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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab fornece cinco anos de serviço para o software. Durante esse período, são oferecidas
atualizações de software e suporte no local.

Sugestões

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

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemanha

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.1 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

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

Marcas comerciais de outros fabricantes

• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Informações sobre patentes

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

Software integrado de outros fabricantes

• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Este software contém a biblioteca OpenJPEG. Para obter uma descrição completa de direitos

autorais, isenção de responsabilidade e licenças, consulte http://www.openjpeg.org/.
• Partes deste software são baseadas no trabalho da Sun Microsystems Inc.
• Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation

(www.apache.org/), Copyright © 1999-2004 The Apache Software Foundation.
• Parte deste software é baseada no projeto Xerces C++ 3.1.1, desenvolvido pela organização

Apache Software Foundation. Para obter uma descrição completa de direitos autorais, isenção
de responsabilidade e licenças, consulte http://xerces.apache.org/.

• Este produto inclui a biblioteca libtiff 4.0.4 beta. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais, isenção de responsabilidade e licenças, consulte http://www.libtiff.org/misc.html.

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da MDD (Medical Device Directive).
De acordo com a MDD, Diretiva do Conselho Europeu 93/42/EEC, Fibertrac-
king é um produto da Classe IIb.

Instruções de descarte

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

Informações legais

6 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0

https://www.brainlab.com/patent/
http://www.openjpeg.org/
http://www.apache.org
http://xerces.apache.org/
http://www.libtiff.org/misc.html
http://www.brainlab.com/en/sustainability


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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1.2 Avisos de segurança

Aviso

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

Cuidado

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

Observações

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

Avisos de segurança
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1.3 Indicação de uso

Indicações de uso

Fibertracking é um aplicativo para processamento e visualização de tratos de substância branca
no cérebro com base em dados de DTI (Aquisição de Imagem do Tensor de Difusão) para uso
em procedimentos de planejamento de tratamento. O aplicativo Fibertracking pode ser usado
em todos os fluxos de trabalho clínicos que exigem a visualização de tratos de substância branca
no cérebro. O dispositivo em si não possui indicações clínicas específicas.

Perfil dos usuários

O aplicativo Fibertracking é indicado para uso por profissionais médicos (p.ex., cirurgiões) e
seus assistentes que trabalham na área de planejamento de neurocirurgia e radioterapia.

Local de uso

Este produto deve ser utilizado em locais fechados, geralmente em configurações hospitalares ou
clínicas.

Cuidados no manuseio

Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do
sistema e o instrumental acessório.

Revisão de plausibilidade

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

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.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Compatibilidade com software

Software médico compatível da Brainlab

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

Software compatível de outros fabricantes

O aplicativo Fibertracking 1.0 é compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows
Server 2003/2008, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Para informações detalhadas e
atualizadas sobre sistemas operacionais compatíveis, entre em contato com o suporte da
Brainlab.
OBSERVAÇÃO: o sistema da Brainlab é um dispositivo médico e deve ser usado de acordo com
o uso pretendido e o acordo de licença de usuário final do sistema. O uso de software de
terceiros pode afetar de forma adversa a confiabilidade do sistema.
 

Antivírus e software malicioso

A Brainlab recomenda proteger o sistema com um antivírus de alta qualidade.
Observe que algumas configurações de aplicativos de proteção contra software malicioso, como
aplicativos antivírus, podem afetar de forma adversa 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.

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

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

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.

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

Compatibilidade com software
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Senha: WindowsUpdates!89

Conformidade com DICOM

As declarações de conformidade com DICOM encontram-se disponíveis no site da Brainlab, na
página: www.brainlab.com/dicom.

Sistemas eletromédicos

Para obter informações relativas à configuração de sistemas eletromédicos, consulte o Manual
do Usuário do Sistema e o Manual do Usuário Técnico correspondentes.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Treinamento

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento
realizado por um representante da Brainlab, com o objetivo de assegurar o uso seguro e
adequado 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

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.

Treinamento
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1.6 Documentação

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.

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.7 Abreviações

Lista de abreviações

Este manual do usuário pode conter as seguintes abreviações:

Abreviação Definição

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

B0 Imagens DTI adquiridas em b = 0 s/mm2

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

DTI Diffusion Tensor Imaging (Imagens de Tensor de Difusão)

FA Fractional Anisotropy (Anisotropia Fracionária)

RM Imagens de Ressonância Magnética

Abreviações
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2 FIBERTRACKING
2.1 Introdução

Informações gerais

O software Fibertracking permite rastrear estruturas de fibras em uma região de interesse
definida, com base em imagens de RM ponderadas por difusão. Além disso, você pode converter
feixes de fibras em objetos 3D que serão usados para planejamento futuro.
Para usar o aplicativo Fibertracking, carregue uma sequência de imagens DTI no plano de
tratamento atual.

Figura 1  

Base para Fibertracking

O software Fibertracking é baseado na medição de anisotropia de difusão no cérebro usando
imagens ponderadas por difusão (dados DTI) realizadas em diversas direções. O software
Fibertracking calcula a direção da difusão ao longo de potenciais fibras de substância branca
para todo o volume de dados. Pela conexão de vários pontos, a fibra é reconstruída como uma
linha.

Dados DTI

O software Fibertracking usa um serviço executado em segundo plano (DTI Preprocessing
Performer) para detectar e pré-processar automaticamente os dados DTI válidos. O software

FIBERTRACKING
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converte os dados em um estudo DTI que contém as sequências de imagens pré-registradas B0,
mapas ADC e FA (colorido), além do tensor de difusão requerido pelo Fibertracking. O estudo
DTI pode ser selecionado no aplicativo Patient Selection (consulte o Manual do Usuário do
Software para Content Manager/Patient Selection). 
OBSERVAÇÃO: dados DTI válidos referem-se a dados DTI com pelo menos uma varredura de
base de referência sem ponderação de difusão (B0) e pelo menos seis varreduras ponderadas
por direção, em diferentes direções de difusão.
 

Exibição de Fibertracking

A direção da difusão da água ao longo das fibras de substância branca em potencial é calculada
para todo o volume de dados. O software Fibertracking exibe a direção de cada fibra de acordo
com um código de cores, em que determinadas cores representam uma direção específica. Em
outras palavras, esses mapas coloridos (convenção neurológica) fornecem informações sobre a
direção da difusão da água ao longo de potenciais fibras dentro dos cortes.

Cores de fibras

As fibras são coloridas de acordo com a seguinte convenção:

Cor da fibra Direção da difusão

Vermelho Esquerda-direita

Verde Anteroposterior

Azul Craniocaudal

OBSERVAÇÃO: dependendo da angulação da imagem, a codificação de cores das fibras pode
ser diferente da codificação apresentada acima.
 

Pré-processamento de DTI

O cálculo de um campo tensor de difusão da sequência de dados DTI e o cálculo dos mapas de
ADC e anisotropia fracionária são baseados em métodos e algoritmos que já foram submetidos a
revisão paritária e publicados:
1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor

imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.
2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance

and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.

Algoritmo de Fibertracking

O software Fibertracking é baseado no algoritmo FACT (designação de fibras por traçado
contínuo), que foi inicialmente publicado por Mori, et al. in 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber
tracking: principles and strategies - A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

O algoritmo de rastreamento de fibras FACT rastreia apenas as fibras que atendem os
parâmetros atuais (p.ex., limiar mínimo de FA, comprimento mínimo e máxima angulação).
Se essas configurações forem muito altas ou muito baixas, os resultados podem ser
diferentes das estruturas anatômicas reais. Portanto, as fibras resultantes são apenas uma
representação da difusão local que passa pela região de interesse escolhida e nunca
deveria ser aceita como uma representação absoluta de estruturas anatômicas. Para obter
informações adicionais, consulte as instruções de aquisição de imagens ou entre em
contato com o suporte da Brainlab.

O algoritmo de rastreamento de fibras FACT é apenas uma representação relativa da
anisotropia local relacionada às estruturas de fibras em substância branca.

Introdução
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O resultado do rastreamento de fibras é baseado em cálculos de imagens de tensor de
difusão. O software Fibertracking apenas exibe a representação relativa da anisotropia
local que é relacionada a estruturas de fibras na substância branca do cérebro.

As informações de difusão originais do dispositivo de ressonância podem ser afetadas
pelo tipo, pelo tamanho e pela localização do tumor. Especialmente em áreas afetadas por
edemas, as informações anisotrópicas podem ser perdidas ou distorcidas.

FIBERTRACKING
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2.2 Funções do software Fibertracking

Antes de iniciar

Etapas

1. Adquira os dados DTI de acordo com as instruções de aquisição de imagens fornecidas
pelo suporte da Brainlab.

2. Carregue os dados DTI e as imagens anatômicas correspondentes (p.ex., RM, T1, T2).

Dependendo da configuração do dispositivo de ressonância e dos protocolos, as imagens
DTI podem apresentar distorções. A exatidão dos dados DTI deve ser comparada com
outros dados anatômicos e confirmada durante a fusão de imagens.

Iniciando o Fibertracking

Figura 2  

Escolha os dados DTI e as imagens anatômicas correspondentes usando o aplicativo Content
Manager. Execute as etapas opcionais (p.ex., Image Fusion) e inicie o aplicativo Fibertracking.

Certifique-se de usar as sequências de dados corretas durante todo o processo de
planejamento. As informações do paciente são exibidas na área do navegador de cada
Element.

Funções do software Fibertracking
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Layout da tela principal

②

①

① ③ ④

②

Figura 3  

Nº Componente Descrição

① Área de visualizações Representa os cortes em visualizações de projeção do cére-
bro, axial, coronal, sagital ou 3D.

② Informações sobre feixes
de fibras

Fornece informações sobre o feixe de fibras atualmente sele-
cionado.

③ Barra lateral

Fornece uma lista de regiões de interesse (ROI) e objetos
que podem ser movidos arbitrariamente para os campos IN-
CLUDE REGIONS (INCLUIR REGIÕES), EXCLUDE RE-
GIONS (EXCLUIR REGIÕES) ou NOT IN USE (NÃO UTILI-
ZADOS).

④ Barra de ferramentas Oferece uma lista de funções.

FIBERTRACKING
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Funções básicas da barra lateral e da barra de ferramentas

① ②

Figura 4  

Durante a criação de feixes de fibras usando rastreamento baseado em região de interesse, a
barra lateral ① e a barra de ferramentas ② ficam disponíveis.

Função Explicação

Alerts (Alertas) Abra esta aba para ver alertas e/ou informações adicionais.

Data (Dados) Abra esta aba para alterar o estudo DTI, imagens, layouts, feixes de fi-
bras e objetos.

Home (Início)

Retorna ao Content Manager.
Todas as alterações (p.ex., sequência de dados selecionada, feixes de
fibras) são automaticamente disponibilizadas para outros aplicativos.
OBSERVAÇÃO: é possível que o botão Home (Início) do software não
esteja disponível se a sua plataforma (p.ex., Buzz, Curve, Kick) conti-
ver um botão Home (Início) físico.

INCLUDE REGIONS
(INCLUIR REGIÕES)

Arraste objetos ou regiões de interesse contornadas manualmente nes-
ta área para incluí-los no feixe de fibras. Portanto, os feixes de fibras
resultantes interceptam todos os objetos e regiões de interesse locali-
zados em INCLUDE REGIONS (INCLUIR REGIÕES).

Funções do software Fibertracking
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Função Explicação

EXCLUDE REGIONS
(EXCLUIR REGIÕES)

Arraste objetos ou regiões de interesse contornadas manualmente nes-
ta área para excluí-los do feixe de fibras. Portanto, os feixes de fibras
resultantes não interceptam nenhum objeto ou região de interesse lo-
calizado em EXCLUDE REGIONS (EXCLUIR REGIÕES).

NOT IN USE (NÃO
UTILIZADOS)

Lista todos os objetos 3D disponíveis. Esses objetos não são conside-
rados no cálculo de feixes de fibras.

Visualizações

①

②

Figura 5  

Além das visualizações de corte axial, sagital e coronal, o software Fibertracking pode exibir as
visualizações de projeção do cérebro e 3D. Para alternar as visualizações, selecione Data
(Dados) na barra de ferramentas e escolha uma das opções em Layouts (LAYOUTS).
A visualização de projeção do cérebro é uma projeção 2D do cérebro em um objeto hemisférico,
que revela as estruturas do cérebro para exibir giros e sulcos sem secionamento. Essa
visualização somente pode ser calculada a partir dos dados da imagem anatômica de RM, de alta
resolução, que foram corregistrados com os dados DTI que estavam sendo processados.

Nº Visualização Descrição

① Brain Projection (Proje-
ção do Cérebro)

• Lado superior: Visualização Brain Projection.
• Inferior esquerda: visualização 3D.
• Inferior direita: escolha entre as visualizações axial, coronal

e sagital.

② Overview (Visão geral)

• Superior esquerda: visualização 3D (escolha entre as vi-
sualizações axial, coronal e sagital).

• Superior direita: visualização axial.
• Inferior esquerda: visualização sagital.
• Inferior direita: visualização coronal.

Links relacionados

2.4.1 Rastreamento baseado em região de interesse na página 27

FIBERTRACKING

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0 21



Como modificar feixes de fibras e objetos

①

③

⑤

④

⑥
⑦

②

Figura 6  

Etapa

1. Para visualizar a lista de feixes de fibras ou objetos, abra a janela de diálogo Data (Da-
dos) e a seta correspondente ② próxima a Fiber Bundles (Feixes de Fibras) ou Objects
(Objetos).

2. Em Fiber Bundles (Feixes de Fibras) ou Objects (Objetos), selecione a seta ao lado do
objeto desejado para abrir a janela de diálogo de propriedades ①.
OBSERVAÇÃO: feixes de fibras recém-criados podem ser completamente excluídos, ao
passo que os objetos/feixes de fibras existentes (p.ex., provenientes de sessões de pla-
nejamento anteriores) somente podem ser removidos da seleção atual e permanecem no
aplicativo Patient Selection.
 

3. Na janela de diálogo de propriedades, você pode:
• Alterar o nome.
• Selecionar uma nova cor na paleta para o feixe de fibras ou objeto em Color (Cores)
⑤.

• Selecionar Convert (Converter) ⑥ para converter o feixe de fibras em um objeto 3D
(disponível apenas para feixes de fibras).

• Selecionar Delete (Excluir) ⑦ para excluir o feixe de fibras ou objeto.
• Consultar informações adicionais (base e tipo).

Funções do software Fibertracking
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Etapa

4. Clique no ícone de olho fechado ③ para ocultar todos os feixes de fibras contidos (exce-
to a seleção atual).

5. Clique no símbolo de feixe de fibras ④ para ocultar apenas um feixe de fibras específico
(a menos que ele esteja selecionado). O feixe de fibras selecionado (realçado em laran-
ja) não pode ser ocultado.

Funções de visualização básicas

Botão Função

Scroll (Rolar): arraste o cursor do mouse pela superfície de um corte, para cima
ou para baixo.
Você também pode clicar em um corte de imagem e rolar com a roda do mouse.

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

Pan (Mover): clique em um corte de imagem e arraste-o com o cursor do mouse:
• Cortes 2D: para acessar os cortes
• Cortes 3D: para girar os cortes

Undo (Desfazer): use para desfazer suas últimas ações.

FIBERTRACKING
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2.3 Estudos de DTI

Carregando e selecionando estudos DTI

① ②

Figura 7  

Se mais de um estudo DTI tiver sido selecionado (p.ex., se você carregou um estudo com seis
direções de difusão e outro estudo com doze direções), o estudo mais recente será usado
automaticamente quando o software Fibertracking for iniciado.
O software solicita que você verifique se existe correspondência entre o estudo DTI selecionado
e as imagens ①.
Para selecionar uma sequência de dados DTI diferente, selecione Data (Dados) na barra de
ferramentas e escolha um estudo DTI na lista ②.

Verificando dados de DTI

Dependendo da configuração do dispositivo de ressonância e dos protocolos, as imagens
DTI podem apresentar distorções. Para assegurar que os dados estejam corretos, as
imagens DTI devem ser comparadas com dados anatômicos e verificadas durante a fusão
de imagens.

As informações de difusão originais do dispositivo de ressonância podem ser afetadas
pelo tipo, pelo tamanho e pela localização do tumor. Especialmente em áreas afetadas por
edemas, as informações anisotrópicas podem ser perdidas ou distorcidas.

Mensagem do sistema

A sequência de dados DTI e os dados anatômicos (p.ex., imagens de ressonância e
tomografia) devem pertencer ao mesmo paciente e devem ser identificadas com o mesmo
nome e ID de paciente. A integração de sequências de dados DTI com sequências de
dados anatômicos de diferentes pacientes causará resultados inválidos.

Estudos de DTI
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2.4 Criando feixes de fibras

Opções para criação de feixes de fibras

O software Fibertracking oferece duas opções para criação de feixes de fibras:

Opção Descrição

Rastreamento ba-
seado em região de
interesse

As fibras são rastreadas através de regiões de interesse (ROI) definidas.

Rastreamento inte-
rativo

As fibras são rastreadas e exibidas em tempo real durante a navegação
pelos dados da imagem (resolução mais baixa).

Parâmetros de Fibertracking

Você pode revisar e ajustar os parâmetros do aplicativo Fibertracking (se necessário) para
otimizar o rastreamento de fibras na sequência de imagens. Dependendo dos dados DTI
importados, pode ser necessário ajustar as configurações padrão (mostradas na imagem abaixo).

Figura 8  

Função Explicação

Minimum FA (FA Míni-
ma)

O limiar de FA (anisotropia fracionária) é o valor mínimo de difusão
que será considerado para rastreamento de fibras.
Deslize a barra para alterar a anisotropia fracionária mínima.
Valores mais baixos permitem a difusão em muitas direções (isotrópi-
ca) e valores mais altos restringem a difusão ao longo de direções pa-
ralelas (anisotrópica).

Minimum Length (Ex-
tensão Mínima)

Deslize a barra para definir a restrição para o comprimento mínimo
das fibras.

Maximum Angulation
(Angulação Máxima)

Deslize a barra para ajustar o ângulo entre dois segmentos de fibras e
influenciar a angulação do feixe de fibras. Valores mais altos permitem
feixes de fibras com maior curvatura.

Feixe de fibras selecionado

Informações sobre o feixe de fibras atualmente selecionado são mostradas na caixa de
sobreposição. Todas as alterações (p.ex., ajustes de configurações) e as novas regiões de
interesse são imediatamente aplicadas ao feixe de fibras atualmente selecionado.
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Links relacionados

2.4.1 Rastreamento baseado em região de interesse na página 27
2.4.2 Rastreamento interativo na página 30
2.2 Funções do software Fibertracking na página 18

Criando feixes de fibras
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2.4.1 Rastreamento baseado em região de interesse

Informações básicas

Para criar feixes de fibras usando o rastreamento baseado em região de interesse, defina
primeiro as regiões de interesse na sequência de imagens selecionada. Um algoritmo rastreia
todas as fibras que passam através das regiões de interesse definidas que atendem os
parâmetros de rastreamento selecionados, incluindo-as no feixe de fibras.
Você pode criar e usar múltiplas regiões de interesse simultaneamente. A seleção de uma região
de interesse na área motora e outra no tronco encefálico, por exemplo, permite que os tratos de
substância branca (p.ex., o trato piramidal) conectem essas áreas a serem exibidas.

Objetos 3D

①

Figura 9  

Crie novos objetos 3D (p.ex., tumor) no SmartBrush (consulte o Manual do Usuário do
Software) ou use a função ROI Brush. Os objetos 3D existentes são automaticamente
adicionados à área NOT IN USE (NÃO UTILIZADOS). Para visualizar objetos 3D, clique no ícone
de olho ①. Para usar as áreas para o cálculo de feixes de fibras, arraste-as para INCLUDE
REGIONS (INCLUIR REGIÕES).
OBSERVAÇÃO: passe o cursor do mouse sobre qualquer objeto ou região de interesse contido
em INCLUDE REGIONS (INCLUIR REGIÕES) ou EXCLUDE REGIONS (EXCLUIR REGIÕES)
para movê-lo automaticamente para NOT IN USE (NÃO UTILIZADOS).
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Área de Funções

Figura 10  

Função Explicação

Fiber Bundle
(Feixe de Fibras) Use as setas para alternar os feixes de fibras disponíveis.

Create New (Cri-
ar Novo) Selecione este ícone para criar um feixe de fibras novo e vazio.

Erase (Apagar) Selecione este ícone para apagar fibras individuais em 2D ou 3D.

Refresh (Atuali-
zar) Use para recalcular fibras com as configurações atuais.

ROI Brush (Pin-
cel ROI)

Selecione este ícone para contornar uma nova região de interesse 2D, tra-
çando uma área em qualquer visualização, incluindo a projeção do cérebro.

Links relacionados

2.1.1 Como criar uma nova região de interesse (ROI) na página 29

Rastreamento baseado em região de interesse
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Como criar uma nova região de interesse (ROI)

①

②

Figura 11  

Esta opção permite que você defina uma região de interesse criando manualmente um objeto na
sequência de imagens.

Etapa

1. Selecione ROI Brush (Pincel ROI) ① na área de funções.

2. Trace uma área em qualquer visualização, incluindo a projeção do cérebro. Quando o bo-
tão do mouse é liberado, o objeto é imediatamente colocado em INCLUDE REGIONS
(INCLUIR REGIÕES) para o cálculo de rastreamento de fibras. Os feixes de fibras são
calculados automaticamente.

3. Feche o ícone de olho ② para ocultar a região de interesse. Os feixes de fibras permane-
cem visíveis.
OBSERVAÇÃO: a função ROI Brush rastreia um novo feixe de fibras, substituindo o feixe
de fibras existente. Para manter o feixe de fibras existente, selecione Create New (Criar
Novo) para criar um novo feixe de fibras.
 

FIBERTRACKING

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0 29



2.4.2 Rastreamento interativo

Informações básicas

A função Interactive (Interativo) permite rastrear fibras em tempo real. A esfera de rastreamento
laranja pode ser movida através dos dados da imagem ②. O software calcula todas as fibras que
passam pela posição da esfera de rastreamento e que atendem o critério definido (FA
Threshold, Minimum Length (Extensão Mínima) e Maximum Angulation (Angulação Máxima))
e as exibe em tempo real.
O rastreamento interativo usa menos pontos-semente como entrada para o algoritmo de
rastreamento, a fim de proporcionar maior rapidez no resultado do rastreamento. Portanto, a
resolução é mais baixa que no rastreamento baseado em região de interesse.

Como criar feixes de fibras com rastreamento interativo

③

①

④

⑤

②

Figura 12  

Etapa

1. Deslize a barra da função Interactive (Interativo) à direita ③.

2. Selecione qualquer ponto dentro do círculo tracejado ① para movê-lo em torno da esfera
de rastreamento. Mova o círculo interativo laranja ② em torno de qualquer visualização
para ver as fibras naquela área.

3. Para definir o tamanho da região interativa, arraste o círculo ①.

4. Opcional: selecione Add Fibers (Incluir Fibras) ④ para salvar as fibras rastreadas na po-
sição atual da esfera.

5. Mova a esfera interativa para outra posição. As fibras adicionadas anteriormente não de-
saparecem; elas são exibidas ligeiramente transparentes. Repita a etapa 4 para coletar e
adicionar mais fibras ao feixe de fibras atualmente selecionado ⑤.

Rastreamento interativo
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