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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 dez anos de vida útil para o Dose Review. Durante este período, são
oferecidas as atualizações de software e o suporte no local.

Sugestões

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

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemanha

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

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

Marcas comerciais de outras empresas

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

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

Informações sobre 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 (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, desenvolvido pela Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)
• Este produto utiliza o XML2PDF Formatting Engine, que é propriedade exclusiva da Altsoft

bvba

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva pa-
ra Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).
RT Elements Dose Review é um produto da Classe IIb, de acordo com as nor-
mas estabelecidas pela MDD.

Relatar incidentes relacionados a este produto

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

Informações legais
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Vendas nos Estados Unidos

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

Sinais de aviso

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

Sinais de cuidado

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

Observações

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

Símbolos
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1.4 Uso do sistema

Uso pretendido/indicações de uso

RT Elements são aplicativos de planejamento de radioterapia para uso em tratamento
estereotático conformacional, planejado por computador, com radiação baseada em Linac, de
lesões cranianas, extracranianas e de cabeça e pescoço.
OBSERVAÇÃO: o aplicativo Dose Review, na qualidade de um RT Element, contém recursos
para revisão de linhas de isodose, revisão de DVHs, comparação de doses e soma de doses. 

População de potenciais pacientes

Não há nenhuma restrição relacionada à população de pacientes.

Ambiente para as indicações de uso

Este sistema é indicado para uso em ambiente de consultório de planejamento clínico.

Perfil dos potenciais usuários

Os usuários típicos são os profissionais da área médica que realizam planejamento de
tratamentos de radioterapia (físicos médicos, radio-oncologistas, dosimetristas, médicos, etc.).

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 adicionais de terceiros

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

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.

Aplicativos de software adicionais de terceiros

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

Aviso
A Brainlab não permite a instalação do software Brainlab RT Elements em plataformas que
contenham software médico de terceiros. Isto se deve ao fato de que existe a possibilidade
de que o software Brainlab RT Elements influencie aplicativos de software de terceiros, e
vice-versa. Nesse contexto, você é responsável por fornecer e identificar as plataformas
adequadas, que atendam os requisitos especificados para instalação do software Brainlab
RT Elements. Para esse propósito, utilize as instruções de revalidação de software
fornecidas no Manual do Usuário Clínico.

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.

Compatibilidade com dispositivos e software médicos
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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

Ajuda Remota

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.6 Requisitos técnicos

Informações sobre login

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

Especificações de hardware

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

Componente Requisitos mínimos Requisitos recomendados

Processador

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

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

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

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

• É recomendável ter pelo menos 12
núcleos físicos

Exemplo:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

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

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

Placa de ví-
deo

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

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

Quadro P4000

Resolução da
tela 1.920 x 1.080

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

Requisitos técnicos
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Componente Requisitos mínimos Requisitos recomendados

Conexão de
rede 100 Mbit/s 1 Gbit/s

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

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

Pré-requisitos para software

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

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

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

Antivírus

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 13



Requisitos de Comissionamento

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

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

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

Requisitos técnicos
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1.7 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.

Responsabilidade

Aviso
Este sistema apenas auxilia o cirurgião e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade do cirurgião 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

Manual do Usuário Índice

Patient Data Manager Instruções sobre gerenciamento de dados de pacientes

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

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

Manual do Usuário do Software
Object Manipulation

Instruções para analisar e refinar objetos, adicionar mar-
gens a objetos e criar novos objetos com base nas opera-
ções dos objetos existentes

Manual do Usuário do Software
Multiple Brain Mets SRS

Instruções para criar planos de tratamento radioterápico de
metástases múltiplas no crânio

Manual do Usuário do Software
Cranial SRS

Instruções para criar planos de tratamento radioterápico de
lesões no crânio

Manual do Usuário do Software
Spine SRS

Instruções para criar planos de tratamento radioterápico de
metástases na coluna

Manual de Referência Técnica -
Princípios de Física da Brainlab

Detalhes sobre algoritmos e medições de controle de quali-
dade

Manual do Usuário do Software
Physics Administration

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

Manual do Usuário Clínico -
PatXfer RT

Detalhes sobre como converter dados DICOM do iPlan RT
em dados no formato Brainlab avançado

Manual do Usuário de Hardware
- Sistema de Suporte de Pacien-
te

Detalhes sobre componentes de Radiocirurgia Frameless e
Robotics

Manual do Usuário Clínico -
ExacTrac

Detalhes sobre o sistema de posicionamento de pacientes
da Brainlab

INFORMAÇÕES GERAIS
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Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário Clínico -
ExacTrac Vero

Detalhes sobre o sistema de posicionamento de pacientes
Brainlab Vero

Treinamento e documentação
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Introdução

Informações básicas

O software Dose Review permite a revisão de planos de dose salvos em qualquer módulo do
software RT Planning Elements (p.ex., Multiple Brain Mets SRS).
A versão anterior do software, Dose Review 1.0, permite a revisão de planos de dose importados
de aplicativos de software de terceiros.

Observações sobre segurança

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

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

Aviso
O usuário é totalmente responsável por verificar a exatidão dos dados retornados pela
Brainlab e também por verificar a exatidão de toda sugestão ou recomendação fornecida
pela Brainlab. Você deve validar a segurança e a eficácia dos dados retornados pela
Brainlab antes de realizar qualquer tratamento de paciente.

Conformidade com DICOM

O software usa a biblioteca do DICOM 3.0 Merge como protocolo de transferência para enviar
informações para sistemas de terceiros. O DICOM facilita a interoperabilidade geral entre
sistemas de diferentes fornecedores. O DICOM RT (Radioterapia), conforme usado neste
software, é o subconjunto mais recente de objetos DICOM usados para controlar a transferência
de imagens e gráficos digitais específicos e outros dados (sem imagens) entre dois ou mais
sistemas.
Para obter informações detalhadas, consulte a versão mais recente da Declaração de
Conformidade com DICOM no site: www.brainlab.com/DICOM.
A configuração do DICOM executada pela Brainlab não significa de maneira alguma uma
garantia de que a interoperabilidade sempre estará correta. Os usuários devem sempre verificar
se o seu equipamento está totalmente funcional e produz resultados precisos.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Aviso
Revise cuidadosamente as formas de estruturas importadas de (ou exportadas para)
sistemas de planejamento de terceiros. Devido à natureza do padrão DICOM, algumas
estruturas podem ser modificadas ou acidentalmente alteradas durante a transferência,
devido a diferentes interpretações do padrão DICOM por diferentes fornecedores de TPS.

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

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

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

Interfaces DICOM de terceiros

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

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

Como iniciar o Dose Review a partir de um fluxo de trabalho de planejamento de RT

Etapa

1. Selecione um paciente.

2. Abra um fluxo de trabalho do software RT Planning Elements (p.ex., Multiple Brain Mets
SRS).

3. Selecione uma sequência de dados de paciente que inclua um plano de dose.
O software exibe automaticamente todos os módulos Elements relevantes para o fluxo
de trabalho do módulo RT Planning Element selecionado.

4.

Selecione Dose Review.

Aviso
É possível que o volume de dados de pacientes disponível para o RT Elements seja
superior à capacidade de carregamento do software. Nesta condição estão incluídos os
resultados de outras etapas de planejamento ou dados de sistemas de terceiros. Nesse

Introdução
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caso, você será informado de que nem todos os dados disponíveis poderão ser
importados. O sistema solicitará que você revise cuidadosamente a exatidão e a validade
dos dados de paciente importados.

Como abrir um plano criado com software de terceiros usando o Dose Review 1.0

Etapa

1. Selecione um paciente.

2.

Selecione Dose Review no fluxo de trabalho Decision Making.

3. Selecione uma sequência de dados de paciente que inclua o plano de dose criado por
software de terceiros.
O software exibe automaticamente todos os módulos Elements para o Dose Review 1.0.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Dose
Review 1.0.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.2 Funções de visualização

Opções de visualização

As opções de visualização disponíveis dependem da visualização do layout que está sendo
usada.

Botão Função

Clique em um corte de imagem e arraste-o com o cursor do mouse:
• Cortes bidimensionais: mover os cortes
• Cortes tridimensionais: girar os cortes

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

Arraste o ponteiro do mouse:
• Para cima para reduzir a imagem
• Para baixo para ampliar a imagem

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

Girar uma vi-
sualização
3D

Clique em uma imagem 3D e arraste o ponteiro do mouse.
OBSERVAÇÃO: esta função não requer um botão. 

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

field e o nível do valor de cinza
• Arraste para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir a largura

da janela de unidade Hounsfield e valor de cinza

Funções de visualização
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2.3 Menu Data

Layout do menu Data

① ②

Figura 1  

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

Nº Componente Descrição

① Plan: <Nome do
plano>

• Images: alterna as sequências de imagens associadas ao plano.
• Doses: lista os planos de dose disponíveis.
• Lista todos os objetos disponíveis associados ao plano, como me-

tástases, OARs e Outer Contour.

② LAYOUTS Alterna diferentes layouts.
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Doses

① ②

④
⑤
⑥

⑦

③

⑧

Figura 2  

Nº Componente

① Função de comparação de doses

② Função de soma de doses

③ O plano de referência é exibido em cinza claro, para indicar que ele não pode ser desse-
lecionado

④ O contorno azul e o símbolo de olho indicam que o plano de dose está atualmente sele-
cionado para comparação de doses e soma de doses

⑤ Nome do plano de dose

⑥ Data e hora em que o plano de dose foi salvo

⑦ Nome do software usado para criar o plano e detalhes sobre a prescrição da dose

⑧

Informações sobre o tamanho da grade:
• Para Pencil Beam o número representa o tamanho da grade de dose
• Para Monte Carlo o número representa o tamanho máximo da grade de dose de Monte

Carlo

Menu Data
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Objects

①

②
③

⑤
④

Figura 3  

Nº Componente

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

②

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

③ Volume do objeto.

④

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

⑤

Se um único objeto for selecionado, ele será realçado na cor laranja, todas as visualiza-
ções serão centralizadas nesse objeto e uma caixa será exibida nos layouts 3D View, 1 x
1 View e Side by Side View, mostrando as seguintes informações adicionais:
• Nome do objeto: lista a sequência de imagens usada para criar o objeto
• Size: volume e diâmetro do objeto
• CI: índice de conformidade baseado no plano de referência
• GI: índice de gradiente baseado no plano de referência
• Informações sobre prescrição: dose e número de frações

OBSERVAÇÃO: as informações sobre prescrição estão disponíveis apenas para os
PTVs definidos no plano de referência. 

Layouts

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

DVH V iew

DVH View exibe as seguintes informações:
• Visualizações axial, coronal e sagital
• Lado direito: visualização DVH

OBSERVAÇÃO: no modo Dose Summation, o software exibe a soma das
doses dos planos de dose selecionados. 

3D View exibe as seguintes visualizações:
• Visualizações axial, coronal e sagital
• Lado direito: visualização 3D

OBSERVAÇÃO: este layout não está disponível no modo Dose Compari-
son. 

Side by Side View exibe as seguintes visualizações:
• Linha superior: visualizações axial, coronal e sagital do plano de referên-

cia.
• Linha inferior: visualizações axial, coronal e sagital do plano secundário.

OBSERVAÇÃO: este layout está disponível apenas no modo Dose Com-
parison. 

1 x 1 View exibe as seguintes visualizações:
• Lado esquerdo: visualizações axial, coronal e sagital. No modo Dose

Summation, o software exibe a dose dos planos de dose de referência.
• Centro: visualização grande de um único corte e uma janela de lupa mar-

cada com B para indicar o plano de sobreposição. A orientação do corte
é determinada pelo corte que é selecionado no lado esquerdo. No modo
Dose Summation, o software exibe a soma das doses dos planos de do-
se selecionados.

3 x 3 View exibe as seguintes visualizações:
• Lado esquerdo: visualizações axial, coronal e sagital. No modo Dose

Summation, o software exibe a dose dos planos de dose de referência.
• Centro: um conjunto de cortes 3 x 3 e uma janela de lupa marcada com B

para indicar o plano de sobreposição. A orientação do corte é determina-
da pelo corte que é selecionado no lado esquerdo. No modo Dose Sum-
mation, o software exibe a soma das doses dos planos de dose selecio-
nados.

Menu Data
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2.4 Funções da barra de ferramentas

Lista de objetos

①

②

③

④

Figura 4  

Nº Componente

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

②
Todos os objetos visíveis são exibidos com um símbolo de olho azul. Clique em um obje-
to para ocultá-lo; o símbolo é mostrado em cinza claro.
Por padrão, os objetos definidos são configurados como visíveis, exceto Outer Contour.

③ Use a barra deslizante para exibir e ocultar a lista Objects.
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Nº Componente

④
Quando você seleciona um objeto, todas as visualizações ficam centralizadas nesse ob-
jeto. Nos layouts 3D View, 1 x 1 View e Side by Side View, uma caixa é exibida no can-
to superior direito com informações adicionais sobre o objeto.

Exibição de dose e valor de normalização

①

②

Figura 5  

Opções

Quando é iniciado, o software Dose Review obtém automaticamente as configurações de exibi-
ção de dose do plano que foi selecionado. O software e a versão que foram usadas para criar o
plano são indicadas. Se o modelo de exibição de dose não tiver sido salvo com o plano, o soft-
ware Dose Review escolherá uma configuração padrão.
Para alterar as configurações de exibição de dose, selecione uma das configurações disponí-
veis na barra de ferramentas ①.

Dependendo da exibição e dose, você pode alterar o valor de normalização do plano no campo
With ②.

Os seguintes arquivos de Configuração de Opções de Dose são incluídos na instalação do Dose
Review:
• Cranial 80% = Def.30 Gy
• Cranial 80% V80
• SRS Absolute
• SRT V95

OBSERVAÇÃO: as opções de exibição de dose podem ser editadas no Clinical Protocol Editor. 

Funções da barra de ferramentas
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2.5 Atalhos

Lista de atalhos de teclado

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

Descrição Atalho

Abrir o próximo layout Ctrl + Tab

Abrir o layout anterior Ctrl + Shift + Tab

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

Selecionar o objeto anterior Ctrl + Seta para cima

Selecionar o próximo objeto Ctrl + Seta para baixo

Alternar a exibição da distribuição de dose Ctrl + D

Alternar a exibição da análise de dose Ctrl + R

Selecionar todos os objetos Ctrl + A

Exportar o plano axial Ctrl + Shift + A

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

ver em execução)
• Uma aba contiver um DVH

Ctrl + Shift + D

Exportar o plano sagital Ctrl + Shift + S

Exportar o plano coronal Ctrl + Shift + C

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

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

va

Ctrl + Shift + L
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Atalhos
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3 REVISAR PLANOS DE
TRATAMENTO

3.1 Histograma Dose-Volume (DVH)

Visualizando o DVH

Um DVH é exibido para cada objeto contornado no plano de referência no layout DVH View. A
visualização mostra um histograma acumulativo, em que se pode ver a parte do volume que
recebe, no mínimo, a dose selecionada.
O layout também oferece visualizações para ajudá-lo a identificar pontos que recebem um
volume de dose excessivamente grande ou pequeno.

Aviso
A representação do DVH não deve ser o único critério utilizado para escolher um plano de
tratamento. Outro critério que pode ser adotado é a exibição de dose.

Layout da visualização DVH

①

Figura 6  

REVISAR PLANOS DE TRATAMENTO
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Abra o layout DVH View para exibir o DVH ① e visualizações ampliadas de corte axial, coronal e
sagital para ajudá-lo a identificar pontos que recebem um volume de dose excessivamente
grande ou pequeno.

Como exibir o DVH

Etapa

Para exibir o DVH de um determinado objeto, selecione esse objeto na lista Objects no layout
DVH View.
Para visualizar o DVH de todos os objetos simultaneamente, configure todos os objetos como
visíveis. Para desselecionar objetos individuais, feche o símbolo de olho correspondente.

OBSERVAÇÃO: apenas os objetos que fazem parte do plano de referência estão disponíveis
para seleção. 

Histograma Dose-Volume (DVH)
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3.1.1 Exibição do DVH

Exibição do DVH

Para ver quantidades precisas de dose por volume, passe o mouse sobre o DVH.

① ②

③⑦

⑥

④

⑤

⑧

Figura 7  

Nº Descrição

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

②

Gráfico de Tecido Normal (NT).
Essa curva corresponde a uma estrutura circular virtual em torno do PTV e é usada para
cálculo do índice de conformidade (CI). Seu volume percentual é normalizado em relação
ao volume do PTV e é mostrado juntamente com o volume do PTV (tumor) como NT ①.

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

④

Os valores de doses Min./Mean/Max., CI (índice de conformidade), GI (índice de gradien-
te) e dose máxima relativa são exibidos acima do DVH.
OBSERVAÇÃO: esses valores são calculados com base nas doses de cobertura do pla-
no de referência. 

⑤

Passe o mouse sobre um ponto para ver mais dados. A restrição é marcada em cada
linha. Se você passar o mouse sobre um ponto de restrição, o aplicativo mostrará uma
exibição de dados que inclui a restrição para este objeto e o índice de conformidade
(apenas para PTVs no plano de referência).

⑥
O triângulo ou losango (dependendo do software de planejamento de tratamento) repre-
senta o ponto de prescrição. Um círculo em torno do ponto de prescrição indica que a
meta não foi atingida.

⑦ O losango representa a restrição de dose desejada/máxima. Um círculo ao redor do lo-
sango indica que a restrição e o objetivo não foram atingidos.

⑧ Algoritmo de dose usado para calcular o plano de tratamento. O algoritmo pode ser Pen-
cil Beam ou Monte Carlo.

REVISAR PLANOS DE TRATAMENTO
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Interpretando o DVH

①

Figura 8  

A curva Tissue do DVH corresponde à estrutura de tipo Outer Contour na lista Objects do menu
Data.
A curva Normal Tissue do DVH corresponde a uma estrutura virtual que é composta pelo Tissue
menos o PTV.
Se nenhuma estrutura for selecionada na lista Objects do menu Data, os DVHs de todas as
estruturas configuradas como visíveis serão exibidos. Além disso, as curvas Tissue e Normal
Tissue do DVH serão mostradas mesmo que a estrutura Outer Contour não esteja configurada
como visível.
A geometria do paciente (modelo de tecido e objetos) e as prescrições são baseadas no plano de
referência, mesmo que outros planos de dose sejam carregados para soma ou comparação.
Portanto, o DVH mostra os pontos de prescrição apenas para o plano de referência. Os índices
de conformidade podem ser calculados apenas para os PTVs no plano de referência.

Recursos adicionais de DVH

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

relativo (%)

Exibição do DVH
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3.1.2 Índice de conformidade do DVH

Informações básicas

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

Aviso
Revise o índice de conformidade para cada PTV.

Índice de Conformidade Paddick Inverso (CI)

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

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

*Inverse Paddick CI =

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

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

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

Índice de Gradiente (GI)

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

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

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

Como o software calcula o índice de conformidade

①

②

③

④

Figura 9  

Os índices CI e GI são calculados por meio da avaliação da dose no PTV ① e de um anel de
extensão no tecido normal ②. O tamanho é lido a partir do plano de referência carregado que foi
gerado no software de planejamento de tratamento de radioterapia.
O software examina a dose na borda do anel de tecido normal. Se a linha de isodose de 50% ou
100% estiver dentro do anel de tecido normal, o software poderá calcular o respectivo índice de
conformidade ③. Se a linha de isodose de 50% ou 100% não estiver dentro do volume do PTV e
do anel de tecido normal, o software não poderá calcular os respectivos índices de CI/GI ④. Se a
isodose for excedida em pelo menos um dos pontos da borda do anel de tecido normal, o
software exibirá a informação N/A. Isto ocorre normalmente quando os PTVs estão localizados
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muito próximos uns dos outros. Os índices de conformidade ponderados por volume serão
definidos como N/A se o índice de pelo menos um dos PTVs for N/A.
Se nenhum dos voxels do PTV alcançar a dose de prescrição, o software exibirá a informação - -
para os índices de conformidade.

Índice de conformidade do DVH
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3.2 Revisando a dose

Menu Dose

Revise a distribuição de dose e as linhas de isodose para cada PTV. As seguintes opções de
visualização estão disponíveis no menu Dose.

Aviso
A precisão do cálculo da dose depende da resolução da grade de dose. O valor usado para
a aprovação final do plano de tratamento deve ser o menor possível e nunca maior que 4
mm. Valores até 3 mm são recomendados para objetos pequenos, com diâmetro máximo
de 30 mm. A resolução da grade de dose depende do plano de dose de referência.

Configurações do menu Dose

Figura 10  

Opção de visualiza-
ção

Descrição

Dose Off As linhas de isodose não são exibidas.

Dose Distribution As linhas de isodose são exibidas.

Dose Analysis Visualização das regiões de superdose e subdose com pontos quentes
e frios em todos os objetos.
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3.2.1 Distribuição de dose

Usando a distribuição de dose

Quando você escolhe a visualização Dose Distribution, a distribuição de dose planejada é
exibida como linhas de isodose e uma distribuição de dose. As cores da distribuição de dose se
adaptam e sua transparência aumenta à medida que o zoom de uma imagem é aproximado,
permitindo que você veja as estruturas subjacentes com nitidez.

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

Ajustando linhas de isodose

②

①

③

④

Figura 11  

A tela mostra uma linha de isodose para a prescrição e para cada valor no modelo Dose Option
do Clinical Protocol Editor, além de um valor a ser realçado e que pode ser alterado.

Distribuição de dose
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Nº Descrição

①

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

O número de linhas de isodose é adaptável ao nível de zoom da visualização. Quando o
fator de zoom é ampliado, mais linhas de isodose são mostradas. Quando o fator de zo-
om é reduzido, as linhas mais finas desaparecem.

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

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

④ Para ocultar uma linha, clique duas vezes no valor mostrado ao lado da linha na legenda.
Clique duas vezes novamente para tornar a exibir a linha.

Como destacar uma distribuição de dose

①

Figura 12  
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Etapa

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

Distribuição de dose
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3.2.2 Análise de dose

Usando a análise de dose

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

Analisando o PTV e OARs com a análise de dose

④

①

②

③

⑤

⑧
⑦
⑥

Figura 13  

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

Nº Descrição

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

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

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

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

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

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

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

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

REVISAR PLANOS DE TRATAMENTO
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3.2.3 Menu Measure

Coordenadas usadas

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

Como medir dose em um ponto

Etapa

1.

Selecione Point no menu Measure.

2.

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

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

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

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

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

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

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

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

Menu Measure
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Como medir distâncias

Etapa

1.

Selecione Distance.

2.

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

3.

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

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

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

5. Para remover todas as linhas, selecione Distance em Measure para desmarcar a fun-
ção.

REVISAR PLANOS DE TRATAMENTO
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4 USANDO A COMPARAÇÃO
E SOMA DE DOSES

4.1 Carregando plano de tratamento

Informações básicas

Se a sua pasta de pacientes contiver mais de um plano de dose, você poderá carregar a dose de
outro plano para soma com seu plano de referência.
A dose carregada para comparação ou soma deve estar na mesma sequência de dados ou em
uma sequência de dados fusionada à sequência de imagens do plano de referência. Se você
alterar o valor de normalização, o novo valor será aplicado à dose de referência e à dose
adicionada para comparação ou soma.
Se estiver comparando ou somando doses de planos baseados em diferentes sequências de
tomografias de planejamento, você deverá fusionar as sequências de tomografias usando uma
versão integrada do Image Fusion, que é aberta automaticamente pelo Dose Review.
OBSERVAÇÃO: no modo de comparação e soma de dose, o software exibe apenas a matriz de
dose em adição à dose do plano de referência. As sequências de imagens, as imagens e os
objetos são provenientes do plano de referência. 

OBSERVAÇÃO: esteja ciente de que o tamanho da grade de dose pode ser diferente entre o
plano de referência e a dose adicionada para comparação ou soma. 

Como carregar planos

Etapa

1.
Selecione More no menu Data para abrir uma lista de planos disponíveis.

2.

①

②

Na janela de diálogo exibida, selecione um dos planos ① para ser importado em Doses.

3. Escolha Select ②.

USANDO A COMPARAÇÃO E SOMA DE DOSES
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Etapa
Se o plano selecionado for baseado em uma sequência de tomografias diferente do pla-
no original ou não fusionada, o Image Fusion será iniciado automaticamente para que
você realize a fusão das duas tomografias. Para obter informações adicionais, consulte o
Manual do Usuário do Software Image Fusion.
O plano de dose selecionado agora aparece na lista Doses do menu Data.

Carregando plano de tratamento
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4.2 Comparação de doses

Informações básicas

A comparação de doses permite, por exemplo, a comparação da distribuição de dose de planos
de tratamento do mesmo paciente que foram:
• Criados usando diferentes módulos do software RT Planning Elements.
• Criados no mesmo módulo de RT Planning Element, mas usando diferentes parâmetros de

otimização (p.ex., diferentes posições do controle deslizante de tecido normal).

Como ativar a comparação de dose

Etapa

1. Em Doses no menu Data, selecione um plano para comparação com o plano de referên-
cia.
Para facilitar a visibilidade, o plano de dose carregado para comparação é indicado por
uma borda azul e pelo símbolo de olho.

2.

Selecione Dose comparison.

Comparação de planos na visualização lado a lado

①

Figura 14  

Quando você opta pela comparação de planos de dose na Side by Side View (padrão), o plano
de referência é exibido na linha superior. Cada plano é rotulado com seu nome ①.
Use as visualizações Dose Distribution e Dose Analysis para examinar os planos.
OBSERVAÇÃO: pelo menos um dos planos sendo comparados deve ter sido calculado com o
algoritmo Pencil Beam. Não é possível comparar dois planos calculados com o algoritmo Monte
Carlo. 

USANDO A COMPARAÇÃO E SOMA DE DOSES
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Comparação de planos com a lupa

①

②

②

Figura 15  

A lupa está disponível nas visualizações DVH View, 1 x 1 View e 3 x 3 View. Ela sobrepõe parte
de um plano em outro para que você possa comparar a distribuição e a análise de dose.

Nº Descrição

①

Janela da lupa, marcada com a letra B para identificar o plano de sobreposição:
• Passe o mouse sobre a borda da janela até que uma seta seja exibida e arraste a seta

para alterar o tamanho da janela.
• Para mover a janela, clique dentro dela e arraste-a para a posição desejada.

② Os nomes dos planos são identificados com as letras A e B.

Comparação de doses
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Comparando DVHs

① ②

③

Figura 16  

O DVH na DVH View é exibido nos dois planos como uma linha sólida ① e uma linha pontilhada
②.

Nº Descrição

① DVH para o plano A (linha sólida).

② DVH para o plano B (linha pontilhada).

③ Informações adicionais de dose para o objeto selecionado.
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4.3 Soma de Doses

Informações básicas

A soma de doses permite, por exemplo:
• Visualizar a soma de doses de planos de diferentes módulos de RT Planning Element ao longo

do tempo (p.ex., para avaliar a distribuição de dose em tumores recorrentes).
• Somar planos de dose de um módulo RT Planning Element para um único tratamento (p.ex.,

plano composto de duas metástases cerebrais agrupadas usando dois planos de dose do
software Multiple Brain Mets SRS).

DVH da Soma

Quando você escolhe o layout DVH View no modo Dose Summation, o DVH mostra a dose
acumulada do plano de referência e do(s) plano(s) de dose adicionado(s).

Como ativar a soma de doses

Etapa

1. Em Doses no menu Data, selecione um plano a ser adicionado ao plano de referência
para soma de doses.
Para facilitar a visibilidade, o plano de dose carregado para soma é indicado por uma
borda azul e pelo símbolo de olho.

2.

Selecione Dose summation.

OBSERVAÇÃO: você pode usar um número ilimitado de planos de dose para soma de doses. 

Soma de Doses
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 Configurando protocolos clínicos

Clinical Protocol Editor

O Clinical Protocol Editor permite a definição de diversas variáveis usadas em uma exibição de
dose. Você pode criar seus próprios modelos de Dose Option em sua unidade de
armazenamento local.

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

Como modificar modelos de protocolos clínicos

②

①

Figura 17  

Etapa

1. Para acessar um conjunto de modelos padrão, realize uma dessa ações:

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Etapa
• Inicie o Clinical Protocol Editor na área de trabalho (se o software Elements estiver

instalado em sua estação de trabalho) ou selecione o Clinical Protocol Editor na in-
terface do Origin Server (se o software Elements estiver instalado em um servidor re-
moto) ou

• Acesse a pasta %BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols com o Windows Explo-
rer e clique duas vezes no arquivo.

2. Para criar um protocolo clínico para uso clínico, clique duas vezes em um arquivo de Do-
se Option na pasta de exemplos (p.ex., \%BRAINLAB\SHARED\RT\ClinicalProtocols\Do-
seReview\Examples_2.0).

3. Clique duas vezes em um parâmetro para editar o valor. Uma janela pop-up é exibida ①.
Leia a descrição ② para ter acesso a importantes informações sobre edição.

4. Configure as variáveis explicadas nas tabelas apresentadas a seguir.
OBSERVAÇÃO: escolha um nome diferente após a edição. Se houver dois ou mais ar-
quivos de opção de dose com o mesmo nome no arquivo de configurações, o modelo
não será exibido no software. 

5. Selecione Save.
Use a funcionalidade de navegação para armazenar o arquivo na pasta da versão cor-
respondente do software Element (p.ex., “\ClinicalProtocols\<Element>\<version>\”).

6. Quando não forem mais necessários, os exemplos de protocolos da pasta de exemplos
poderão ser excluídos do sistema de arquivos. Para fazer isso, acesse %BRAIN-
LAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols com o Windows Explorer e exclua os arquivos cor-
respondentes ou toda a pasta de exemplos.
Os exemplos excluídos não estarão disponíveis na seleção de exibição de dose no soft-
ware Element.

Configurando protocolos clínicos
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5.2 Funções do Clinical Protocol Editor

Ícones do Clinical Protocol Editor

Opções Descrição

O valor não foi modificado.

O valor foi modificado.

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

O valor é inválido.

Visualizar mais opções.

Adicionar entrada (se aplicável).

Excluir entrada (se aplicável).

Abrir um novo protocolo clínico ou recarregar o arquivo atual.

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

Fechar o arquivo de protocolo clínico atual.

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

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

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

Expande todos os itens selecionados simultaneamente.

Sair do Clinical Protocol Editor.

Modelo de opção de dose

OBSERVAÇÃO: a edição de modelos de Dose Option é protegida por senha. 

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Variável Descrição

Type
Define o tipo do protocolo e a versão do software.
OBSERVAÇÃO: o tipo é fixo e não pode ser alterado. 

Name

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

Purpose

Define o propósito do protocolo.
Demo: o protocolo é fornecido exclusivamente para propó-
sitos de demonstração. Não é adequado para uso clínico.
Clinical Use: o protocolo é adequado para uso clínico.

Dose Display

Default Prescription Value

Define o valor absoluto da dose para normalização da dose
prescrita em Gy. Esse valor substitui a dose de normaliza-
ção carregada e não pode ser alterado no Dose Review, se
especificado.
Opcional.

Dose Relation (%)
Define a porcentagem para normalização da dose prescrita.
Se este valor não for especificado, apenas a avaliação de
dose absoluta será permitida.

Highlight Dose (Gy)
Insira o valor padrão em Gy no campo de realce livre na
função Dose Display. Esse valor deve ficar entre 1,0 e 99,9
Gy.

Show Half Prescription

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

Show Maximum Limit

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

Maximum Limit (%) Insira o limite máximo relativo da dose. Esse valor deve fi-
car entre 100 e 200%.

Show Absolute Dose

Escolha entre exibir os valores de dose absolutos ou relati-
vos na legenda de dose como padrão. Você pode alterar
essa configuração no software, clicando duas vezes na le-
genda de dose.
True: exibir a dose absoluta.
False: exibir a dose relativa.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...
Você pode definir até três linhas de dose críticas na função
Dose Display, de acordo com sua necessidade.
Máximo: 3 valores.

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

Funções do Clinical Protocol Editor
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6 REVALIDAÇÃO DE
SOFTWARE

6.1 Como executar a revalidação de software

Informações básicas

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

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

Fluxo de trabalho de revalidação de software

Etapa

1. Crie um plano de tratamento em um dos aplicativos de software de planejamento de tra-
tamento de radioterapia.

2. Carregue o plano de tratamento no Dose Review.

3. Verifique a dose exibida nas visualizações Dose Distribution e Dose Analysis.

4. Verifique a DVH View.

5. Verifique a 3D View

6. Saia do Dose Review.

A revalidação foi concluída.

REVALIDAÇÃO DE SOFTWARE
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7 MENSAGENS
7.1 Mensagens de aviso e de erro na janela de

diálogo pop-up

Lista de mensagens

Essas mensagens são mostradas apenas para o plano de referência.
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (A dose foi recalculada
na inicialização porque o plano carregado foi salvo com uma versão antiga do software. A
dose pode apresentar um pequeno desvio em relação ao plano original.)

• The dose was recalculated. (A dose foi recalculada.)
• The selected plan was not loaded because the plan does not contain any data to be displayed

for dose review. (O plano selecionado não foi carregado porque o plano não contém dados a
serem exibidos para revisão de dose.)

• The selected plan has Monte Carlo dose calculation active. Another plan loaded also has
Monte Carlo dose calculation active. Loading multiple plans having Monte Carlo active into
Dose Review is currently not supported. Please select a plan not having Monte Carlo dose
calculation active. (O plano selecionado possui cálculo de dose de Monte Carlo ativo. Outro
plano carregado também possui cálculo de dose de Monte Carlo ativo. O carregamento de
vários planos com Monte Carlo ativo no Dose Review não é suportado atualmente. Selecione
um plano que não possua cálculo de dose de Monte Carlo ativo.)

• The selected plan has not been loaded because attempt to establish required image set fusion
of reference sets failed. You may find more details in log file. (O plano selecionado não foi
carregado porque ocorreu uma falha na tentativa de estabelecer a fusão da sequência de
imagens requerida com as sequências de referência. Veja mais detalhes no arquivo de log.)

• The selected plan was not loaded because fusion of CT reference sets has not been
completed. (O plano selecionado não foi carregado porque a fusão das sequências de
tomografias de referência ainda não foi concluída.)

MENSAGENS
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7.2 Mensagens no relatório impresso (Semáforos)

Lista de mensagens

Tipo Texto

Informação

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

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

Erro

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

Aviso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erro

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

Aviso This element is split into more than 10 portions. Please verify. (Este elemento foi
dividido em mais de 10 partes. Verifique.)

Mensagens no relatório impresso (Semáforos)
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Tipo Texto

Informação

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

Erro

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting into several portions is not supported by the applica-
tion for this treatment). Contact Brainlab support. (A MU ([número de unidades]
MU) é maior que o máximo de MUs permitidas ([número de unidades] MU). (Ob-
servação: a divisão em várias partes não é suportada pelo aplicativo para este
tratamento.) Entre em contato com o suporte da Brainlab.)

Aviso

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

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

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

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

Aviso

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

Aviso

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

Erro

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical. Plea-
se consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (A ori-
entação do tratamento do paciente não foi definida. Esse status é crítico. Con-
sulte o suporte da Brainlab e não use o plano atual para tratamento.)

Erro

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

Aviso

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

Aviso

The dose calculations are based on a reference set of type Cone Beam and may
be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that
is used as Reference Set. (Os cálculos de dose se baseiam em uma sequência
de referência do tipo Feixe Cônico e podem ter um desvio significativo. É alta-
mente recomendável realizar uma tomografia atualizada para ser usada como
Sequência de Referência.)
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Aviso

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

Informação

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

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

Erro

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam or arc names involved are: [number of duplicates]. Contact Brainlab sup-
port. (Note: Name comparison is case-insensitive) (Foram encontrados [número
de duplicatas] feixes ou arcos com nomes não exclusivos. Os nomes de feixes
ou arcos envolvidos são: [número de duplicatas]. Entre em contato com o supor-
te da Brainlab. (Observação: a comparação de nomes não diferencia maiúscu-
las e minúsculas.))

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

Erro

The alignment set must be the same slice set as the reference set, however, two
different slice sets are being used in this treatment plan. If you continue, in worst
the case, geometric inaccuracies are expected when you export the plan and po-
sition the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (O conjunto de
alinhamento deve ser o mesmo conjunto de cortes da sequência de referência;
entretanto, dois conjuntos de cortes diferentes estão sendo usados neste plano
de tratamento. Se continuar a usá-lo, na pior das hipóteses, podem ocorrer im-
precisões geométricas na exportação do plano e no posicionamento do paciente
para o tratamento. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)

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

Aviso

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

Aviso

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

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

Aviso

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

Erro The isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (As coordenadas do
isocentro não estão dentro do tecido do paciente.)

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

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

Aviso The beam data of the active machine profile is not approved. (Os dados de feixe
do perfil de máquina ativo não foram aprovados.)

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

Aviso

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

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

Erro

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

Aviso

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

Aviso

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

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

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

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

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

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

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

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

Aviso

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

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (O espaçamento de lâminas planejado de pelo menos um
par de lâminas fechadas está dentro do intervalo de 2 mm em relação à borda
do colimador primário e pode não ser coberto pelos colimadores primários du-
rante a aplicação. Verifique seu plano cuidadosamente.)

Aviso

The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-
lue]. Accuracy of dose calculations may be limited. (A extensão de campo míni-
ma é inferior a quatro vezes [valor de resolução da grade]. A precisão dos cálcu-
los de dose pode ser limitada.)

Aviso

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Dose calculation accuracy may be limited. (A extensão de campo mínima é infe-
rior a quatro vezes a resolução da grade de dose. A precisão dos cálculos de
dose pode ser limitada.)

Aviso

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

Aviso

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

Informação

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (O espaçamento de lâminas planejado de pelo menos um
par de lâminas fechadas está dentro do intervalo de 2 mm em relação à borda
do colimador primário e pode não ser coberto pelos colimadores primários du-
rante a aplicação. Verifique seu plano cuidadosamente.)

Aviso

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

lue]. Dose calculation accuracy may be limited. (A extensão de campo mínima
é inferior a quatro vezes [valor de resolução da grade]. A precisão dos cálcu-
los de dose pode ser limitada.)

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

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the
jaws. Please check your plan carefully. (O espaçamento de lâminas planejado
não está sendo coberto pelos colimadores primários em pelo menos um par
de lâminas fechadas. Verifique seu plano cuidadosamente.)

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please
check your plan carefully. (O espaçamento de lâminas planejado de pelo me-
nos um par de lâminas fechadas está dentro do intervalo de 2 mm em relação
à borda do colimador primário e pode não ser coberto pelos colimadores pri-
mários durante a aplicação. Verifique seu plano cuidadosamente.)

Aviso
The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (O tama-
nho do campo equivalente está fora do intervalo de tamanhos de campos medi-
dos:)
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Aviso

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (Para um número considerável de campos do
arco, o tamanho de campo equivalente está fora do intervalo de tamanhos de
campo medidos:)
• it is smaller than the depth dose field size range (é menor que o intervalo de

tamanhos de campos de profundidade de dose)
• it is larger than the depth dose field size range (é maior que o intervalo de ta-

manhos de campos de profundidade de dose)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (é menor que o intervalo de

tamanhos de campos de colimador primário de espalhamento)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (é maior que o intervalo de ta-

manhos de campos de colimador primário de espalhamento)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (é menor que o intervalo de

tamanhos de campos de MLC de espalhamento)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (é maior que o intervalo de ta-

manhos de campos de MLC de espalhamento)

Aviso

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Brain-
lab Physics Technical Reference Guide for more details. (Dados insuficientes da
tabela de espalhamento para o tamanho de campo de colimador primário de [ta-
manho do campo] mm: o valor do tamanho do campo de MLC [tamanho do
campo] mm deve ser medido, não copiado. Para obter mais detalhes, consulte o
Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.)

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

Informação

This treatment plan has image sets containing standardized uptake values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them. (Este plano de tratamento inclui sequências de
imagens que contêm Valores de Captação Padrão (SUV). O SUV exibido pode
variar em função do fabricante do dispositivo de aquisição de PET. Antes de
usar os valores exibidos, compare-os com o SUV obtido diretamente no disposi-
tivo de aquisição.)

Aviso

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

Aviso

The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using
a different application. The dose might deviate slightly from the original plan. (A
dose foi recalculada na inicialização porque o plano carregado foi salvo em ou-
tro aplicativo. A dose pode apresentar um pequeno desvio em relação ao plano
original.)

Erro

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. (O ângulo inferior do gantry [ângulo in-
ferior do gantry]° do plano do arco [nome do arco] é maior que o ângulo superior
do gantry [ângulo superior do gantry]°.)

Erro

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] do not have the required minimal arc span of [arc span]°. (Os ângulos do
gantry [ângulo inferior do gantry]° - [angulo superior do gantry]° do Plano de Ar-
co [nome do arco] não possuem a envergadura mínima necessária de [enverga-
dura do arco]°.)

Erro
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. (O ângulo da mesa [ângulo da mesa]° do plano de arco [no-
me do arco] é incompatível com o perfil de máquina selecionado.)
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Erro

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. (Os ângulos do gantry
[ângulo inferior do gantry]° - [ângulo superior do gantry]° do plano do arco [nome
do arco] são incompatíveis com o perfil de máquina selecionado.)

Erro

Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. (O ângulo do colimador [ângulo do colimador]° do
plano de arco [nome do arco] é incompatível com o perfil de máquina seleciona-
do.)

Erro Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Definições
de plano de arco duplicadas para o(s) ângulo(s) de mesa [ângulos de mesa].)

Erro Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Definições
de plano de arco coplanar para o(s) ângulo(s) de mesa [ângulos de mesa].)

Erro
The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (O Volume de Cobertura Tolerado do boost [volu-
me]% é maior que o Volume de Cobertura Desejado [volume]%.)

Erro
The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy. (A restrição de dose máxima do boost de [dose] Gy é menor que a
dose de prescrição de [dose] Gy.)

Erro
The boost's prescription dose constraint [dose] Gy is less than the target's pres-
cription dose [dose] Gy. (A restrição de dose de prescrição do boost de [dose]
Gy é menor que a dose-alvo de prescrição de [dose] Gy.)

Erro
SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (A prescrição de SRS foi selecionada para o boost, mas nenhuma restrição
de dose máxima foi configurada.)

IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (A prescrição de IDL [IDL atual]% está fora do intervalo permi-
tido entre [IDL mínimo]% e [IDL máximo]%.)

Erro The clinical protocol has unsupported version [version number]. (A versão [nú-
mero da versão] do protocolo clínico é incompatível).

Informação
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col name]. ([indicação clínica] [nome do protocolo] é proveniente de uma versão
anterior do aplicativo: [nome do protocolo].)

Erro
The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (O
OAR (órgão em risco) mais importante [nome do oar] não faz parte da lista de
restrições de OARs.)

Erro
Constraint #[number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%. (Número de restrição [número] do OAR [nome do OAR]: o volume relati-
vo está fora do intervalo: [volume]%.)

Aviso

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the
protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These ob-
jects will not be taken into account during optimization. (O plano de tratamento
atual contém objetos que não foram mencionados no protocolo ou que estão
sendo ignorados porque têm a função/tipo errados. Tais objetos não serão con-
siderados durante a otimização.)
Names of ignored objects: (Nomes dos objetos ignorados:)

Aviso

The protocol contains object types that are not available for the current treatment
plan. These object types will not be taken into account during optimization. (O
protocolo contém tipos de objetos que não estão disponíveis para o plano de
tratamento atual. Esses tipos de objetos não serão considerados durante a oti-
mização.)
Missing types: (Tipos não disponíveis:)
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Aviso

The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (As seguintes linhas de dose estão acima
da dose de prescrição de [dose] Gy e não serão exibidas: [linhas de dose ocul-
tas].)

Erro
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (O Volume de Cobertura Tolerado de [volume]% é maior
que o Volume de Cobertura Desejado de [volume]%.)

Erro
The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription
dose [dose] Gy. (A restrição de dose máxima prescrita de [dose] Gy é menor
que a dose de prescrição de [dose] Gy.)

Erro
SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (A prescri-
ção de SRS foi selecionada, mas nenhuma restrição de dose máxima foi confi-
gurada.)

Aviso
The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (O pro-
tocolo clínico selecionado é fornecido exclusivamente para Controle de Qualida-
de de Máquina. Inadequado para uso clínico.)

Aviso

The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (O protocolo clínico selecionado é fornecido exclusivamente
para a finalidade de demonstração de Controle de Qualidade do Equipamento.
Inadequado para uso clínico.)

Aviso
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (O protocolo clínico selecionado é fornecido exclusivamente para propósi-
tos de demonstração. Inadequado para uso clínico.)
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7.3 Mensagens informativas (Exibidas pelo símbolo
i)

Lista de mensagens

• Treatment plan was separated by fraction groups and more than one RT Plan was exported. (O
plano de tratamento foi separado em grupos de fração e mais de um Plano de RT foi
exportado.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set. Nonintersecting regions
will not be exported. (Detectadas regiões do tampo de mesa que não cruzam com a sequência
de cortes. As regiões sem interseção não serão exportadas.)

• Contour points were reduced. (Os pontos de contorno foram reduzidos.)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (A estrutura [nome do objeto] foi alterada para exportação, pois ela foi reconstruída
na sequência de imagens de referência.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Não foi possível exportar a estrutura [nome do objeto],
pois ela foi reconstruída na sequência de imagens de referência e parece ser muito pequena.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (A dose de feixe foi exportada, mas um ou mais feixes foram
separados. Portanto, o objeto de dose de radioterapia agora se refere a mais de um feixe.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (O volume do objeto de dose de radioterapia não
contém uma referência de plano, uma vez que o plano foi separado e a exportação de dose foi
usada para todo o plano.)

• Image Modality (XT) not supported. (Modalidade de imagem (XT) não suportada.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(Imagens DICOM com modalidade XT não podem ser processadas pela versão atual do
aplicativo.)

• An error occurred while loading. (Ocorreu um erro durante o carregamento.)
• Unsupported data found. (Dados não suportados foram encontrados.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Dados não suportados foram encontrados durante o carregamento. Revise
cuidadosamente a completitude dos dados do paciente.)

• Plan not valid for this application. (O plano não é válido para este aplicativo.)
• This plan has an invalid format. (O formato deste plano não é válido.)
• The format of the plan to load cannot be interpreted. (Não é possível interpretar o formato do

plano a ser carregado.)
• An error occurred while loading. (Ocorreu um erro durante o carregamento.)
• Multiple plans selected. (Vários planos selecionados.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Mais de um

plano foi selecionado para carregamento. Retorne e selecione somente um plano.)
• The external outer Contour [contour name] has been removed. (O contorno exterior externo

[nome do contorno] foi removido.)
• The external outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (O contorno

exterior externo [nome do contorno] não pode ser usado. Ele foi removido.)
• Multiple external outer Contours were found. There must be exactly one external outer Contour.

Go back to the selected data and check this. (Vários contornos exteriores externos foram
encontrados. Deve haver exatamente um contorno exterior externo. Retorne para Selected
Data e verifique essa ocorrência.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (O objeto [nome do objeto] não foi fusionado a nenhuma sequência de
imagens. Retorne para os aplicativos SmartBrush e Image Fusion e verifique essa ocorrência.)

• Empty object found. (Objeto vazio encontrado.)
• Empty objects found. (Objetos vazios encontrados.)
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• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.
(O objeto [nome do objeto] está vazio. Contorne o objeto corretamente ou remova-o da
seleção.)

• The following objects are empty: [object names]. Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Os seguintes objetos estão vazios: [nomes dos objetos]. Contorne os
objetos corretamente ou remova-os da seleção.)

• The image set of object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (A sequência de imagens do objeto [nome do objeto] não foi carregada. Retorne para
Selected Data e verifique essa ocorrência.)

• Multiple objects are named identically. (Vários objetos possuem nomes idênticos.)
• Found more than one object with the name [object name]. The objects' names must be unique.

Go back to the selected data and check this. (Encontrados mais de um objeto com o nome
[nome do objeto]. Os nomes dos objetos devem ser exclusivos. Retorne para Selected Data e
verifique essa ocorrência.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Os seguintes objetos possuem nomes
idênticos: [nomes dos objetos]. Os nomes dos objetos devem ser exclusivos. Retorne para
Selected Data e verifique essa ocorrência.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (A tomografia de planejamento está deformada. Ela não deveria estar deformada. Retorne
para Selected Data e verifique essa ocorrência.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (A tomografia de planejamento está localizada. Ela não deveria estar localizada. Retorne
para Selected Data e verifique essa ocorrência.)

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (A sequência de imagens de planejamento não é da Modalidade
TC. Ela deve ser uma sequência de imagens de tomografia. Retorne para Selected Data e
verifique essa ocorrência.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (A tomografia de planejamento não é uma imagem em decúbito
dorsal. Somente imagens em decúbito dorsal são suportadas. Retorne para Selected Data e
verifique essa ocorrência.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the selected data and check this. (A tomografia de planejamento não é uma sequência de
imagens de “cabeça primeiro”. Somente imagens com “cabeça primeiro” são suportadas.
Retorne para Selected Data e verifique essa ocorrência.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (A tomografia de
planejamento é do tipo Cone Beam CT. Isto pode resultar em cálculos de dose com desvio
significativo e, portanto, não é permitido. Retorne para Selected Data e verifique essa
ocorrência.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the selected data and check this. (A tomografia de planejamento contém cortes de imagens
inclinados. Cortes de imagens inclinados não são permitidos. Retorne para Selected Data e
verifique essa ocorrência.)

• The planning CT has [number] slices. A maximum number of [number] slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (A tomografia de planejamento contém [número]
cortes. O software suporta o número máximo de [número] cortes. Retorne para Selected Data
e verifique essa ocorrência.)

• Multiple image sets with modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with modality CT. Go back to the selected data and check this. (Várias sequências de imagens
com modalidade TC foram encontradas. Deve haver precisamente uma sequência de imagens
com modalidade TC. Retorne para Selected Data e verifique essa ocorrência.)

• No image set with modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
modality CT. Go back to the selected data and check this. (Nenhuma sequência de imagens
com modalidade TC foi encontrada. Deve haver precisamente uma sequência de imagens com
modalidade TC. Retorne para Selected Data e verifique essa ocorrência.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Nem todas as
sequências de imagens estão fusionadas. Retorne para Selected Data e verifique essa
ocorrência.)
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• Object [object name] is set to invisible. (O objeto [nome do objeto] está definido como
invisível.)

• Volume of object(s) too small. (O volume do(s) objeto(s) é muito pequeno.)
• The following objects were found to be too small: [object names] Only objects with volume

bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (Os
seguintes objetos são muito pequenos: [nomes do objetos]. Somente objetos com volume
maior que [volume] mm³ são permitidos. Retorne para Selected Data e verifique essa
ocorrência.)

• There were unspecified problems during import. (Houve problemas não especificados durante
a importação.)

• Could not save plan. Contact Brainlab support. (Não foi possível salvar o plano. Entre em
contato com o suporte da Brainlab.)

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

are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (O plano carregado
foi criado em uma versão anterior do software. As funções para otimizar, salvar e exportar
estão desativadas. Para iniciar uma nova otimização, selecione outro protocolo clínico.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled. (A
licença deste aplicativo expirou. As funções para otimizar, salvar e exportar estão
desativadas.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (A licença deste aplicativo expirou, mas nenhum plano foi carregado. O aplicativo
não pode prosseguir.)

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Falha no cálculo do modelo
de tecido. Verifique o arquivo de log para obter informações detalhadas.)

• The dose was recalculated. (A dose foi recalculada.)
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (A dose foi recalculada
na inicialização porque o plano carregado foi salvo com uma versão antiga do software. A
dose pode apresentar um pequeno desvio em relação ao plano original.)

• Multiple images set were found. There must be exactly one image dataset with modality CT. Go
back to the selected data and check this. (Várias sequências de imagens foram encontradas.
Deve haver precisamente uma sequência de imagens com modalidade TC. Retorne para
Selected Data e verifique essa ocorrência.)

• The data is not compatible with [application mode]: they were written by an unsupported
application. (Os dados não são compatíveis com o modo do aplicativo [modo do aplicativo]:
eles foram gravados por um aplicativo não suportado.)

• Compartment for Phantom Definition Plans [compartment ID] doesn't seem to be configured at
connected DicomProxy (or not at all configured upstream DicomProxies). Please have Brainlab
Support check configuration of your DicomProxy. (O compartimento dos Planos de Definição
de Fantoma [ID do compartimento] aparentemente não foram configurados no proxy de Dicom
conectado (ou não foram configurados de modo algum nos proxies de Dicom de upstream).
Peça ao suporte da Brainlab que verifique a configuração do seu proxy de Dicom.)

• Loading data without a plan is not supported in [application mode]. (O carregamento de dados
sem um plano não é suportado no [modo do aplicativo].)

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details. (Falha na
transferência de dados do fantoma para o paciente tratado. Consulte o arquivo de log para
obter detalhes.)

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
in order to have decent accuracy of calculation results. (A dose para o plano está sendo
calculada com Pencil Beam. Devido ao pequeno tamanho dos PTVs, o plano provavelmente
define uma quantidade considerável de campos pequenos (campos quadrados equivalentes a
10 mm ou menos). Em vez disso, é recomendável usar o algoritmo Monte Carlo para o cálculo
de dose de campos tão pequenos, no intuito de obter uma precisão decente nos resultados
dos cálculos.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (O cálculo da dose é baseado em uma
configuração especial: tomografia com contraste.)
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