou aparecer mascarados, nas renderizações 3D.
Estruturas 3D renderizadas devem sempre ser verificadas em reconstruções 2D ou nos
cortes originais.

Layout Bimodal

Figura 8  

O layout Bimodal permite que você revise uma trajetória em reconstruções lado a lado para duas
sequências de imagens diferentes (p.ex., TC e RM) que tenham sido corregistradas em uma ou
mais fusões de imagens.
Use o layout Bimodal para assegurar que o erro/imprecisão geral acumulado dos corregistros
(fusão de imagens) seja aceitável. Você também pode usar esse layout para confirmar que a
trajetória é segura e efetiva em toda a revisão geral do plano (p.ex., no dia da cirurgia).

Layouts
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2.5 Menu Trajectory Planning

Sobre o menu Trajectory Planning

Figura 9  

\Selecione a seta para abrir o menu Trajectory Planning (Trajetória).

Botão Descrição

Create New (Criar No-
va)

Cria uma nova trajetória. Arraste o ponto-alvo e o ponto de entrada pa-
ra alinhar a trajetória.

Properties (Proprie-
dades) Abre a janela de diálogo PROPERTIES (PROPRIEDADES).

Undo (Desfazer) Desfaz alterações consecutivas realizadas na posição do ponto-alvo ou
do ponto de entrada.

Delete (Excluir) Permite o ajuste do ponto-alvo e do ponto de entrada.
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Edição de Trajetórias e Propriedades de Eletrodos

①

②

③

④

⑤

Figura 10  

Para definir modelos de eletrodos específicos, atribua o tipo do modelo e vários parâmetros
adicionais. Com base nesses parâmetros, um modelo de eletrodo correspondente é criado e
pode ser utilizado em outros aplicativos que podem interpretar essas informações.
Para abrir a janela de diálogo PROPERTIES (PROPRIEDADES), selecione Properties
(Propriedades) na barra de ferramentas.

Nº Descrição

①
Tip Offset (Desvio da Ponta): insira o comprimento da extensão da extremidade (em
mm) ou clique no símbolo + ou - para ajustar automaticamente a extensão da extremi-
dade para um valor que corresponda às seções marcadas do formato 3D.

② 3D Shape (Forma 3D): selecione um formato 3D.

③ Comment (Comentário): insira um comentário, se desejar.

④ Implant Date (Data do Implante): data da implantação (salvo como informação adicio-
nal).

⑤ Name (Nome): edite o nome atribuído à trajetória.

Menu Trajectory Planning

24 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



2.6 Menu Medidas

Sobre o menu Measure

Figura 11  

O menu Measure (Medida) permite calcular a distância da trajetória ou mostrar uma margem em
torno de uma trajetória.
Selecione a seta para abrir o menu.

Botão Descrição

Distance (Distância) Calcula a distância.

Margin (Margem) Exibe uma margem em torno do formato 3D da trajetória.

Barra deslizante de
margem Altera a dimensão da margem em torno do formato 3D (em mm).

Medição de distância

Figura 12  

Selecione Distance (Distância) no menu Measure (Medida) para medir distâncias anatômicas em
todas as visualizações.
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Adição de margens

①①

②
③

Figura 13  

Selecione Margin (Margem) ② no menu Measure (Medida) para exibir um valor de margem em
torno de um formato 3D atribuído a uma trajetória ①. A margem circundante é mostrada em
todas as visualizações.
Para alterar a dimensão da margem, mova a barra deslizante ③ ou pressione o símbolo ⊕ ou ⊖.

Menu Medidas
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2.7 Menu Planejamento do Arco

Sobre o menu Frame Planning (apenas para Stereotaxy)

Figura 14  

Use o menu Frame Planning (Estereotaxia) para acessar o software de localização ou selecionar
as configurações de arco relacionadas à sequência de dados atual. Selecione a seta para abrir o
menu.

Botão Descrição

Localization (Locali-
zação)

Abre a interface gráfica de usuário e recursos dedicados à localização
estereotática.

Arc Settings (Ajustes
do Arco)

Abre um painel para mostrar/editar as configurações do arco estereotá-
tico (calculadas a partir da localização estereotática) para a trajetória
ativa.

Sobre o botão Localization

Selecione Localization (Localização) para acessar os recursos dedicados à localização
estereotática. Assim que você selecionar seu localizador no menu suspenso da barra de
ferramentas, a localização será imediatamente iniciada.

Aviso
Você deve selecionar o localizador correto para localização entre as opções fornecidas. Se
uma opção incorreta de localizador for selecionada, é possível que todos os cortes sejam
localizados com sucesso, porém, o sistema de coordenadas subsequente, baseado em
uma combinação de localizador, anel estereotático e sistema de arco, estará incorreto.
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Sobre configurações de arco

⑤

②

⑥③
④

①

Figura 15  

Após a conclusão da localização estereotática, selecione Arc Settings (Ajustes do Arco) para
abrir o menu ARC SETTINGS (AJUSTES DO ARCO).

Nº Descrição

① Selecione para criar um relatório (função desativada enquanto as configurações de ar-
co estiverem no modo de edição).

② Use para modificar as coordenadas do arco.

③
Sequência localizada, incluindo data e hora.
OBSERVAÇÃO: sempre verifique se a sequência de imagens correta está sendo usa-
da para cálculo da localização e das configurações do arco.
 

④
Base para a trajetória ativa.
OBSERVAÇÃO: essa informação pode ser diferente da informação da sequência lo-
calizada.
 

⑤ Use para alterar a direção do arco (se disponível para seu localizador).

⑥ Trajetória ativa.

Menu Planejamento do Arco
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Links relacionados

Como localizar a sequência de imagens na página 69
Sistemas estereotáticos Elekta (Leksell) compatíveis na página 81
Sistemas de arco inomed compatíveis na página 86
Sistemas de arco Integra (Radionics) compatíveis na página 89

Como ajustar configurações de arco

Modifique a orientação de montagem do sistema de arco.

Etapa

1. Para ajustar as configurações do arco, ative a opção Modify Coordinates (Mudar coor-
denadas) no menu ARC SETTINGS (AJUSTES DO ARCO).

2. Para modificar a orientação da montagem do sistema de arco, selecione uma opção na
lista suspensa (lateral-left (lateral-esquerda), lateral-right (lateral-direita), sagittal-ante-
rior (sagital-anterior) ou sagittal-posterior (sagital-posterior)).

3. Para ajustar os valores das coordenadas do alvo (em milímetros), digite o valor nos cam-
pos exibidos (p.ex., X, Y, Z).

4. Para ajustar os valores (em graus) do parâmetro de ângulo, digite o valor nos campos
exibidos (p.ex., Ring Angle, Arc Angle).
OBSERVAÇÃO: sempre especifique os valores no formato indicado. Caso contrário, o
software pode não aceitar suas configurações de arco.
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2.8 Menu Coordenadas

Sobre o menu Coordinates

Figura 16  

O menu Coordinates (Coordenadas) está localizado dentro da área de visualização.
Se não houver nenhuma trajetória ou se a trajetória ativa estiver registrada para a sequência de
imagens ativa, nenhuma coordenada AC/PC ou DICOM será exibida. As coordenadas DICOM
sempre são relativas à sequência de imagens ativa.

Links relacionados

Localização AC/PC na página 57
Como adicionar coordenadas AC/PC na página 57

Sobre coordenadas AC/PC

As coordenadas AC/PC somente serão ativadas se:
• A localização AC/PC tiver sido realizada na sequência de imagens selecionada
• A sequência de imagens selecionada tiver sido fusionada com uma sequência de imagens

AC/PC localizada
OBSERVAÇÃO: a modificação da localização AC/PC não altera as trajetórias definidas na função
AC/PC. As trajetórias sempre mantêm sua posição relativa aos dados de imagem nos quais
foram criadas.
 

Menu Coordenadas
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Como mostrar e ocultar o menu Coordinates

Etapa

1. ①

Para abrir o menu Coordinates (Coordenadas), selecione a seta ①. O menu é exibido.

2. Para ocultar o menu Coordinates (Coordenadas), selecione a seta. O menu é fechado.
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3 FLUXOS DE TRABALHO
3.1 Sobre fluxos de trabalho típicos

Fluxos de trabalho disponíveis para Trajectory Planning

Figura 17  

Dependendo de suas necessidades, use o software Trajectory Planning para planejamento pré-
operatório, para registro estereotático no dia da cirurgia ou para revisão pós-operatória (p.ex.,
incluindo a localização de eletrodos e detectando a orientação).
Para iniciar, selecione um fluxo de trabalho de especialidade:
• Cranial > Trajectory Planning
• Stereotaxy > Stereotactic Planning
• Stereotaxy > Post-Op Review

FLUXOS DE TRABALHO
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Fluxo de trabalho Trajectory Planning

①
Figura 18  

Use o fluxo de trabalho de planejamento de trajetória em qualquer estágio da criação do
planejamento anatômico de trajetórias baseado em imagens. Este fluxo de trabalho oferece
apenas recursos de Trajectory (ou seja, nenhum recurso para cálculo de localização
estereotática ou de configurações de arco).

Etapa

1. Selecione um fluxo de trabalho, tal como CRANIAL - TRAJECTORY PLANNING.
A tela Patient Selection é exibida.

2. Selecione um paciente.
Selecione imagens, objetos, feixes de fibras, trajetórias ou planos e depois selecione OK.
OBSERVAÇÃO: se você selecionar um plano, todos os dados referenciados nesse plano
serão selecionados.
 

3. Crie, modifique e remova corregistros usando o software Image Fusion.
Selecione Done (Concluído) para prosseguir.

4. Crie, modifique e remova objetos usando o software SmartBrush ou Anatomical Map-
ping.
Selecione Done (Concluído) para prosseguir.

5. Crie, modifique e remova feixes de fibras usando o software Fibertracking.
Selecione Done (Concluído) para prosseguir.

6. Crie, modifique e remova trajetórias usando o software Trajectory ①.

7. Salve como plano, especificando um nome exclusivo.

8. Identifique o nome e o status do plano (p.ex., não modificado) e revise/aprove o plano
usando o software Trajectory.
OBSERVAÇÃO: se não for possível aprovar o plano para cirurgia após a revisão, o plano
deverá ser modificado (p.ex., corrigido). Repita as etapas de 3 a 8 conforme necessário.
 

9. Encerre a sessão.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Software correspondente.
 

Sobre fluxos de trabalho típicos
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Fluxo de trabalho de planejamento estereotático

①
Figura 19  

Tomando como base o plano revisado e aprovado que foi criado no fluxo de trabalho de
planejamento de trajetória, o fluxo de trabalho de planejamento estereotático permite a geração
de configurações de arco para as trajetórias planejadas, de forma que a cirurgia estereotática
possa ser realizada.

Etapa

1. Selecione um fluxo de trabalho, tal como STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
A tela Patient Selection é exibida.

2. Selecione o plano pré-operatório revisado e aprovado a ser usado para a cirurgia.
OBSERVAÇÃO: você também pode iniciar um novo plano.
 

3. Selecione a sequência de imagens que deverá ser localizada estereotaticamente e corre-
gistrada para o plano pré-operatório.

4. Selecione Image Fusion e realize o corregistro da sequência de imagens localizável pa-
ra uma sequência de imagens do plano pré-operatório.

5. Selecione Stereotaxy ①.

6. Identifique o nome e o status do plano (p.ex., não modificado) e então revise/aprove o
plano (p.ex., configurações de arco, posição de montagem) usando o software Trajecto-
ry.
OBSERVAÇÃO: se não for possível aprovar o plano para cirurgia após a revisão, o plano
deverá ser modificado (p.ex., corrigido). Repita as etapas de 4 a 6 conforme necessário.
 

7. Salve como plano, especificando um nome exclusivo.

8. Localize estereotaticamente a sequência de imagens localizável.
O software gera configurações de arco para a trajetória ativa.

9. Crie um relatório contendo as configurações de arco em formato PDF.

FLUXOS DE TRABALHO
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Fluxo de trabalho de revisão pós-operatória

①
Figura 20  

Use o fluxo de trabalho pós-operatório para adicionar sequências de imagens pós-operatórias e
comparar as posições reais do implante com as posições planejadas.

Etapa

1. Selecione um fluxo de trabalho, tal como STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
A tela Patient Selection é exibida.

2. Selecione um paciente.
Selecione todos os itens de imagens, objetos, feixe de fibras, trajetórias ou planos e de-
pois selecione OK.
OBSERVAÇÃO: se você selecionar um plano, todos os dados referenciados nesse plano
serão selecionados.
 

3. Selecione Lead Localization ①.

4. Selecione Detect (Detectar) na barra de ferramentas.

5. Revise a definição da detecção de cada eletrodo.

6. Atribua formatos 3D a cada trajetória (p.ex., formato 3D ou eletrodo personalizado).

7. Encerre a sessão.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Software correspondente.
 

Sobre fluxos de trabalho típicos
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4 TRAJECTORY PLANNING
E REVISÃO PÓS-
OPERATÓRIA

4.1 Introdução

Sobre Trajectory Planning

Figura 21  

O objetivo do software Trajectory Planning é criar uma trajetória minimamente invasiva usando
o software Trajectory.

Como iniciar o software Trajectory

Etapa

TRAJECTORY PLANNING E REVISÃO PÓS-OPERATÓRIA
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Etapa
Selecione Trajectory no fluxo de trabalho de especialidades, tal como CRANIAL - TRAJECTO-
RY PLANNING.

Introdução
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4.2 Entendendo trajetórias

Sobre trajetórias

Um ponto de interseção é o ponto no espaço 3D em que o eixo da trajetória intercepta o plano da
reconstrução exibida.
Um ponto de interseção é exibido:
• Além da entrada
• Entre o alvo e a entrada
• Além do alvo

Quando a posição de profundidade é colocada no ponto-alvo, a seleção de Center (Centralizar)
faz com que o ponto de interseção indique a posição exata do alvo.

Aviso
Não confunda o indicador de interseção com a posição do alvo ou da entrada. Se estiver
em dúvida, use Center (Centralizar) para rolar automaticamente para o ponto-alvo ou o
ponto de entrada em todas as visualizações e/ou para inspecionar a linha de profundidade,
incluindo a distância para o ponto-alvo e o ponto de entrada.

Exemplo: Ponto de interseção com a trajetória e ponto-alvo

Figura 22  

O ponto de interseção (linha amarela) está 7 mm acima do ponto de entrada (círculo rosa).
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Figura 23  

O ponto de interseção está exatamente na posição do ponto de entrada (a linha amarela e o
círculo rosa se encontram).

Figura 24  

O ponto de interseção (linha amarela) está 9 mm acima do ponto-alvo (trajetória rosa).

Entendendo trajetórias
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Figura 25  

O ponto de interseção está exatamente na posição do ponto-alvo (a linha amarela e a trajetória
rosa se encontram).

Figura 26  

O ponto de interseção (linha amarela) está 6 mm abaixo do ponto-alvo (trajetória rosa).
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4.3 Criação, modificação e remoção de trajetórias
usando o software Trajectory

Sobre a criação de trajetórias

Você pode criar novas trajetórias e remover trajetórias existentes a qualquer momento usando as
opções da barra de ferramentas do software Trajectory.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab recomenda atribuir nomes e cores exclusivas para distinguir
diferentes trajetórias, objetos, feixes de fibras etc.
 

Controles de posicionamento de trajetória

④③

②

①

Figura 27  

Nº Descrição

① Área de seleção do posicionamento de Target (Alvo) e alças de captura.

② Área de seleção do posicionamento de Entry (Entrada) e alças de captura.

③ Abas de coordenadas DICOM e AC/PC.

④ Alterne para modificar as coordenadas.

Como selecionar uma trajetória ativa

Existem duas maneiras de selecionar uma trajetória para interação:

Etapa

1.

Use os botões de seta para selecionar a trajetória com a qual deseja interagir.

2. Como alternativa, use o menu Data (Dados).

Criação, modificação e remoção de trajetórias usando o software Trajectory
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Etapa
OBSERVAÇÃO: você pode interagir apenas com a trajetória ativa.
 

Como criar uma nova trajetória

Etapa

1. Posicione o ponteiro do mouse em qualquer ponto da visualização.

2. Selecione Create New (Criar Nova).
Uma nova trajetória é criada.

Aviso
Atribua um nome exclusivo e significativo a cada trajetória, pa-
ra que elas possam ser claramente identificadas.

OBSERVAÇÃO: como opção, você pode adicionar novas trajetórias usan-
do a função Lead Localization no estágio pós-operatório.
 

Links relacionados

Introdução ao software Lead Localization na página 53

Como replicar uma trajetória

Etapa

1. Selecione Center (Centralizar) depois de posicionar a trajetória original de tal forma que
o alvo fique centralizado em todas as visualizações.

2. Selecione Create New (Criar Nova) para replicar a trajetória original (e todas as defini-
ções de formato 3D).

3. Com esta nova trajetória criada, você pode:
a. Alterar o ponto de entrada para planejar uma direção de entrada alternativa
b. Alterar o ponto-alvo para planejar uma área-alvo alternativa a partir do mesmo ponto

de entrada
c. Use as coordenadas relativas AC/PC para espelhar a segunda trajetória na lateral

Como editar propriedades de trajetória

Você pode editar as propriedades de uma trajetória a qualquer momento.

Etapa

1. Use os botões de seta da barra de ferramentas para encontrar a trajetória que deseja
editar.

2. Selecione Properties (Propriedades) na barra de ferramentas.
O menu Properties (Propriedades) é exibido.

3. Edite as propriedade, conforme necessário.
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Etapa
As seguintes propriedades podem ser editadas ou selecionadas:
• Name (Nome)
• Implant Date (Data do Implante)
• Comment (Comentário)
• Type (Tipo)
• Tip Offset (Desvio da Ponta) (em mm)

Atribua um nome exclusivo a cada trajetória, para que ela possa ser claramente
identificada.

Reposicionamento de pontos-alvo e pontos de entrada

Você pode reposicionar o ponto-alvo e o ponto de entrada das trajetórias nas visualizações ou
editar as coordenadas relativas DICOM e/ou AC/PC da trajetória. Isto pode ser feito de duas
maneiras:
• Arraste o ponto-alvo e o ponto de entrada da trajetória usando o cursor do mouse (ou um

dedo)
• Corrija as coordenadas diretamente no menu

Como arrastar o ponto-alvo e o ponto de entrada

①

②

Figura 28  

Etapa

1. Arraste o ponto-alvo ② usando o cursor do mouse (ou o dedo na tela sensível ao toque)
para reposicioná-lo na tela.

2. Arraste o ponto de entrada ① para reposicioná-lo na tela.

Criação, modificação e remoção de trajetórias usando o software Trajectory
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Como modificar coordenadas AC/PC

Figura 29  

Você pode usar o menu Coordinates (Coordenadas) para modificar manualmente as
coordenadas AC/PC em sua sequência de imagens.

Etapa

1. Selecione a aba AC/PC no menu de coordenadas.

2.

①

②

③

④
Ative Modify Coordinates (Mudar coordenadas) ①.

3. Selecione o ponto de referência ② (p.ex., AC, MC ou PC) para o sistema de coordena-
das.
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Etapa
OBSERVAÇÃO: dependendo de suas configurações, um ponto de referência padrão é
definido.
 

4. Edite os campos de critério ③. Você pode editar:
• Target (Alvo)
• Direction (Direção)
• Trajectory Length (Comprimento)

5. Se as coordenadas forem satisfatórias, desative Modify Coordinates (Mudar coordena-
das).

6. Se as coordenadas não forem satisfatórias, selecione Edit AC/PC (Editar) ④ para visua-
lizar as opções de edição manual.
A tela de modificação manual de coordenadas é exibida.

7.
①

②

③
④

8. Revise ou modifique as trajetórias planejadas usando as seguintes opções de visualiza-
ção ②:
• Scroll (Rolar)
• Pan (Mover)
• Windowing (Janelamento)
• Center AC/PC (Centrar AC/PC)

Para revisar outras sequências de imagens, selecione a função Images (Imagens) ①.

9. Quando terminar, selecione OK ③ para confirmar ou Cancel (Cancelar) ④ para desfazer
todas as alterações.

Criação, modificação e remoção de trajetórias usando o software Trajectory
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Orientação projetada

Figura 30  

Para eletrodos direcionais, o software também exibe a função Projected Orientation (Orientação
projetada) no menu Coordinates (Coordenadas) Projected Orientation (Orientação projetada)
indica o ângulo entre a orientação anterior e a orientação do eletrodo projetada no plano AC/PC
axial.
• Ative Modify Coordinates (Mudar coordenadas) para definir a orientação projetada.
• A configuração padrão é 0° (anterior).

①
Figura 31  

• Selecione a seta para baixo ① para definir a direção apontada pela orientação do eletrodo a
partir da orientação anterior (p.ex., Lateral Left Angle (Ângulo Lateral Esquerdo) ou Lateral
Right Angle (Ângulo Lateral Direito)).

OBSERVAÇÃO: para derivar o ângulo da orientação projetada a partir de uma aquisição
fluoroscópica rotacional, consulte o protocolo de aquisição de imagens DBS Lead Localization -
Rotational Fluoroscopy da Brainlab.
 

Como remover trajetórias

Etapa

1. Selecione a trajetória na barra de ferramentas.
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Etapa

2. Selecione Delete (Excluir).
A trajetória é removida do resultado do plano, mas não é excluída perma-
nentemente.
OBSERVAÇÃO: é recomendável remover todas as opções de trajetória in-
seguras, ineficazes ou desnecessárias antes de salvar o resultado do pla-
nejamento como um plano.
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4.4 Criação de formatos 3D

Informações básicas

Você pode atribuir um formato personalizado a uma trajetória. Para personalizar um formato 3D,
você pode inserir parâmetros (p.ex., via tipo de personalização) ou escolher um tipo de eletrodo
Boston predefinido.

Como criar formatos 3D

Etapa

1. Abra o menu Data (Dados).

2.

①

②
Selecione a seta ① ao lado da trajetória que deseja editar.

3. Selecione Shape (Forma) ②.
A janela de diálogo 3D Shape (Forma 3D) é exibida.

4. ①

Selecione um tipo de formato 3D no menu suspenso ①. 
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OBSERVAÇÃO: formatos 3D podem ser usados como assistência visual para o posicionamento
do alvo e da entrada de uma trajetória.
 

Como ajustar parâmetros de formato

①

②

③

Figura 32  

Você pode ajustar os parâmetros de cada formato 3D.

Etapa

1. Selecione um tipo de formato 3D no menu suspenso ①.

2.

Use Add Section (Nova Seção) para adicionar uma nova seção marcada
ao formato 3D. 

3. Corrija os parâmetros conforme apropriado para sua aplicação cirúrgica.
Por exemplo:
• Diameter (Diâmetro)
• Tip Offset (Desvio da Ponta)
• Tip Shape (Formato da Ponta)
• Offset (Desvio)
• Length

4. Selecione OK.

5. Se desejado, use as opções de preenchimento automático ② para preencher automati-
camente todos os campos de parâmetros. Para salvar as opções de preenchimento auto-
mático personalizadas, selecione Save As (Salvar como) ③ depois de criar o seu forma-
to 3D personalizado.

6. Selecione OK.

Criação de formatos 3D
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Etapa
OBSERVAÇÃO: sempre verifique se os parâmetros de todas as opções de preenchimen-
to automático são aceitáveis para as especificações técnicas do implante.
 

OBSERVAÇÃO: tanto a visualização de formato abstrato quanto a visualização de forma-
to 3D são indicadas para uso como assistência visual para o posicionamento do ponto-
-alvo e do ponto de entrada da trajetória.
 

Como exportar eletrodos

Figura 33  

Para exportar eletrodos, execute estas etapas.

Etapa

1. Abra o menu Data (Dados).

2. No menu Trajectories (Trajetórias), selecione o eletrodo que deseja exportar.

3. Selecione Export (Exportar).
O menu de exportação de segmentos é exibido na tela. Você pode selecionar uma des-
tas opções:
• Separate Segments (Segmentos separados) para exportar as seções marcadas do

eletrodo separadamente
• Combined Segments (Segmentos combinados) para exportar todas as seções mar-

cadas do eletrodo
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Etapa

4. O software exporta as informações do eletrodo.

Criação de formatos 3D
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4.5 Introdução ao software Lead Localization

Introdução

Para que seja possível ajustar a posição de eletrodos ou trajetórias ou criar formatos 3D, você
deve primeiro detectar eletrodos.

Melhores práticas

O recurso de detecção de eletrodos e orientação estimada depende da qualidade das imagens.
Para obter melhores resultados, consulte os protocolos de aquisição da Brainlab Lead
Localization.

Como detectar eletrodos

Etapa

1.

Selecione Detect (Detectar) no menu principal.

2.

A barra de progresso é preenchida.
O software detecta os eletrodos e atribui nomes e cores a eles.
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4.6 Sobre a detecção automática de eletrodos

Sobre a detecção automática de eletrodos

Figura 34  

Você pode detectar trajetórias e eletrodos automaticamente com o software Lead Localization.
O software também permite o ajuste manual da orientação dos eletrodos e a aproximação da
orientação dos eletrodos em tomografias.

Como detectar eletrodos automaticamente

Etapa

1. Abra o software Lead Localization.
O software mostra os dados do paciente.

2. Abra o menu Trajectory Planning (Trajetória).

3. Selecione Detect (Detectar).
O software detecta automaticamente todos os eletrodos ou trajetórias na sequência de
imagens.

Sobre a detecção automática de eletrodos
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Como definir a orientação de eletrodos

①

Figura 35  

Se você tiver definido um eletrodo direcional, a visualização Lead Orientation (Orientação do
eletrodo) estará ativada.

Etapa

Arraste o marcador de orientação ① para espelhar a orientação do eletrodo direcional.
Use a guia de orientação no canto inferior esquerdo para determinar a direção.
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4.7 Sobre a orientação estimada

Sobre o recurso de orientação estimada

①

②

Figura 36  

Você pode aproximar a orientação de eletrodos em tomografias. Para fazer isso, ajuste a
orientação de cada eletrodo para a orientação implantada e depois selecione Estimate
Orientation (Estimar Orientação) ①.
O software o informará quando a tarefa dor concluída ②.

Opções

Selecione Accept (Aceitar) para aplicar a orientação de eletrodos e retornar à tela principal.

Selecione Cancel (Cancelar) para ignorar todas as alterações realizadas nos eletrodos incluí-
dos na janela de diálogo e retornar à tela principal.

Sobre a orientação estimada
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4.8 Localização AC/PC

Informações básicas

Você pode definir a localização AC/PC:
• Pelo plano sagital mediano
• Pelas posições nas quais a comissura anterior (AC) e a comissura posterior (PC) interceptam

o plano sagital mediano 

Quando é requerida a localização AC/PC?

A localização AC/PC é exigida para:
• Orientação do paciente, que é usada para alinhamento das visualizações reconstruídas (p.ex.,

axial, coronal e sagital) nas tarefas de planejamento
• Planejamento de trajetória baseado em coordenadas AC/PC definíveis

Links relacionados

Criação, modificação e remoção de trajetórias usando o software Trajectory na página 42

Como adicionar coordenadas AC/PC

①

Figura 37  

Se nenhuma localização estiver definida ou se você desejar adicionar coordenadas, use o menu
Coordinates (Coordenadas) para adicionar coordenadas.

Etapa

1.
Selecione Add AC/PC (Adicionar) ① no menu Coordinates (Coordena-
das).
As coordenadas AC/PC padrão são exibidas nas visualizações de ima-
gem.

2. Se necessário, você pode agora modificar a localização.
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Como remover a localização AC/PC

Etapa

1.

②

①

Ative Modify Coordinates (Mudar coordenadas) ①.

2. Selecione Clear AC/PC (Limpar) ② para remover a localização AC/PC.

Informações imprecisas sobre AC/PC

Aviso
As informações fornecidas pelas coordenadas AC/PC podem ser incorretas,
inconsistentes ou imprecisas, devido à localização imprópria do sistema AC/PC ou devido
a insuficiências inerentes dos métodos de planejamento baseados no sistema AC/PC. Para
prevenir lesões no paciente, certifique-se de revisar todas as posições de trajetórias nas
visualizações de imagem do paciente (p.ex., as abas DICOM e AC/PC).

Localização AC/PC
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Exemplo de localização AC/PC

①

③

②

Figura 38  

Nº Explicação

① Área de seleção do posicionamento PC

② Distância entre os pontos AC e PC

③ Área de seleção do posicionamento AC

OBSERVAÇÃO: os pontos AC e PC são visíveis em todas as visualizações.
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4.9 Revisão de trajetórias

Informações básicas

① ②

③④

Figura 39  

Selecione Data (Dados) para visualizar e gerenciar recursos preexistentes, tais como trajetórias,
objetos e tipos de dados para sua trajetória.
Para obter os melhores resultados:
• Revise todo o caminho de cada trajetória planejada nos layouts ACS ①, Overview (Visão

geral) ② e Inline (Paralelo) ③, para assegurar que nenhuma estrutura crítica tenha sido
penetrada e que o alvo esteja posicionado de forma adequada.

• Resolva todos as possíveis questões relacionadas a segurança e efetividade, revisando todas
as sequências de imagens corregistradas para a trajetória.

• Use o layout Bimodal ④ para revisar cada trajetória e assegurar que não haja acúmulo de
erros de corregistro (p.ex., cadeias de fusão entre a sequência localizada estereotaticamente e
a sequência de imagens na qual a trajetória está registrada).

Aviso
A segurança e a efetividade de todas as trajetórias atualmente carregadas deve ser
revisada. Para identificar possíveis inconsistências de planejamento e problemas de
segurança e efetividade, os seguintes requisitos essenciais devem ser atendidos:
• Assegure que todas as informações disponíveis sejam utilizadas: sempre revise todas

as sequências de imagens multimodal corregistradas de cada trajetória.
• Confirme o risco aceitável: sempre verifique se a soma de todos os erros propagados

em uma rede de fusões é aceitável para a trajetória/método de registro a ser usado.
• Verifique se as condições do plano estão controladas: somente realize uma revisão de

trajetória em um plano carregado e não modificado. Se o resultado do planejamento for
um plano modificado ou uma seleção de dados, o plano deverá primeiro ser salvo pelo
cliente com um nome definido pelo usuário, para que possa ser revisado em condições
de plano controlado.

Aviso
Remova todas as opções de trajetória não seguras ou ineficazes após a revisão.
O plano (pré-operatório) finalizado e salvo a ser carregado no dia da cirurgia não deve
conter nenhuma trajetória não segura ou ineficaz. Remova todo o planejamento de
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trajetória não seguro/ineficaz encontrado durante a revisão, com o objetivo de prevenir o
risco de uso acidental, e salve o resultado do planejamento como um novo plano,
especificando um nome exclusivo. Por meio da revisão, assegure que apenas trajetórias
seguras/eficazes estejam contidas no plano para uso na cirurgia.
OBSERVAÇÃO: desative a seleção de todos os dados antes de carregar outro plano, para
assegurar que os dados do novo plano não sejam combinados com os dados atualmente
carregados.
 

Como revisar trajetórias

① ③

④⑤

②

Figura 40  

Antes de iniciar a revisão, assegure que o resultado do planejamento tenha sido salvo como
plano e não tenha sido modificado. Se o plano para revisão tiver sido modificado ou for
proveniente diretamente da seleção de dados, certifique-se primeiro de salvar o resultado do
planejamento como plano, especificando um nome exclusivo.

Etapa

1. Selecione um plano para revisão.

2. Selecione uma trajetória na barra de ferramentas ②.

3. Selecione uma visualização no canto superior esquerdo ① (p.ex., Axial).

4. Acesse a região de interesse, usando as funções Pan (Mover) e Zoom.

5. Selecione Scroll (Rolar) ③ e role pelas reconstruções de aquisições usando os botões
do layout Overview (Visão geral).
A profundidade da aquisição é indicada por uma linha amarela ④ na visualização Inline
(Paralelo).

6. Repita as etapas 2 a 5 conforme necessário nos diferentes layouts.

7. Prossiga com todas as trajetórias deste plano não modificado.

8. Se estiver satisfeito com o resultado geral da revisão do planejamento de trajetória, sele-
cione Done (Concluído).
Você também pode sair da revisão usando o botão Home (Início) e salvar o resultado do
planejamento como um plano especificando um nome exclusivo.
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Etapa

9. Se a trajetória não for satisfatória, continue a ajustar o ponto-alvo e o ponto de entrada
da trajetória (p.ex., arrastando as alças ⑤ ou ajustando os valores no menu Coordinates
(Coordenadas)).

OBSERVAÇÃO: você também pode usar Pan (Mover) e Center (Centralizar) para ajudá-lo na
revisão do plano.
 

Revisão de trajetórias
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4.10 Sobre planos e o status do plano

Informações básicas

Sempre especifique um nome de plano exclusivo para os resultados do planejamento, para
permitir que o plano seja claramente identificado posteriormente. Essas informações podem ser
revisadas com o software Trajectory. Se o seu plano não puder ser aprovado para cirurgia após
a revisão, realize todas as alterações necessárias, salve o plano com um novo nome exclusivo e
reinicie o processo de revisão.
Veja informações adicionais no Manual do Usuário do Software Patient Data Manager.

Aviso
• Salve os resultados de planejamento intermediários como planos com nomes

exclusivos, de forma que cada um desses planos possa ser claramente identificado,
revisado e/ou aprovado/reprovado.

• Não use planos salvos automaticamente para revisão e/ou tratamento.
• Não carregue planos salvos automaticamente com a intenção de continuar seu

planejamento a partir do ponto em que foi interrompido, pois um resultado de
planejamento indesejado, tal como uma modificação acidental, pode ter sido salvo
automaticamente.

Identificação do status do plano

①

Figura 41  

O status do plano ① é exibido no menu Data (Dados). Um plano pode ser modificado ou não
modificado. Neste exemplo, o plano foi modificado.
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Aviso
Não (carregue e) use planos salvos automaticamente para o tratamento de paciente. Use
somente o plano (não modificado) para o tratamento de paciente. Um plano dedicado ao
tratamento de paciente deve atender a todas as seguintes condições: O plano deve ter
sido:
• Salvo pelo usuário com um nome exclusivo
• Revisado e aprovado como seguro e efetivo no status não modificado
• Aprovado para tratamento de paciente
• Carregado no sistema de tratamento com o status de revisado (sem modificações)

Aviso
Realize uma revisão geral do plano sempre que fizer modificações. A adição, alteração ou
remoção de conteúdo, como imagens, objetos, janelamento, fusões ou trajetórias, pode
alterar o conteúdo originalmente planejado. Sempre verifique o seguinte:
• O resultado do planejamento foi revisado e o plano carregado é um plano não

modificado; por exemplo, após a realização de modificações, o resultado do
planejamento foi salvo como plano com um nome exclusivo antes do início da revisão
geral do resultado do planejamento.

• Após a realização de modificações, a soma de todos os erros propagados em uma rede
de fusão ainda é aceitável para a trajetória/método de registro a ser usado.

• Todos os conteúdos de planejamento que dependem de outros conteúdos de
planejamento permanecem válidos após uma modificação no conteúdo do plano. Por
exemplo, a consistência de objetos multimodalidade segmentados deixa de ser válida
após a modificação da rede de corregistros, pois uma nova segmentação multimodal
baseada na nova rede de corregistros iria resultar em diferentes objetos.

Como salvar um plano

Sempre especifique um nome de plano exclusivo para os resultados do planejamento, para
permitir que o plano seja claramente identificado posteriormente. Execute estas etapas para
salvar um resultado de planejamento antes de revisá-lo para a cirurgia.

Etapa

1. Para salvar um plano, saia do software usando o botão Home (Início) na parte superior
da barra de ferramentas.

2. Selecione Save As (Salvar como) no topo da tela do software Content Manager.

3. Na caixa exibida na tela, insira um nome exclusivo para seu plano e depois selecione
Save As (Salvar como) para retornar ao Content Manager.

Sobre planos e o status do plano
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5 PLANEJAMENTO
ESTEREOTÁTICO

5.1 Planejamento e localização estereotáticos

Sobre o planejamento e localização estereotáticos

A tarefa de planejamento de localização permite atribuir o localizador à sequência de imagens
selecionada e realizar a localização estereotática. A localização estereotática proporciona um
sistema de coordenadas específico para o anel estereotático, em que é possível calcular as
configurações de arco para uma trajetória planejada.

Melhores práticas

O uso de aquisições com dados insuficientes para localização do paciente pode causar lesões.
OBSERVAÇÃO: veja informações adicionais nos protocolos de aquisição da Brainlab Lead
Localization.
 

Aviso
O software não consegue identificar todas as potenciais colisões dos componentes de
arco estereotático/anel estereotático. Portanto, existe a possibilidade de que uma trajetória
não possa ser ajustada no sistema de arco conforme planejado. Nestes casos, você deve
planejar trajetórias alternativas.
OBSERVAÇÃO: a localização estereotática deve ser realizada antes do planejamento de
trajetórias ou objetos na sequência de imagens e também antes de realizar a fusão de imagens,
para assegurar a consistência da visualização do conteúdo do planejamento em todas as
visualizações.
 

Hardware

Verifique periodicamente a precisão do seu hardware de localização.

Aviso
Para garantir que a localização estereotática seja segura e efetiva, o hardware
estereotático deve estar totalmente funcional e deve ser adquirido nas condições
apropriadas:
• Não pode haver defeitos ou danos no hardware
• As hastes devem estar suficientemente preenchidas com agente de contraste (p.ex., não

podem estar vazias ou conter bolhas etc.)
• A placa frontal do localizador não pode estar entortada (p.ex., por uma parte do corpo)
• O posicionamento do paciente não pode causar a distorção mecânica do localizador
• O localizador não pode ser adquirido com uma sequência de RM com alto nível de

distorção
• Todo o intervalo de localização do localizador deve ser adquirido (p.ex., não apenas

alguns cortes)
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• Os cortes adquiridos não devem apresentar grande inclinação em relação à geometria
do localizador

Imagens suportadas

As modalidades de aquisição que causam distorções de imagens (tais como sequências de
dados de RM com EPI) ou representação inadequada de haste marcadora (devido a contraste
insuficiente) não podem ser localizadas adequadamente.

Aviso
O sistema oferece funcionalidade para medição baseada em imagens e/ou cálculo de
distâncias, volumes, diâmetros, ângulos, localizações de pontos (em coordenadas
Cartesianas). Para evitar lesões aos pacientes devido a tais medições e cálculos, o usuário
deve verificar os dados de imagem usados para certificar-se de que são adequados para
esses objetivos.
A adequação de dados de imagem deve ser estabelecida, mantida e verificada
regularmente, tanto pelo usuário dos dados de imagem quanto pelo provedor da imagem,
tal como o radiologista do hospital, de acordo com as seguintes diretrizes:
• O usuário dos dados de imagem (p.ex., o usuário do software) e o provedor da imagem

devem estar cientes de que os dados de imagem fornecidos serão usados pelo software
Trajectory Planning para medições e cálculos geométricos.

• O usuário de dados de imagem é responsável por fornecer ao provedor da imagem a
especificação dos requisitos dos dados de imagem que sejam relevantes para o caso de
uso específico (p.ex., a precisão espacial).

• O provedor da imagem é responsável por fornecer dados de imagem que atendam aos
requisitos (p.ex., precisão espacial) especificados pelo usuário dos dados de imagem.

• O provedor da imagem é responsável por verificar se os dados de imagem fornecidos
atendem aos requisitos (p.ex., calibrando o dispositivo de aquisição e executando
testes com fantomas regularmente usando a função de medição do software Trajectory
Planning).

• O usuário dos dados de imagem e o provedor da imagem devem estar cientes de que
nem a Brainlab nem o próprio software podem validar ou verificar dados de imagem
específicos de pacientes que são usados em combinação com o software Trajectory
Planning para casos de uso específicos.

Aviso
Os dados de imagem adquiridos para a localização estereotática precisa nunca devem ser
o resultado de um compromisso entre distinção de tecidos, precisão espacial e
representação da haste do localizador. Isto pode levar a resultados de planejamento de
tratamento incorretos e causar lesões no paciente.

Aviso
Não use imagens distorcidas para localização estereotática. A distorção de RM pode ser
intrínseca ao dispositivo de aquisição e à suscetibilidade dos materiais dentro do volume
da imagem. Nesse contexto, o próprio uso de RM para estereotaxia pode ser crítico.
Somente realize procedimentos de estereotaxia usando imagens de alta precisão e sem
distorções.

Planejamento e localização estereotáticos
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Como iniciar o software Stereotaxy

Etapa

Selecione Stereotaxy no fluxo de trabalho de especialidades, tal como STEREOTAXY - STE-
REOTACTIC PLANNING.

Fluxo de trabalho General

Etapa

1. Selecione a sequência de imagens adquirida com o localizador.

2. Selecione o localizador escolhido na barra de ferramentas.
A localização é iniciada automaticamente.

Como revisar e corrigir resultados da localização estereotática

Etapa

1. Revise a definição da detecção de haste para cada corte.
Isto se aplica a todos os cortes (p.ex., verde, amarelo e vermelho).
Se uma haste não for detectada corretamente, corrija manualmente sua posição.
Se uma haste não puder ser detectada, use a função Add Rod (Adicionar Haste) para
posicioná-la manualmente.

2. Use a função Ignore Slice (Ignorar Corte) para cortes fora do intervalo de localização
(i.e., para cortes fora da geometria do localizador, mostrando um número insuficiente de
hastes ou nenhuma haste).

3. Selecione Localize (Localizar) depois de realizar os ajustes, para obter um novo resulta-
do de localização baseado em detecções de haste verificadas e corrigidas.

4. Continue usando a função Ignore Slice (Ignorar Corte) para excluir cortes individuais,
tais como cortes que contenham bolhas de ar.
Não use a função Ignore Slice (Ignorar Corte) para corrigir distorções em imagens, arte-
fatos ou hardware de localizador danificado (p.ex., com placas soltas ou tortas).

OBSERVAÇÃO: se um número excessivo de cortes for ignorado (p.ex., devido a hardware
danificado ou artefatos na aquisição), a localização não poderá ser calculada. Nesse caso, será
necessário reparar o localizador e/ou realizar nova aquisição.
 

Falha na localização

Se não for possível localizar nenhum corte:

Etapa

1. Verifique o localizador designado.
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Etapa

2. Se um localizador incorreto tiver sido selecionado, designe o localizador correto e repita
a localização.

3. Inicie a execução das etapas conforme o fluxo de trabalho geral descrito anteriormente.

Planejamento e localização estereotáticos
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5.2 Localização da sequência de imagens

Sobre a designação do localizador

A primeira etapa para realizar a localização é a designação do localizador. Isto proporciona um
sistema de coordenadas de referência para o conjunto de cortes.

Hardware localizador

Aviso
Para garantir uma localização estereotática segura e efetiva, somente utilize hardware
estereotático compatível. O hardware estereotático deve ser adquirido e usado de forma
compatível.
• A placa de localizador correta deve ser montada na posição correta (p.ex., com o

sistema inomed, assegure que a placa de localizador direita não seja montada no lado
esquerdo do paciente).

• Somente use revisões de localizador cuja compatibilidade tenha sido declarada pela
Brainlab.

• Somente selecione anéis estereotáticos e/ou opções de montagem de localizador cuja
compatibilidade tenha sido declarada pela Brainlab.

Como localizar a sequência de imagens

Etapa

1. No software Stereotaxy, abra Data (Dados) e sequência de imagens a ser localizada.

2.

Abra o menu Frame Planning (Estereotaxia) na barra de ferramentas.

3.
Selecione Localization (Localização).
A tela muda para o modo de localização.
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Etapa

4.

Selecione seu localizador no menu suspenso. Certifique-se de escolher a mesma combi-
nação que foi usada durante o escaneamento.

5. A localização é iniciada automaticamente.

Aviso
Você deve selecionar o localizador correto para localização. Se uma opção
incorreta de localizador for selecionada, é possível que todos os cortes se-
jam localizados com sucesso, porém, o sistema de coordenadas subse-
quente, baseado em uma combinação de localizador, anel estereotático e
sistema de arco, estará incorreto.

Localização da sequência de imagens
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Exemplo de localização

① ②

③④
Figura 42  

Nº Visualização Explicação

① Catálogo

Com base no resultado da localização, os cortes são mostrados com
as seguintes cores:
• Verde: corte localizado com sucesso.
• Amarelo: o corte foi localizado, mas a precisão é baixa devido ao

posicionamento incorreto de uma ou mais hastes marcadoras, baixa
qualidade da imagem ou imprecisão na geometria do localizador.

• Vermelho: não foi possível localizar o corte. Isto pode ocorrer por
várias razões, como a detecção de um número insuficiente de has-
tes.

② Principal

Mostra o corte atualmente selecionado na visualização do catálogo e
indica se o corte de imagem pode ser localizado (canto superior es-
querdo).
Cores de hastes marcadoras:
• Verde: hastes marcadoras localizadas.
• Amarelo: hastes marcadores com o pior resultado de localização.
• Azul: indica que foi possível localizar algumas hastes marcadoras

de haste, mas não todas.

③ Visualização
axial ampliada

Exibe uma visualização ampliada da área indicada pelo círculo contor-
nado em branco na visualização principal. Use esta visualização para
examinar melhor a posição de uma haste marcadora específica. Para
ampliar outra área, clique em outra haste marcadora.
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Nº Visualização Explicação

④ 3D

Visualização em 3D de todas as hastes marcadoras junto com a geo-
metria de localizador esperada.
Use esta visualização para verificar a geometria da haste localizadora
e identificar cortes com hastes marcadoras incorretamente posiciona-
das. As hastes marcadoras devem ser reconstruídas em uma linha re-
ta.

Revisão da localização

Revise visualmente o conteúdo de cada visualização atentamente, para assegurar que a
localização tenha sido bem-sucedida.

Aviso
Verifique a integridade e a precisão das hastes localizadoras detectadas para cada corte
individual. Mesmo que o software indique que um corte foi localizado com sucesso (p.ex.,
mostrado em verde na visualização de catálogo), cada corte deve ser explicitamente
verificado para determinar a necessidade de correção manual da detecção de hastes
marcadoras do localizador. Verifique visualmente o conteúdo de cada visualização
atentamente, para assegurar que a localização tenha sido bem-sucedida.

Como ajustar o limiar

Se as hastes marcadoras não forem claramente detectadas, use a função Threshold (Limiar).

①
Figura 43  

Etapa

Ajuste a função Threshold (Limiar) usando a barra deslizante ①. Se necessário, ajuste o valor
de limiar usado para detectar hastes marcadoras.

Localização da sequência de imagens
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Relatório de status da localização

Figura 44  

O software localiza os cortes disponíveis e exibe um relatório de status da localização.
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5.3 Ignorando cortes

Quando ignorar cortes

A função Ignore Slice (Ignorar Corte) permite excluir cortes com definição insuficiente de haste
marcadora no cálculo de localização. Isto pode ser usado para cortes em que não seja possível
posicionar hastes marcadoras manualmente.
Quando são ignorados, esses cortes deixam de ser considerados para cálculo de localização;
entretanto, eles mantêm sua posição relativa na sequência de imagens.
A função Ignore Slice (Ignorar Corte) não exclui cortes da localização.
OBSERVAÇÃO: a função Ignore Slice (Ignorar Corte) é contraindicada quando:
• O paciente se move durante a aquisição
• As sequências de imagens apresentam distorções
• Você está tentando corrigir defeitos em um hardware de localizador que contém impurezas,

como uma grande quantidade de bolhas de ar
 

Aviso
Os cortes ignorados de uma sequência de imagens podem gerar imprecisão na
localização, como resultado de não se usarem todas as informações disponíveis de hastes
marcadoras para a localização. O usuário deve certificar-se de localizar o maior número de
cortes possível (p.ex., corrigindo manualmente a detecção de hastes do localizador em
todos os cortes afetados) para que a precisão geral da localização seja a mais alta
possível. Somente ignore cortes que ainda não puderem ser detectados depois que todas
as detecções de hastes marcadoras tenham sido corrigidas manualmente com precisão.

Como ignorar cortes individuais

Etapa

1. Selecione o corte na visão geral de catálogo.

2. Selecione Ignore Slice (Ignorar Corte).
O resultado da localização é atualizado e a cor do corte na visão geral de catálogo muda
de vermelho/amarelo para cinza.

Como ignorar múltiplos cortes consecutivos (intermediários)

Etapa

1. Pressione Shift no teclado e selecione o primeiro corte a ser ignorado.
Mantendo a tecla Shift pressionada, selecione outro corte a ser ignorado, ou clique duas
vezes em um corte para selecionar todos os cortes adjacentes que tenham a mesma cor.

2. Selecione Ignore Slice (Ignorar Corte). Os cortes selecionados e todos os cortes entre
eles são ignorados na localização.
O resultado da localização é atualizado e a cor do corte na visão geral de catálogo muda
de vermelho/amarelo para cinza.

Ignorando cortes
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5.4 Adicionando e posicionando hastes marcadoras

Quando adicionar ou posicionar hastes marcadoras

Você pode adicionar manualmente hastes marcadoras ao corte se o software não conseguir
localizar um corte devido à detecção de um número insuficiente de hastes marcadoras causada,
por exemplo, por bolhas nas hastes, parâmetros de aquisição desfavoráveis ou ponderação
T1/T2.
Se não for possível localizar um corte devido ao posicionamento incorreto ou impreciso de hastes
marcadoras, você poderá reposicionar as hastes marcadoras naquele corte de imagem.

Posições de hastes marcadoras

Se uma inclinação de gantry for usada (p.ex., para TC) ou se uma aquisição for oblíqua (p.ex.,
RM), os cortes de imagens ainda assim deverão interceptar as hastes do localizador em um
ângulo perpendicular. Consulte as instruções de aquisição para obter informações sobre
inclinações de gantry ou ângulos oblíquos aceitáveis.

Como adicionar hastes marcadoras

①

③

②

Figura 45  

Etapa

1. Selecione o corte desejado na visão geral de catálogo ① e selecione Add Rod (Adicio-
nar Haste) ②.

2. Clique na visualização ampliada ③ para efetuar o ajuste fino da posição do marcador,
conforme necessário.

3. Continue dessa forma até que o número suficiente de hastes marcadoras tenha sido adi-
cionado.
OBSERVAÇÃO: a função Add Rod (Adicionar Haste) será desativada quando um núme-
ro suficiente de marcadores tiver sido adicionado.
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Como repetir a localização de cortes de imagens

Etapa

Depois de modificar manualmente as hastes marcadoras, selecione Localize (Localizar).

Adicionando e posicionando hastes marcadoras
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5.5 Relatório estereotático

Informações básicas

Para gerar um relatório, você deve executar as seguintes tarefas:
• Criar uma trajetória
• Localizar sua sequência de imagens

Conteúdo do relatório

① ②

③

④

Figura 46  

A primeira página do relatório estereotático contém informações obrigatórias sobre a trajetória
selecionada e as configurações de arco subsequentes, conforme selecionadas no aplicativo:

Nº

① Informações do paciente

② Informações da trajetória

③ Coordenadas do anel estereotático para a trajetória selecionada

④ Configurações de arco para a orientação de montagem selecionada
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②

①

④

③

⑤

⑥

Figura 47  

A segunda página do relatório estereotático contém informações adicionais sobre a trajetória
selecionada.

Nº Descrição

① Informações do paciente

② Informações da trajetória

③ Posições de montagem alternativas com as respectivas configurações de arco

④ Coordenadas AC/PC do ponto-alvo

⑤ Coordenadas do anel estereotático para o sistema AC/PC

⑥ Coordenadas DICOM do ponto-alvo e do ponto de entrada

Relatório estereotático
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Como gerar um relatório

Etapa

1.

Selecione Arc Settings (Ajustes do Arco).

2.

Selecione Create Report (Criar Relatório).

3.

Atribua um nome exclusivo para o plano e escolha Save (Salvar).
OBSERVAÇÃO: o plano deve ser obrigatoriamente salvo. Isto permite a restauração das
informações usadas para criar o relatório.
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5.6 Funções do relatório

Funções do relatório

Botão Descrição

Pan (Mover): navegar pelas áreas do relatório.

Zoom: ampliar/reduzir uma área do relatório.

Fit to Width (Ajustar): ajustar o relatório à largura da tela.

Close (Fechar): fechar o relatório.

Save (Salvar): salvar o relatório em uma localização especificada.

Print (Imprimir): imprimir o relatório em uma impressora especificada.

Funções do relatório
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6 SISTEMAS DE ARCO
COMPATÍVEIS

6.1 Sistemas estereotáticos Elekta (Leksell)
compatíveis

Sobre localizadores estereotáticos

Dependendo do tipo de localizador estereotático selecionado, da modalidade e da orientação da
aquisição, pode haver uma variação no número de hastes marcadoras e em sua geometria.
As tabelas nesta seção fornecem informações sobre a geometria de hastes marcadoras para seu
localizador.

Sistemas Elekta (Leksell) compatíveis

O software Trajectory é compatível com:

Localiza-
dor

Anel este-
reotático

Sistema de ar-
co

Configuração supor-
tada/Placas de loca-
lizador

Geometria de hastes
marcadoras

Vantage MR
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc L + R (Axial: 6 hastes)

Vantage CT
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc L + R (Axial: 6 hastes)

Open CT In-
dicator

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L + A + R (Axial: 9
hastes)
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Localiza-
dor

Anel este-
reotático

Sistema de ar-
co

Configuração supor-
tada/Placas de loca-
lizador

Geometria de hastes
marcadoras

L + R (Axial: 6 hastes)

CT Indicator Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L + R (Axial: 6 hastes)

L + A + R (Axial: 9
hastes)

L + R (Axial: 6 hastes)

L + A + R + P (Axial:
12 hastes)

MR Indica-
tor

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

R + P + L (Axial: 9
hastes)

L + A + R (Axial: 9
hastes)
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Localiza-
dor

Anel este-
reotático

Sistema de ar-
co

Configuração supor-
tada/Placas de loca-
lizador

Geometria de hastes
marcadoras

L + R (Axial: 6 hastes)

L + H + R (Axial: 9
hastes)

OBSERVAÇÃO: o anel de cabeça Coordinate Frame G deve ser orientado na cabeça do paciente
com a peça frontal removível (parte anterior do anel) apontando na direção da parte anterior da
cabeça do paciente.
Outras orientações não são suportadas pelo o software Trajectory.
 

Opções de montagem do Leksell Vantage Arc

Opção Ilustração

Lateral direita

Lateral esquerda

Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

A posição de montagem do Leksell Multipurpose Stereotactic Arc é a lateral do arco em que é
possível ler as escalas X e Y.
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Por exemplo, na posição lateral direita as escalas apontam respectivamente para o lado direito
do anel e para a cabeça do paciente (veja a tabela).
Consulte informações adicionais no manual do fabricante do arco.

Posição Comentário

Sagital anterior A escala Y do arco coincide com a escala Y do
anel.
Leia o valor da escala Y para as montagens
sagital anterior e sagital posterior.

Sagital posterior

Lateral esquerda A escala X do arco coincide com a escala X do
anel.
Leia o valor da escala X para as montagens la-
teral esquerda e lateral direita.

Lateral direita

Intervalos recomendados

Escala Intervalo

X 40 a 160 mm

Y 25 a 175 mm

Z 65 a 160 mm

Ângulo do arco 60 a 167°

Ângulo do anel 0 a 360°

Opções de montagem do Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

Opção Ilustração

Lateral esquerda (escala X/Y, ver seta)

Lateral direita (escala X/Y, ver seta)

Sistemas estereotáticos Elekta (Leksell) compatíveis
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Opção Ilustração

Sagital anterior (escala X/Y, ver seta)

Sagital posterior (escala X/Y, ver seta)
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6.2 Sistemas de arco inomed compatíveis

Sistemas inomed ZD Arc compatíveis

O software Trajectory é compatível com:

Localizador Anel este-
reotático

Sistema de ar-
co

Configuração supor-
tada/Placas de locali-
zador

Geometria de hastes
marcadoras

Rev. R Titanium
Ring ZD Arc

L + A + R + P (Monta-
gem superior TC/RM
Axial)

L + R + P (Montagem
superior TC/RM Axial)

Rev. U
Open Cera-
mic Head
Ring

ZD Arc

L + A + R + P (Monta-
gem superior TC/RM
Axial)

L + R + P (Montagem
superior TC/RM Axial)

Sobre o sistema de arco inomed

O software Trajectory permite restrições mecânicas e garante a estabilidade geral do inomed ZD
Arc System, limitando o intervalo ajustável de escalas.
Portanto, o intervalo de configurações suportado é restrito, em comparação com o sistema de
arco. O software Trajectory suporta os intervalos indicados na tabela.
Se precisar de um intervalo mais amplo, entre em contato com a Brainlab.

Intervalos recomendados

Escala Localização Intervalo

A1 Eixo de tambor de ângulo reto 0 a 65 mm

A2 Eixo de tambor de ângulo reto 20 a 0 mm

B1 Trilho de fixação 0 a 75 mm

Sistemas de arco inomed compatíveis

86 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



Escala Localização Intervalo

B2 Trilho de fixação 75 a 0 mm

C Tambor de ângulo reto 0 a 105 mm

D1 Eixo de tambor 0 a 360°

E Arco 20 a 110°

Escala de módulo de ajuste de arco

A tabela a seguir apresenta a relação entre os eixos de coordenadas estereotáticas e os módulos
de ajuste de arco (escalas) para a orientação de montagem superior:

Posição do ZD Arc no anel
estereotático

Eixos de coordenadas este-
reotáticas

Escala correspondente no
módulo de ajuste de ZD Arc

0°, anterior
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, lateral direito
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, posterior
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, lateral esquerdo
+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Opções de montagem do inomed ZD Arc System

A tabela apresentada a seguir mostra as opções para a orientação de montagem superior:

Opção Ilustração

270°, lateral esquerdo

90°, lateral direito
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Opção Ilustração

0°, anterior

180°, posterior

Sistemas de arco inomed compatíveis
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6.3 Sistemas de arco Integra (Radionics) compatíveis

Sistemas de arco Integra (Radionics) compatíveis

O software Trajectory é compatível com:

Localizador Anel este-
reotático

Sistema de ar-
co

Configuração supor-
tada/Placas de locali-
zador

Geometria de hastes
marcadoras

BRW-LF

HRA-IM

CRW-ASL (TC Axial: 9 hastes)

Precision CRW (TC Axial: 9 hastes)

UCHR-AP

CRW-ASL (TC Axial: 9 hastes)

Precision CRW (TC Axial: 9 hastes)

ULCF-0 UCHR-AP CRW-ASL

L + A + R + P (TC/RM
Axial: 10 hastes)

L + H + R (RM Coro-
nal: 9 hastes)
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Localizador Anel este-
reotático

Sistema de ar-
co

Configuração supor-
tada/Placas de locali-
zador

Geometria de hastes
marcadoras

Precision CRW

L + A + R + P (TC/RM
Axial: 10 hastes)

L + H + R (RM Coro-
nal: 9 hastes)

LL01 UCHR-AP

CRW-ASL

L + A + R + P (TC/RM
Axial: 10 hastes)

L + H + R (RM Coro-
nal: 9 hastes)

Precision CRW

L + A + R + P (TC/RM
Axial: 10 hastes)

L + H + R (RM Coro-
nal: 9 hastes)

OBSERVAÇÃO: Integra (Radionics) usa as seguintes abreviações.
• BRW-LF = Brown Roberts Wells - Localizer Frame
• HRA-IM = Intubation Head Ring Assembly
• CRW-ASL = Cosman Robert Wells - Lightweight Arc System
• UCLF-0 = Universal Compact Localizer Frame
• UCHR-AP = Universal Compact Head Ring - Adapter Plate
• LL01 = Luminant Localizer
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Intervalos de arco recomendados

Escala Intervalo

A-P -100 a 100 mm

Lateral -100 a 100 mm

Vertical -67 a 65 mm

Ângulo do arco 60 a 0 a 60°

Ângulo do anel -30 a 90 a -30°

Opções de montagem de arco Radionics

Opção Ilustração

Portador de transdutor anterior ou posterior (os
anéis de pinos estão na posição esquerda-di-
reita)

Portador de transdutor lateral esquerdo ou la-
teral direito (os anéis de pinos estão na posi-
ção anteroposterior)
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