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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

Período de manutenção

A Brainlab oferece cinco anos de manutenção para aplicativos de software. Durante esse
período, a Brainlab oferece atualizações de software e suporte no local.

Sugestões

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

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

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

Marcas comerciais de outros fabricantes

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

Informações sobre patentes

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

Software integrado de outros fabricantes

O SmartBrush é um software proprietário. O software SmartBrush é protegido por direitos
autorais. Além do software SmartBrush, outros aplicativos de software que sejam licenciados
sob a Licença Pública Geral (GPL) GNU também podem ser instalados na estação de trabalho
SmartBrush. O software proprietário e o software livre são utilizados de acordo com a cláusula
de “mera agregação” definida pela Licença Pública Geral GNU. Os termos e condições completos
da Licença Pública Geral GNU podem ser consultados aqui: http://www.gnu.org/licenses/
gpl-2.0.html.
Parte deste software é baseada na biblioteca iTextSharp, de Bruno Lowagie e Paulo Soares.
Parte deste software é baseada no trabalho a seguir. A licença completa e o aviso sobre direitos
autorais podem ser consultados nos links abaixo:
• 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 (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0)

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva
para Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).

• Brainlab Elements SmartBrush 3.0 é um produto da Classe IIb, de acordo
com as normas estabelecidas pela MDD.

Vendas nos Estados Unidos

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

Informações legais
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Notificação de incidentes relacionados a este produto

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

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

Sinais de cuidado

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

Observações

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

Símbolos
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1.4 Uso do sistema

Uso proposto

O software Brainlab Elements SmartBrush oferece uma interface simplificada com ferramentas e
visualizações para delineamento de estruturas em imagens de pacientes. O resultado é salvo
como um objeto de segmentação 3D DICOM e pode ser usado para processamento futuro.

Indicações de uso

O software Brainlab Elements SmartBrush pode ser usado em todos os fluxos de trabalho
clínicos que exijam o delineamento de estruturas anatômicas em imagens de pacientes. O
dispositivo em si não possui indicações clínicas específicas.

Ambiente das indicações de uso

O Elements SmartBrush deverá ser usado em:
• Em ambientes de consultórios hospitalares ou em qualquer outro local que tenha um

computador
• Salas apropriadas para intervenções cirúrgicas

Quando o dispositivo é usado em combinação com outros dispositivos, como uma estação de
planejamento ou uma plataforma de navegação específicas, pode haver requisitos de ambiente
mais específicos para as indicações de uso.

Perfil do usuário-alvo

O aplicativo é indicado para uso por profissionais médicos e seus assistentes que trabalham com
o delineamento de estruturas em imagens de pacientes.
Estes são outros usuários típicos:
• Neurocirurgiões e cirurgiões de otorrinolaringologia.
• Profissionais da saúde treinados no planejamento e na execução de procedimentos

neurocirúrgicos. A segmentação é uma etapa opcional para esses casos.
• Cirurgiões de Neurologia, Ortopedia, Coluna e Trauma.
• Profissionais médicos com treinamento em tratamento com radioterapia. Mais

especificamente, radioterapeutas ou dosimetristas para delineamento de órgão em risco.

População de pacientes potenciais

Não existem limitações demográficas, regionais ou culturais para pacientes.
Estes são os potenciais pacientes típicos:
• Todos os pacientes de todas as idades em que uma referência a uma estrutura anatômica

rígida possa ser estabelecida
• Pacientes com indicações especificadas e com a disponibilidade da modalidade de aquisição

relevante

Parte do corpo almejada ou Tipo de tecido ao qual se aplica ou com o qual interage

Como este dispositivo é composto exclusivamente por software, ele não interage com nenhuma
parte ou tecido do corpo.
O delineamento, a análise e os aprimoramentos de estruturas físicas não estão limitados a
nenhuma parte do corpo, ou seja, sequências de imagens de qualquer parte do corpo podem ser
importadas e usadas da maneira mencionada anteriormente.
Para tratamentos com Spine SRS, uma funcionalidade adicional é oferecida para facilitar ainda
mais o fluxo de trabalho de planejamento de tratamento.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Revisão de plausibilidade

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

Uso do sistema
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1.5 Compatibilidade com Dispositivos médicos e
Software

Software médico compatível da Brainlab

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

Software de outros fabricantes

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

Atualizações

Aviso
Atualizações do sistema operacional (hotfixes) ou de software de outros fabricantes
devem ser realizadas fora dos períodos de atividade clínica e em um ambiente de teste,
para verificar a correta operação do sistema Brainlab. A Brainlab monitora os hotfixes
liberados para o Windows e terá conhecimento sobre a probabilidade de problemas em
algumas dessas atualizações. Se encontrar problemas relacionados aos hotfixes do
sistema operacional, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Antivírus e software malicioso

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

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

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

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

A Brainlab permite apenas a instalação de correções de erros de segurança. Não instale pacotes
de serviço e atualizações opcionais. Verifique suas configurações para assegurar que o download
e a instalação de atualizações sejam realizados de forma correta e oportuna. Não atualize drivers
em plataformas da Brainlab.
Consulte o site da Brainlab para ter acesso a informações adicionais sobre configurações e a
uma lista de Microsoft Security Updates (atualizações de segurança da Microsoft) bloqueadas
pelo suporte da Brainlab.
Endereço: www.brainlab.com/updates
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1.6 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, a Brainlab recomenda que todos os usuários participem de um
programa de treinamento conduzido por um representante da Brainlab, com o objetivo de garantir
o uso seguro e correto do produto.

Responsabilidade

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

Aumento do tempo em sala cirúrgica

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

Leitura dos manuais de usuário

Este manual descreve software médico ou dispositivos médicos de grande complexidade, que
devem ser usados com cautela.
Portanto, é muito importante que todos os usuários do sistema, de instrumentos e do software:
• leiam atentamente este manual antes de manusear o equipamento
• tenham acesso permanente a este manual

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Introdução

Informações básicas

O SmartBrush oferece ferramentas de contorno para ajudá-lo a visualizar estruturas anatômicas
ou tumores com maior facilidade.
Com o SmartBrush você pode:
• Delinear os alvos de maneira interativa
• Otimizar a definição multiplanar de volumes 3D
• Ampliar os contornos com um clique do mouse ou com um simples toque
• Considerar várias modalidades ao mesmo tempo, durante o delineamento

Selecionando os dados

Antes de iniciar o SmartBrush, selecione o paciente e os dados necessários em Patient
Selection. Consulte o Manual do Usuário do Software Patient Data Manager para obter
informações adicionais.

Detecção de anomalias

O SmartBrush usa a função de detecção de anomalias quando essa função está presente no
sistema. Isto significa que, em um fluxo de trabalho geral, o SmartBrush irá focar e ampliar uma
anomalia detectada.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.2 Início e fechamento do SmartBrush

Início do software

Figura 1  

Para iniciar o software, primeiro selecione um paciente e depois selecione o SmartBrush no
fluxo de trabalho requerido na tela principal do Patient Data Manager (p.ex., Cranial > Planning
> SmartBrush).

Opções para um fluxo de trabalho típico

Dependendo do procedimento que irá realizar, siga as etapas do fluxo de trabalho de um dos
procedimentos abaixo:
• Fluxo de trabalho para procedimentos gerais
• Fluxo de trabalho de Angio Planning
• Fluxo de trabalho de Spine SRS

Fluxo de trabalho do SmartBrush para procedimentos gerais

Etapa

1. Selecione uma sequência de imagens.

2. Crie um objeto, delineando a estrutura, usando um destes procedimentos:
• Segmentação semiautomática via Smart Brush
• Segmentação manual via Brush 2D (Pincel 2D) ou Brush 3D (Pincel 3D)
• Segmentação baseada em limiares com a ferramenta Threshold (Limiar)

3. Finalize o objeto.

Fluxo de trabalho do SmartBrush para procedimentos de Planejamento de Angiografia

O SmartBrush pode ser usado para delinear estruturas com base em imagens 2D DSA contidas
em conjuntos de angiografias que foram criadas com o software Brainlab Elements Image
Fusion Angio. Um conjunto de angiografias contém imagens 2D DSA, sequências de imagens
3D e corregistros entre as sequências de imagens 2D e 3D.

Etapa

1. Selecione um conjunto de angiografias.

2. Crie um objeto, delineando a região de interesse (ROI) nas imagens DSA.

3. Aprimore o objeto posteriormente, usando uma das ferramentas de contorno do Smart-
Brush.

Início e fechamento do SmartBrush
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Fluxo de trabalho do SmartBrush para procedimentos de Spine SRS

Em um fluxo de trabalho de Spine SRS, o SmartBrush gera automaticamente um volume-alvo
clínico (CTV) e um órgão em risco (OAR) com base em um objeto de volume de tumor
macroscópico (GTV) desenhado manualmente. Esse volume-alvo pode ser usado em futuras
etapas de planejamento.

Etapa

1. Selecione uma sequência de imagens.

2. Selecione sua posição de interesse.

3. Crie um objeto de GTV, delineando a estrutura, usando:
• Smart Brush para segmentação automática
• Brush 2D (Pincel 2D) ou Brush 3D (Pincel 3D) para segmentação manual
• Segmentação baseada em limiares com a ferramenta Threshold (Limiar)

4. Analise o CTV e o OAR que foram gerados automaticamente.

5. Finalize os objetos.

Como fechar o SmartBrush

Antes de encerrar o software, sempre finalize a tarefa atual.
Sempre feche o software antes de encerrar o sistema. Os dados não serão automaticamente
salvos caso o sistema seja desligado sem o devido encerramento do software.

Etapa

Antes de fechar, finalize a tarefa atual, selecionando a opção Done (Con-
cluído).

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 17



2.3 Atalhos

Atalhos do teclado

Função Descrição Atalho do teclado

Ampliar/reduzir Ampliar e reduzir a imagem Ctrl + roda do mouse

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

Rolar Rolar pelos cortes Roda do mouse

Tamanho do pin-
cel

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

Apagar
Apague sem selecionar o botão Era-
se (Apagar), enquanto um pincel es-
tiver habilitado

Botão direito do mouse

Mudar para o pró-
ximo layout

Alternar para o próximo layout de vi-
sualização Ctrl + Tab

Mudar para o
layout anterior

Alternar para o layout de visualização
anterior Ctrl + Shift + Tab

Atalhos da tela sensível ao toque

Função Descrição Atalho da tela sensível ao toque

Ampliar/reduzir Ampliar e reduzir a imagem
Pressione dois dedos sobre a ima-
gem do corte e faça um gesto de pin-
çamento para dentro ou para fora

Mover Mover uma imagem em uma visuali-
zação

Pressione dois dedos sobre a ima-
gem do corte e arraste-a até o local
desejado

Atalhos
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2.4 Layouts da tela

Layout da tela: Visão geral

② ③ ④

①

⑤

Figura 2  

Nº Explicação

① Área de visualização.

② Objeto atualmente selecionado: Selecione para alterar as propriedades do objeto.

③ Alerts (Alertas): Contém informações sobre o processo e possíveis avisos.

④ Data (Dados): Contém sequências de imagens e layouts de visualizações.

⑤ Barra de ferramentas.

Layouts disponíveis

Os layouts disponíveis no SmartBrush variam em função do fluxo de trabalho selecionado:

Layout Procedimentos ge-
rais

Procedimentos de
Angio Planning

Procedimentos de
Spine SRS

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Layout Procedimentos ge-
rais

Procedimentos de
Angio Planning

Procedimentos de
Spine SRS

OBSERVAÇÃO: para alternar os layouts, selecione Data (Dados) e depois selecione um layout. 

OBSERVAÇÃO: use as funções Pan (Mover), Zoom e Scroll (Rolar) de maneira adequada para
revisar sua sequência de imagens. Quando um objeto é selecionado, as visualizações se alinham
ao objeto selecionado. 

Layouts da tela
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Visualização ACS

Figura 3  

A visualização ACS exibe cortes da sequência de imagens selecionada nas visualizações axial,
coronal e sagital (ACS). Uma visualização 3D básica é fornecida.

Visualização lado a lado

①

①

Figura 4  

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 21



A visualização Side By Side (Lado a Lado) exibe duas sequências de imagens lado a lado em
uma configuração ACS. Selecione Data (Dados) e depois selecione o lado direito ou esquerdo do
layout para designar ou alternar sequências de imagens.
Use as setas ① para alternar a orientação da visualização principal para axial, sagital ou coronal
para cada sequência de imagens.

Revisão de cortes

②

①

③

Figura 5  

Para fluxos de trabalho gerais, a visualização Slice Review (Revisão de Cortes) exibe:
• Uma visualização 3D ②.
• Uma visualização principal que mostra cortes consecutivos reconstruídos 3 x 3 na orientação

axial, sagital ou coronal ③. Use as setas para alternar a orientação da visualização principal.
• Duas visualizações reconstruídas adicionais menores, que mostram outras orientações ACS

①.

Layouts da tela
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Revisão de cortes de angiografia

②

①

③

Figura 6  

Os fluxos de trabalho de Slice Review (Revisão de Cortes) para Angio Planning exibem:
• As imagens DSA frontal e lateral selecionadas ①.
• Uma visualização 3D ②.
• Uma visualização principal que mostra cortes consecutivos reconstruídos 3 x 3 na orientação

axial, sagital ou coronal ③. Use as setas para alternar a orientação da visualização principal.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Visualização da angiografia

②

①

③
Figura 7  

A visualização Angio (Vasos) exibe:
• Uma visualização 3D ①
• As imagens DSA frontal e lateral selecionadas ②
• Visualizações ACS da imagem selecionada ③

Layouts da tela
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Visualização da coluna

③ ④ ②

②

①

Figura 8  

A visualização Spine (Coluna) exibe:
• Uma reconstrução 3D das vértebras da coluna ③
• Uma reconstrução 3D dos setores da vértebra ④
• Visualizações ACS da sequência de imagens selecionada ②
• Uma segunda sequência de imagens na orientação axial, coronal ou sagital ①

Use as setas para alternar a orientação das visualizações ACS e da segunda sequência de
imagens.

Resolução do objeto e número de cortes

Se a resolução do objeto corresponder à resolução da sequência de imagens, os cortes das
imagens originais serão exibidos. Nesse caso o número de cortes é exibido na visualização que
mostra a orientação original da imagem (p.ex., para uma aquisição axial, o número de cortes é
exibido na visualização axial).

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.5 Menu Data

Informações básicas

O SmartBrush seleciona automaticamente a sequência de dados mais relevantes e uma
exibição padrão.
Para ajustar o layout padrão, a sequência de imagens e/ou a lista de objetos a ser exibido,
selecione Data (Dados) para abrir o menu de dados.

Usando o Menu de dados

① ②

③

Figura 9  

Nº Descrição

① Selecione MORE (MAIS) para dados adicionais do paciente.

②
Lista das sequências de imagens disponíveis.
OBSERVAÇÃO: uma lista de sequências de imagens 2D DSA fica disponível apenas
quando se utilizam os fluxos de trabalho de Angio (Vasos). 

③ Outros conteúdos disponíveis (p.ex., Objects (Objetos), Auto-segmented Objects (Ob-
jetos Autosegmentados), Points (Pontos) ou Fiber Bundles (Feixes de Fibras)).

Visualizando as propriedades da imagem

① ②

Figura 10  

Menu Data
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Em Images (Imagens), todas as sequências de imagens são exibidas como miniaturas e
mostram as seguintes propriedades:

Nº Componentes

①
• Modalidade da imagem (p.ex., RM)
• Número de cortes
• Distância dos cortes

②
• Nome da sequência de imagens
• Data e hora de aquisição

Visualização das propriedades de imagens 2D DSA

① ②

Figura 11  

Em 2D DSA Images (Imagens DSA 2D), todas as sequências de imagens são exibidas como
miniaturas e mostram as seguintes propriedades:

Nº Componentes

①
• Modalidade da imagem (p.ex., raios X)
• Números de quadros
• Ângulo de aquisição da imagem

②
• Nome da imagem
• Orientação (p.ex., frontal)
• Data e hora de aquisição

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Visualizando as propriedades do objeto

③

①

②

Figura 12  

Selecione a seta ① para abrir outros menus de conteúdo, como Objects (Objetos), Auto-
segmented Objects (Objetos Autosegmentados), Trajectories (Trajetórias), Points (Pontos) ou
Fiber Bundles (Feixes de Fibras).
Você pode visualizar as propriedades do objeto ② ou editar as características do objeto a
qualquer momento ③ usando o menu Data (Dados).

Botão Função

Atribuir cor a um objeto.

Criar um relatório volumétrico.

Remover um objeto da seleção atual.

Menu Data
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Botão Função

Ativar a criação de objetos multimodais.
OBSERVAÇÃO: quando ativados, os valores de cinza de até três sequências de
imagens diferentes são considerados pela função de expansão de contorno se-
miautomática do software. 

Criar um novo objeto.

Opções de visibilidade

②①

Figura 13  

Para mostrar/ocultar um objeto específico, selecione o botões de olho aberto e olho fechado
dentro do objeto ①.
Selecione os botões de olho aberto/olho fechado ② no menu suspenso para mostrar/ocultar
todos os objetos.

Como modificar as propriedades do objeto

Etapa

1. Selecione a seta para abrir o menu Objects (Objetos).

2. Selecione o objeto relevante na lista.

3. Edite as propriedade, conforme necessário.
As seguintes propriedades podem ser editadas:
• Name (Nome): Digite o nome do objeto.
• Type (Tipo): Escolha um tipo de objeto no menu suspenso.
• Role (Função): Escolha um atributo de função no menu suspenso.
• Comment (Comentário): Adicione os comentários aplicáveis.

Como adicionar um novo objeto por meio de desenho

Etapa

1. Selecione uma ferramenta de delineamento (p.ex., Smart Brush ou Brush 2D (Pincel
2D)).

2. Comece a desenhar no layout de visualização atual.

3. Um novo objeto é adicionado à lista de objetos e as propriedades padrão são aplicadas.
• Name (Nome): Tumor
• Type (Tipo): Tumor
• Role (Função): Indefinido

4. Continue a delinear o objeto usando as ferramentas de delineamento.
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Como adicionar um novo objeto por meio do menu Data

Etapa

1. Selecione Data (Dados) para abrir o menu.

2. Selecione a seta para abrir o menu Objects (Objetos) e depois selecione New Object
(Novo objeto).
Um novo objeto é adicionado à lista de objetos e as propriedades padrão são aplicadas.
• Name (Nome): Objeto
• Type (Tipo): Desconhecido
• Role (Função): Indefinido

3. Continue a delinear o objeto usando as ferramentas de delineamento (p.ex., Smart
Brush ou Brush 2D (Pincel 2D)).

Menu Data
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2.6 Funções de visualização de imagem

Opções de visualização

Utilize as funções de visualização de imagem disponíveis na barra de ferramentas para interagir
com as visualizações durante a revisão e modificação de objetos.

Botão Função Descrição

Mover um corte em uma vi-
sualização

• Mova o detalhe da imagem para a localização de-
sejada.

• Arraste o mouse para mover o detalhe da imagem
para a localização desejada.

• Selecione uma localização desejada para centrali-
zar a imagem em torno dessa localização.

Navegar por todos os cor-
tes em uma visualização

• Arrastar para cima / esquerda ou para baixo / para
a direita para visualizar todos os cortes.

• Usar roda do mouse.

Ampliar ou reduzir a ima-
gem

• Arrastar para cima / esquerda (reduzir) ou para
baixo / direita (ampliar).

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

Ajustar o brilho e o contras-
te de um corte

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

• Arraste para a direita ou para a esquerda para au-
mentar ou diminuir o nível de contraste.

• Use o recurso Windowing (Janelamento) avança-
do.

Janelamento avançado

O recurso Windowing (Janelamento) avançado fica disponível para todas as sequências de
imagens 3D. O recurso Windowing (Janelamento) abre um histograma das sequência de
imagens 3D selecionada em uma barra lateral.
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②

③

④

①

Figura 14  

Nº Explicação

① Ajusta as bordas para limitar o janelamento a um intervalo específico.

②
As configurações de janelamento predefinidas ficam disponíveis para sequências de to-
mografia que são otimizadas para exibição de determinadas estruturas, como osso, pul-
mão ou tecido mole.

③ Selecione Radiology Defined (Definido na Radiologia) para retornar ao estado original.

④ Selecione as setas para expandir ou reduzir o histograma para uma determinada se-
quência de imagens quando mais de uma sequência de imagens estiver sendo exibida.

Centralização de objetos

Para centralizar o objeto em que estiver trabalhando no momento, selecione o nome do objeto na
barra de ferramentas.

Funções de visualização de imagem
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2.7 Ferramentas de contorno

Acessando as ferramentas

③

④

②

①

Figura 15  

Para visualizar todas as ferramentas de contorno, selecione o menu suspenso ① na barra de
ferramentas. Selecione a ferramenta de contorno desejada.
OBSERVAÇÃO: se você selecionar uma opção de pincel diferente durante uma sessão (p.ex.,
Brush 2D (Pincel 2D)), o nome do menu será alterado para refletir o nome correspondente. A
seleção padrão é Smart Brush. 

Nos menus de pincéis você pode:
• Selecionar Brush (Desenhar) ou Erase (Apagar)②, conforme necessário.
• Mover a barra deslizante para alterar o Brush Size (Tamanho do Pincel) ③.
• Selecionar Undo (Desfazer) ④ para desfazer a última alteração realizada. Continue

selecionando para desfazer várias alterações.

Funções de pincel

Função Smart Brush Brush 3D
(Pincel 3D)

Brush 2D
(Pincel 2D)

Delineia qualquer região ou estrutura, levando
em consideração as informações dos valores
de cinza da sequência de imagens subjacen-
te.

Utilize a interpolação para converter as áreas
segmentadas manualmente em um objeto 3D.

Delineia as estruturas em um único plano, vo-
xel por voxel.

OBSERVAÇÃO: a sensibilidade das ferramentas depende do nível de ampliação/redução. 
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Opções do Smart Brush

Opções

Brush

• Segmenta os pixels com valores de cinza semelhantes na área definida.
• Utiliza interpolação 3D.

OBSERVAÇÃO: a ferramenta realça a área que foi marcada e adiciona/remove
os voxels segmentados em uma pequena área em torno da área marcada, crian-
do contornos suaves para os objetos. 

Remoção inteligente da área 3D em torno da entrada do usuário.

Opções do Brush 3D

Opções

Delineia a área de interesse com interpolação geométrica 3D.
OBSERVAÇÃO: os dados inseridos pelo usuário não são alterados pela interpo-
lação. 

Remove uma área 3D restrita considerando a entrada do usuário.

Opções do Brush 2D

Opções

Delineia a área de interesse, pixel por pixel.
Permite que o usuário corrija as estruturas sem qualquer interpolação.

Remove apenas os pixels marcados do objeto, sem interpolação.

Opções de segmentação de limiar

Threshold (Limiar) é uma ferramenta de contorno que permite segmentar objetos com base em
um intervalo fixo de valores de intensidade.
A ferramenta pode ser usada em imagens de RM, TC e PET e em imagens geradas com o
software Brainlab Elements Contrast Clearance Analysis para extração de estruturas com
captação de contraste, tais como:
• Estruturas ósseas
• Vasos sanguíneos
• Objetos “burned-in” (p.ex., BOLD fMRI, TMS)

Ferramentas de contorno
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• Hot-spot de ativação

④

③

②

① ⑤

Figura 16  

Opções

①

ROI
ROI para Threshold (Limiar) a ser aplicada. Pode ser configurada como:
• Sphere (Esfera): Usa todos os voxels dentro de uma esfera definida pelo usuário.
• Full Volume (Volume total): Usa toda a sequência de imagens.
• Todos os objetos segmentados disponíveis.

② Controle deslizante de intensidade de Threshold (Limiar): Ajusta o intervalo de inten-
sidade a ser usada na segmentação.

③

Components: (Componentes:)
• Pode ser usado para definir o número de componentes independentes ou ilhas de

voxels resultante da segmentação.
• Definido como 1 para usar somente a maior ilha de voxels.
• Definido como All (Todos) para usar todas as ilhas de voxels.

④ Selecione Apply (Aplicar) para segmentar o objeto com base nos valores dos contro-
les.

⑤ Exemplo de segmentação baseada em limiar de imagens 3D DSA com captação de
contraste: Separação da estrutura vascular com a ROI Sphere (Esfera).

OBSERVAÇÃO: em layouts de visualização multimodal (p.ex., Side by Side (Lado a Lado),
Spine (Coluna)), Threshold (Limiar) sempre se baseia na primeira imagem. 

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 35



2.8 Medições

Ferramenta de medição

Figura 17  

A ferramenta Measure (Medida) permite a medição de valores de intensidade, coordenadas
DICOM e distâncias em qualquer sequência de imagens 3D determinada. Os valores de
intensidade são exibidos com sua unidade correspondente (p.ex., HU, SUV) ou como valor de
intensidade cinza ou RGB.

Como calcular medições de ponto

Etapa

1. Selecione o ponto que deseja medir.
O valor de intensidade e as coordenadas DICOM são exibidos.

2. Arraste o ponto para alterar a posição da medição.

3. Selecione o ponto novamente para remover a medição.

Como calcular medições de distância

Etapa

1. Selecione o primeiro ponto.

2. Selecione o segundo ponto.
O valor de intensidade e as coordenadas DICOM para o segundo ponto serão exibidos
juntamente com a distância.

3. Selecione e arraste um dos pontos para ajustar a medição.

4. Selecione um ponto para removê-lo.

Medições de distância não precisam ser realizadas no mesmo plano. Se uma parte da linha de
medição estiver acima do corte, a linha será exibida em dois diferentes tons de amarelo. O
amarelo brilhante representa a parte acima do corte.

Medições
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3 USANDO O SMARTBRUSH
3.1 Delineamento de objetos 3D

Introdução

O SmartBrush oferece ferramentas de contorno para delineamento de estruturas anatômicas em
imagens médicas. O delineamento pode ser realizado com ou sem interpolação e levando ou
sem levar em consideração os valores cinza nas imagens.
Se o software identificar uma anomalia quando você iniciar o software, a visualização será
automaticamente centralizada sobre tal anomalia.

Figura 18  

Delineando objetos com êxito

De maneira geral, para delinear um objeto com qualquer tipo de pincel:
• Realce a área a ser segmentada com o pincel desejado.
• Repita o processo no próximo corte ou trabalhe em um corte paralelo/perpendicular até

conseguir criar o objeto desejado.
Para fazer correções:
• Se as bordas da área segmentada não estiverem corretamente separadas da área adjacente,

use a função Erase (Apagar) para definir essas bordas com maior precisão.
• Use o botão direito do mouse para apagar quando Brush (Desenhar) estiver ativo.
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Como delinear objetos usando o Smart Brush

① ② ③

Figura 19  

Como o Smart Brush reconhece diferenças de contraste, você pode delinear os objetos com
mais eficácia, começando no centro da lesão e movendo o Brush (Desenhar) em direção à
borda.

Etapa

1. Centralize e amplie/reduza a região de interesse, usando as funções Zoom, Scroll (Ro-
lar) e Pan (Mover).

2.

Brush
Selecione Brush (Desenhar) no menu do Smart Brush.

3. Contorne a forma da estrutura ① em uma reconstrução (p.ex., na visualização coronal).
O delineamento acompanha os contornos do objeto.
A região que é contornada é determinada pelos valores de cinza e pelo contraste da ima-
gem.

4. Delineie a forma da estrutura ② em outra reconstrução (p.ex., na visualização sagital).

5. A interpolação é usada para criar um objeto 3D de maneira automática ③.
O software segmenta todos os pixels conectados com valores de cinza semelhantes na
área definida. Se você delinear uma área maior, a escala de valores de cinza possíveis
aumenta.

Delineamento de objetos 3D
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Usando o Brush 3D (Pincel 3D)

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figura 20  

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

(A) Se você… (B) O software...

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

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

Usar a interpolação 3D localmente restrita
③

adiciona suavemente a área marcada a um objeto
3D ④

Como delinear objetos usando o Brush 3D

Etapa

1. Centralize e amplie/reduza a região de interesse, usando as funções Zoom, Scroll (Ro-
lar) e Pan (Mover).

2.

Selecione Brush (Desenhar) no menu do Brush 3D (Pincel 3D).

3. Delineie a forma da estrutura em uma reconstrução (p.ex., na visualização coronal).

4. Delineie a forma da estrutura em outra reconstrução (p.ex., na visualização sagital).

USANDO O SMARTBRUSH

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0 39



Etapa

5. A interpolação é usada para criar um objeto 3D de maneira automática.
OBSERVAÇÃO: utilize a função Scroll (Rolar) para passar de um corte para o próximo.
Você também pode delinear um objeto:
• Delineando em reconstruções paralelas e pulando alguns cortes. A informação entre

os cortes é interpolada.
• Delineando em uma reconstrução perpendicular. 

Como delinear objetos usando o Brush 2D

O Brush 2D (Pincel 2D) permite delinear manualmente as áreas de interesse, sendo
recomendável para a correção de estruturas. O Brush 2D (Pincel 2D) não utiliza interpolação, de
modo que você tem total controle sobre cada voxel, podendo corrigir a estrutura corte a corte.

Etapa

1. Centralize e amplie/reduza a região de interesse, usando as funções Zoom, Scroll (Ro-
lar) e Pan (Mover).

2.

Selecione Brush (Desenhar) no menu do Brush 2D (Pincel 2D).

3. Delineie a forma da estrutura em uma reconstrução (p.ex., na visualização coronal).

4. Delineie a forma da estrutura em outra reconstrução (p.ex., na visualização sagital).

5. Utilize a função Scroll (Rolar) para passar de um corte para o próximo.

Como delinear objetos em cortes da mesma reconstrução

①

②

③

Figura 21  

Etapa

1. Crie uma região segmentada no corte de uma imagem ① usando o Smart Brush (ou
Brush 3D (Pincel 3D), ou o Brush 2D (Pincel 2D) para cortes adjacentes).

2. Passe pelos cortes de imagem até o próximo plano distinto.

Delineamento de objetos 3D
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Etapa

3. Crie outra região segmentada em outro corte ②.

4. A área entre os dois cortes é interpolada ③, criando um objeto 3D.

Criação de objetos em visualizações reconstruídas

A criação de objetos em visualizações reconstruídas (ou seja, contendo imagens que foram
reconstruídas a partir de cortes da imagem original) é diferente da criação de objetos em cortes
originais. Como as imagens interpoladas são usadas em visualizações reconstruídas, nem todos
os detalhes podem ser exibidos (p.ex., as bordas podem ficar borradas).
Usando a ferramenta Smart Brush e a Brush 3D (Pincel 3D) com dois cortes não adjacentes na
mesma orientação, o espaço entre os cortes é interpolado para criar o objeto 3D.
Os objetos selecionados são exibidos usando a orientação que foi usada na criação do objeto. A
alteração do alinhamento de uma sequência de imagens após a criação não causa impacto na
aparência do objeto e da imagem correspondente quando o objeto é selecionado ou usado para
delineamento.

Antes de sair do aplicativo, verifique as visualizações 2D para assegurar que o formato de
objetos novos ou modificados esteja correto.
OBSERVAÇÃO: ao usar o Brush 2D (Pincel 2D) em cortes adjacentes, o espaço entre eles é
igualmente interpolado. Se alguns cortes forem pulados, nenhuma interpolação será realizada. 

Resolução do objeto

Sempre se atribui ao objeto a resolução (tamanho do voxel e distância dos cortes):
• Da primeira sequência de imagens que é usada para segmentar uma estrutura quando você

começa a desenhar sem criar um novo objeto.
• Da sequência de imagens que é selecionada quando você seleciona New Object (Novo

objeto).
É recomendável usar sequências de imagens com uma resolução que seja suficientemente alta
para representar a estrutura a ser segmentada.
OBSERVAÇÃO: essa configuração pode variar em função do fluxo de trabalho selecionado. Entre
em contato com o suporte da Brainlab para obter informações adicionais. 

OBSERVAÇÃO: para configurar uma resolução fixa para todos os objetos, independentemente
das sequências de imagens usadas para o desenho, entre em contato com o suporte da Brainlab. 
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3.2 Opções multimodais

Sobre as opções multimodais

Se estiver usando sequências de imagens corregistradas pelo software Image Fusion, você
poderá exibir e modificar objetos em todas as sequências de imagens fusionadas.
Um objeto multimodal é automaticamente criado quando diferentes sequências são utilizadas
para a segmentação, mas as sequências de imagens consideradas dependem do layout em que
o desenho foi realizado:

Layout Sequências de imagens consideradas

Layout multimodal (p.ex., Side by Side (Lado
a Lado) ou Spine (Coluna))

As duas sequências de imagens exibidas nas
visualizações são consideradas pelo algoriti-
mo.

Layout de visualização monomodal

As duas primeiras sequências de imagens nas
quais o objeto for desenhado serão considera-
das pelo algoritimo.
OBSERVAÇÃO: se você selecionar uma tercei-
ra sequência de imagens, a primeira sequência
de imagens será desmarcada e deixará de ser
exibida. 

OBSERVAÇÃO: o layout multimodal funciona apenas com o Smart Brush. 

Exemplo contendo sequências de imagens multimodais

Figura 22  

Opção Dados utilizados para delineamento

Delinear o tumor em uma sequência de RM-T1. Sequência de RM-T1

Alternar a visualização para uma sequência de
RM-T2 fusionada e prosseguir com o delinea-
mento.

RM-T1 e RM-T2

Opções multimodais
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OBSERVAÇÃO: apenas os valores na cor cinza de duas sequências de imagens serão usados.
Se você selecionar uma terceira sequência de imagens, a primeira sequência de imagens será
desmarcada e deixará de ser exibida. 
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3.3 Delineamento de objetos em procedimentos de
planejamento de angiografia

Informações básicas

O SmartBrush inclui uma funcionalidade adicional para procedimentos de planejamento
cerebrovascular quando conjuntos de angiografias gerados no software Brainlab Elements Image
Fusion Angio estão disponíveis quando o aplicativo é iniciado.
OBSERVAÇÃO: uma licença correspondente para SmartBrush Angio é necessária. 

Salvando o objeto nidus

O objeto nidus 3D é salvo no fluxo de trabalho quando Done (Concluído) é selecionado.
A convenção de nomenclatura padrão para o objeto nidus 3D é Nidus.

Opções de visualização

Figura 23  

Opções Explicação

Visualização
DSA

Angiografia de subtração digital: exibe a aquisição de imagens angiográficas
em escala de cinza.

Visualização CIP

Projeção de intensidade de cor: fluxo dinâmico da angiografia com informa-
ções de tempo codificadas por cores, com base em imagens DSA.
OBSERVAÇÃO: veja informações adicionais sobre a interpretação de ima-
gens CIP no Manual do Usuário do Software Image Fusion Angio. 

Delineamento de objetos em procedimentos de planejamento de angiografia
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Análise dos resultados

Para verificar seus resultados, considere a realização das seguintes ações:
• Analisar/comparar os resultados com imagens referentes à projeção.
• Analisar as imagens CIP.

ROI (Região de Interesse)

Quando o aplicativo é iniciado com conjuntos de angiografias criados no software Elements
Image Fusion Angio, uma janela de diálogo de definição de região de interesse é exibida
automaticamente. A janela de diálogo pode ser usada para definir uma região de interesse (p.ex.,
um nidus) em um par de angiogramas.

②

①

③

⑤
④

Figura 24  

Nº Explicação

① Área de visualização: exibe um par de imagens DSA ou CIP.

② Controle de DSA/CIP: alterna as visualizações DSA e CIP para ajudar a identificar regi-
ões de interesse.

③ Barra de ferramentas.

④ Selecione Skip (Ignorar) para ignorar a definição de região de interesse e prosseguir
para a próxima etapa.

⑤ Selecione OK para manter a região de interesse e prosseguir para a próxima etapa.
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Como usar a janela de diálogo de definição de ROI

①

②

③

Figura 25  

Etapa

1. Role pelas imagens usando as barras deslizantes ① para encontrar regiões de interesse.

OBSERVAÇÃO: esta ação também pode ser realizada com a roda do mouse ou com a
função de rolagem. 

2. Selecione Brush (Desenhar).

3. Realce a região de interesse em uma visualização, desenhando um contorno ②.
A área é marcada em azul e cria um raio ③ na outra visualização.

4. Realce a região de interesse na outra visualização.
OBSERVAÇÃO: se ocorrer uma falha na intersecção dos raios das duas visualizações, a
opção OK será desabilitada. 

5. Role pelas imagens para verificar a ROI.

6. Selecione OK.

Delineamento de objetos em procedimentos de planejamento de angiografia
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Como prosseguir

Etapa

1.

Quando OK é selecionado, o aplicativo usa a entrada do delineamento da região de inte-
resse como ponto inicial para a criação de um objeto 3D com as seguintes propriedades:
• Name (Nome): Nidus
• Type (Tipo): Malformação
• Role (Função): Indefinido

2.

O novo objeto é criado com base na região de interesse e nos valores cinza na sequên-
cia de imagens 3D que foi corregistrada para as imagens DSA 2D.
Se nenhuma segmentação adequada for encontrada, o objeto resultante será definido
pela intersecção das regiões de interesse definidas.
Você pode prosseguir com o delineamento ou aprimoramento do objeto usando as ferra-
mentas de contorno disponíveis:
• Smart Brush: para refinar as áreas com captação de contraste.
• Brush 3D (Pincel 3D): para contornar áreas sem captação de contraste.
• Brush 2D (Pincel 2D): para pequenas alterações locais.
• Threshold (Limiar): para extrair detalhes vasculares com captação de contraste de

dentro do objeto nidus delineado, que também pode ser usado como a região de inte-
resse para essa ferramenta.
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Etapa

3.

Repita o processo para delinear manualmente ramos de vasos simples, com o objetivo
de separar artérias e veias.

Como apagar objetos em imagens 2D DSA

Para remover porções do objeto segmentado, use a ferramenta Erase (Apagar) nas
visualizações DSA 2D.

Etapa

1.

Selecione Erase (Apagar) ou clique no botão direito do mouse quando a ferramenta
Brush (Desenhar) estiver selecionada.

2. Marque a área que deve ser apagada na visualização DSA 2D.
Os voxels abaixo da área marcada são removidos da segmentação 3D.

Delineamento de objetos em procedimentos de planejamento de angiografia
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Como reabrir a janela de diálogo de definição de ROI

③

①

②

Figura 26  

Etapa

1. Selecione Data (Dados).

2. Selecione o par de imagens DSA 2D relevantes ①.

3. Abra o menu Objects (Objetos), selecionando a seta ②.

4. Selecione New Object (Novo objeto) ③.
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3.4 Delineamento de volumes-alvo clínicos em
procedimentos de planejamento de coluna

Diretrizes para a geração de objetos-alvo clínicos

A geração automática de objetos-alvo clínicos segue as diretrizes publicadas por Brett W. Cox, et
al. em 2012.
1. Cox BW, Spratt DE, Lovelock M, et al. International Spine Radiosurgery Consortium

consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 83:e597-605.

O SmartBrush gera um OAR recortado, que é calculado com base na posição do alvo clínico
(i.e., o OAR recortado cobre a área da coluna em que o CTV está localizado, ±5 mm da parte
superior/inferior). Isto é visível em visualizações 2D e 3D.

Sobre objetos-alvo clínicos

①

②
③

Assim que você inicia o delineamento de um GTV ①, o SmartBrush gera:
• CTV ②
• OAR (i.e., forame vertebral, “cropped”) ③

Como delinear objetos usando SmartBrush em um Fluxo de trabalho de Spine SRS

① ②

③

Figura 27  

Delineamento de volumes-alvo clínicos em procedimentos de planejamento de coluna
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Etapa

1. Selecione a vértebra relevante ①.

2. Centralize e amplie/reduza a região de interesse, usando as funções Zoom, Scroll (Ro-
lar) e Pan (Mover).

3. Selecione uma ferramenta de delineamento no menu.

4. Realize o delineamento da área a ser segmentada.
Assim que começar a delinear um objeto, o CTV e o OAR correspondentes são gerados.
O CTV e o OAR são atualizados automaticamente.

5. Acesse o próximo corte ou continue o delineamento em uma reconstrução perpendicular.

6. Repita as etapas até que o objeto tenha sido criado em todos os cortes relevantes.

7. Verifique os objetos desenhados e os objetos automaticamente gerados ②, selecionan-
do-os na barra de ferramentas ③ e analisando-os.

Vinculação de objetos

Figura 28  

Os três objetos são vinculados. As alterações realizadas em um objeto afetam o próximo objeto
(p.ex., uma alteração no GTV será refletida no CTV e no OAR recortado).
O fluxo é unidirecional.
Além disso, o aplicativo pode detectar alterações na vértebra que serve de base para o CTV.
Quando a vértebra é alterada fora do aplicativo durante o tempo de execução, o CTV é
atualizado de forma correspondente.
OBSERVAÇÃO: a vértebra deve ser segmentada antes do uso do SmartBrush (p.ex., no
software Brainlab Elements Anatomical Mapping). 

OBSERVAÇÃO: de acordo com as melhores práticas, os objetos GTV, CTV e OAR recortado
devem ser modificados sem sair do SmartBrush. 

Regras para delineamento automático do CTV

① ② ③ ④

Figura 29  

O SmartBrush cria automaticamente o CTV com base na localização do GTV, de acordo com as
seguintes regras:

Nº Localização do GTV Regiões anatômicas incluídas no CTV

①
• Corpo vertebral
• Pelo menos um pedículo

• Todo o corpo vertebral
• Pedículo(s)
• Processo(s) transverso(s)/lâmina(s)
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Nº Localização do GTV Regiões anatômicas incluídas no CTV

② • Pelo menos um pedículo
• Pedículo(s)
• Processo(s) transverso(s)/lâmina(s)

③ • Processo espinhoso
• Todo o processo espinhoso
• Processos transversos/lâminas bilate-

rais

④
• Corpo vertebral
• Processos transversos/lâminas bilate-

rais

• Todo o corpo vertebral
• Pedículos bilaterais
• Processo(s) transverso(s)/lâmina(s)
• Todo o processo espinhoso

Regras para delineamento automático de CTVs em procedimentos de planejamento de coluna

A geração automática de objetos-alvo clínicos segue estas regras:

Quando o GTV

envolve o pedículo
unilateral,

en-
tão

o pedículo e o processo
transverso/lâmina ipsilateral

são incluídos
no CTV.

envolve o processo
espinhoso,

o processo espinhoso inteiro
e a lâmina bilateral

envolve o corpo ver-
tebral e os proces-
sos do pedículo bila-
teral/transverso,

o corpo vertebral inteiro, os
pedículos bilaterais, o pro-
cesso transverso/processo
espinhoso e em lâmina

envolve o corpo ver-
tebral e um pedículo
unilateral,

o corpo vertebral inteiro, o
pedículo e o processo trans-
verso/lâmina ipsilateral

envolve uma lâmina
unilateral,

a lâmina/processo transver-
so, o pedículo ipsilateral e o
processo espinhoso

Regras adicionais para geração de alvos clínicos:
• Quando a interseção entre o GTV e um setor não estiver vazia, este setor será incluído no

Volume-alvo Clínico.
• Quando há alterações no GTV, a seleção do setor é atualizada de maneira dinâmica.
• Cada mudança no GTV dispara uma atualização de CTV, exceto em relação a mudanças de

nome, cor ou comentários.
OBSERVAÇÃO: se você sair do software sem revisar os objetos criados automaticamente, será
exibida uma janela de diálogo. 

Objetos com volumes desconectados

Assegure que qualquer objeto criado seja um objeto contíguo; caso contrário, ele será tratado
como um volume desconectado.
Um objeto é tratado como volume desconectado se o volume total do objeto menos o volume do
maior componente for maior que 0,1 cm³.
Se você sair do software depois de gerar ou editar objetos com volumes desconectados sem
analisá-los, uma janela de diálogo será exibida.
OBSERVAÇÃO: o aplicativo Spine SRS não é compatível com volumes desconectados para
planejamento de doses. 

Delineamento de volumes-alvo clínicos em procedimentos de planejamento de coluna
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4 OUTRAS FUNÇÕES
4.1 Relatório volumétrico

Sobre os relatórios volumétricos

Um relatório volumétrico contém informações sobre o volume de um objeto, critérios de
Macdonald e critérios de avaliação de resposta em tumores sólidos (RECIST). Critérios de
Macdonald são critérios para tumores 2D para lesões ponderadas em T1 com captação de
gadolínio. O algoritmo retorna o valor do maior diâmetro do objeto dentro dos cortes originais
multiplicado pelo valor do maior diâmetro perpendicular dentro do mesmo corte. RECIST são
critérios de avaliação para lesões ponderadas em T1 com captação de gadolínio. O algoritmo
retorna o valor do maior diâmetro do objeto dentro dos cortes originais.

Manipulando informações volumétricas

Um relatório volumétrico:
• É criado para um objeto e armazenado com o objeto quando Report (Relatório) é selecionado.
• Permanece válido enquanto o objeto associado não for modificado.
• É armazenado com os dados do paciente enquanto o objeto não for modificado.
• Calcula o volume do objeto com precisão de até duas casas decimais, se for inferior a 10 cm3.

Objetos maiores são calculados com precisão de uma casa decimal.
A forma e a posição de um objeto devem ser verificadas no aplicativo SmartBrush antes da
criação de relatórios. O relatório, propriamente dito, somente proporciona informações sobre as
medições volumétricas.
Os valores calculados a partir de um objeto delineado dependem da resolução da sequência de
imagens correspondente, incluindo o objeto. Se você usar valores calculados, considere esses
fatos para tomar decisões sobre outros tratamentos.
OBSERVAÇÃO: os critérios de Macdonald calculados no relatório volumétrico são realizados com
os cortes originais. Consequentemente, a orientação à qual se aplicam os critérios de Macdonald
é igual à direção da aquisição. A resolução da série de imagens determina a precisão do método.
Portanto, o objeto exibido no software poderá ter um resultado ligeiramente diferente em
decorrência da interpolação. 

OBSERVAÇÃO: entre em contato com o suporte da Brainlab para maiores informações. 

Analisando e exportando relatórios

Utilize o Viewer para analisar relatórios existentes. Para armazenar/exportar relatórios existentes,
use a função Export (Exportar) do Patient Data Manager.
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Como criar um relatório volumétrico

Figura 30  

Etapa

1. Selecione Data (Dados).
O menu Data (Dados) é aberto.

2. Selecione o objeto desejado no menu suspenso Objects (Objetos).

3. Selecione Report (Relatório)no menu.
O software gera um relatório volumétrico.

Relatório volumétrico
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4.2 Funções de relatório volumétrico

Funções

Botão Função

Navegar pelo relatório.

Ampliar uma área do relatório.

Ajustar o relatório à largura da tela.

Fechar o relatório.

Salvar o relatório em um local especificado.

Imprime o relatório em uma impressora especificada.
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4.3 Exportar

Como exportar

Para obter informações sobre exportação a partir do sistema, consulte o Manual do Usuário do
Software Patient Data Manager.
OBSERVAÇÃO: se os dados gerados pelo aplicativo (i. e., objetos, segmentações) forem usados
em aplicativos de acompanhamento, os resultados deverão ser cuidadosamente examinados
após a importação para o aplicativo de acompanhamento. 

Exportar
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