
IMAGE FUSION 
ANGIO
BRAINLAB ELEMENTS IMAGE FUSION ANGIO
Versão 1.0

Manual do Usuário do Software
Revisão 1.1
Data de emissão: 2019-11-27 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Todos os direitos reservados.





ÍNDICE
1  INFORMAÇÕES GERAIS................................................................................................5

1.1  Dados para contato............................................................................................................................5

1.2  Informações legais .............................................................................................................................6

1.3  Símbolos ..............................................................................................................................................7

1.4  Usando o sistema...............................................................................................................................8

1.5  Compatibilidade com dispositivos e software médicos ............................................................9

1.6  Treinamento e documentação .......................................................................................................11

2  VISÃO GERAL DO SOFTWARE.............................................................................13

2.1  Sobre o Image Fusion Angio .........................................................................................................13

2.2  Layout da tela ....................................................................................................................................16

2.3  Botões de navegação ......................................................................................................................17

2.4  Menu de dados..................................................................................................................................19

2.5  Atalhos................................................................................................................................................20

3  USANDO O IMAGE FUSION ANGIO..................................................................21

3.1  Aceitando pares de imagens .........................................................................................................21

3.2  Ajustar a Região de Interesse........................................................................................................25

3.3  Fusionando pares de imagens ......................................................................................................26

3.4  Ajustando manualmente os resultados da fusão......................................................................28

3.5  Analisando e verificando a precisão do alinhamento ..............................................................30

3.6  Finalização e aprovação no Image Fusion Angio .....................................................................32

3.7  Imagens com Projeção de intensidade de cor (CIP).................................................................34

ÍNDICE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0 3



ÍNDICE

4 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0



1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Central e América do Sul

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

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece cinco anos de vida útil para aplicativos de software. Durante esse período, a
Brainlab fornece atualizações de software e suporte em campo.

Sugestões

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

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

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

Marcas comerciais de terceiros

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

Informações sobre patentes

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

Software integrado de terceiros

Parte deste software é baseada nos trabalhos especificados a seguir. A licença completa e o
aviso sobre direitos autorais podem ser consultados nos links indicados a seguir:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Software Xerxes-C++ 3.1.1, desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://

www.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva para
Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).
Brainlab Elements Image Fusion Angio é um produto da Classe IIb, de acordo
com as normas estabelecidas pela MDD.

Relatar incidentes relacionados a este produto

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

Vendas nos Estados Unidos

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

Informações legais
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

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

Sinais de cuidado

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

Observações

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

Símbolos usados neste software

Símbolo Explicação

Consulte o manual/livreto de instruções

Instruções de uso dos componentes eletrônicos

Número do artigo

Data de fabricação
OBSERVAÇÃO: a data se apresenta no formato da certificação ISO 8691, ou seja,
AAAA-MM-DD. 

Fabricante

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo por médi-
cos ou a pedido deles

Identificação Única do Dispositivo

Dispositivo médico

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Usando o sistema

Uso proposto/Indicações de uso

O software Brainlab Elements Image Fusion Angio deve ser usado para o corregistro de
imagens cerebrovasculares.
O aplicativo pode ser usado em fluxos de trabalho clínicos que utilizam o corregistro de imagens
vasculares como uma etapa de planejamento ou pré-planejamento para o tratamento de
malformações cerebrovasculares.

População de potenciais pacientes

Não existem limitações demográficas, regionais ou culturais para pacientes. O usuário deve
decidir se o sistema deve ser usado em um determinado procedimento.

Perfil dos potenciais usuários

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

Ambiente das indicações de uso

O sistema deve ser usado em ambientes hospitalares ou em salas apropriadas para intervenções
cirúrgicas.
O sistema pode ser instalado em um computador Windows padrão com os requisitos mínimos
definidos.
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. Desse modo, o ambiente das indicações de uso será
determinado no arquivo técnico do sistema correspondente.

Revisão de plausibilidade

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

Usando o sistema
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e software
médicos

Software médico compatível da Brainlab

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

Software de outros fabricantes

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

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

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.

INFORMAÇÕES GERAIS
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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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1.6 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento
obrigatório conduzido por um representante autorizado da Brainlab, com o objetivo de garantir o
uso seguro e apropriado do produto.

Suporte supervisionado

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

Potenciais usuários

Este manual de usuário é direcionado a profissionais médicos e seus assistentes das áreas de
planejamento de neurocirurgia, neurorradiologia ou radioterapia durante o uso de um sistema de
navegação da Brainlab.

Leitura dos manuais de usuário

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

Manuais do Usuário disponíveis

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

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do Soft-
ware

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

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

Manual do Usuário de Hard-
ware

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

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

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumen-
tos

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

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

Manual do Usuário do Sis-
tema e do Usuário Técnico

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Sobre o Image Fusion Angio

Informações básicas

O software Image Fusion Angio permite o registro de angiografias de subtração digital em
imagens vasculares, com o objetivo de combinar informações de fluxo e localização. Você pode
fusionar sequências de imagens de DSA (Angiografia de subtração digital) 2D com sequências
de imagens de RMA, TCA e DSA 3D.
O software Image Fusion Angio propõe uma rede de fusões com base em regras de
emparelhamento predefinidas. Para obter informações adicionais, entre em contato com a
Brainlab.

Princípio de funcionamento

O software Image Fusion Angio inclui um algoritmo para fusionar as sequências de imagens
selecionadas. O algoritmo faz a correspondência entre duas sequências de imagens, junto com
estruturas anatômicas comuns, para otimizar o resultado da fusão.
O algoritmo também suporta ajustes manuais e fusões manuais completas. Os resultados da
fusão sempre podem ser analisados, aceitos ou descartados.
OBSERVAÇÃO: recomendações sobre protocolos de aquisição de imagens são fornecidas nos
seguintes capítulos ou podem ser encontradas nos Protocolos de Aquisição de Imagens da
Brainlab. 

Recomendações de aquisição para gerar melhores resultados

Para assegurar os melhores resultados, as imagens a serem utilizadas no Image Fusion Angio
devem observar as seguintes recomendações de aquisição: 
• Informações DICOM completas (p.ex., cabeçalho DICOM completo e indicação dos

parâmetros de aquisição).
• Boa qualidade da imagem bruta (alta resolução, alto contraste, mínimo de artefatos, etc.).

Recomendações para aquisições 3D

Os seguintes tipos de sequências são recomendados para o Image Fusion Angio:
• Aquisições DSA 3D.
• Protocolos de aquisição de imagens vasculares de RM aprimoradas por contraste, tais como

TOF ou T1 com contraste. A aquisição de imagens com supressão de gordura é
recomendada.

• Protocolos de aquisição de tomografias vasculares aprimoradas por contraste.
• Pelo menos 50 cortes.
• Tamanho máximo do pixel: 0,7 mm x 0,7 mm.
• Distância máxima do corte: 1,5 mm.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Recomendações para aquisições 2D

As seguintes recomendações se aplicam a aquisições DSA 2D:
• Siga as instruções no protocolo de aquisição de imagens de DSA
• Mínimo de seis quadros por sequência
• Tipo de aquisição: ESTÁTICO
• Salve as aquisições de imagens biplanares separadamente

Examinando sequências de imagens

Aviso
Sempre examine o resultado da fusão entre as projeções angiográficas 2D e os vasos em
aquisições 3D antes de prosseguir.

Modificação de imagem

A modificação de sequências de imagens em uso fora do Image Fusion Angio pode gerar
imprecisões ou corromper dados.
OBSERVAÇÃO: A fusão é baseada em estruturas anatômicas comuns e é afetada por variações
de brilho nos cortes da imagem. 

Fluxo de trabalho típico

Etapa

1. Selecione o paciente.

2. Selecione um fluxo de trabalho (p.ex., Cranial > Angio Planning).

3. Selecione os dados do paciente no Data Selection.

4. Inicie o Image Fusion Angio.
a. Quando se utilizam dados de um dispositivo de aquisição biplanar, as imagens são

automaticamente emparelhadas.
b. Quando se utilizam dados de um dispositivo de aquisição de plano único ou dados

pré-processados, o software propõe pares de imagens frontais-laterais para exame e
aprovação.

5. Utilize Adjust (Ajustar) e ROI para alinhar parcialmente as imagens.

6. Selecione Fusion (Fusionar) para fusionar cada sequência de imagens.
O algoritmo fusionará a aquisição 3D com as projeções 2D.

7. Alinhe manualmente as sequências de imagens, conforme necessário.

8. Aceite ou descarte cada sequência de imagens fusionada.

9. Selecione Done (Concluído).
O software Image Fusion Angio é encerrado.
OBSERVAÇÃO: dependendo de sua licença, você poderá criar imagens Projeção de in-
tensidade de cor (CIP) ao encerrar. 

Links relacionados

Imagens com Projeção de intensidade de cor (CIP) na página 34

Sobre o Image Fusion Angio
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Como iniciar o Image Fusion Angio

Etapa

1. Selecione os dados do paciente.

2.

Abra o software Image Fusion Angio na tela principal do Content Manager.
O software é iniciado.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.2 Layout da tela

Layout básico da tela

①

② ③

④

⑤⑥
Figura 1  

Nº Explicação

① Área de visualização

② Área de informações da fusão

③ Barra de ferramentas

④ Adjust (Ajustar)

⑤ As ferramentas Adjust (Ajustar) para alinhamento manual (p.ex., girar, aumentar) são
exibidas na moldura com linhas brancas pontilhadas dentro da área de visualização

⑥ Controle deslizante de reprodução de vídeo

Links relacionados

Ajustar a Região de Interesse na página 25
Analisando e verificando a precisão do alinhamento na página 30
Ajustando manualmente os resultados da fusão na página 28

Layout da tela
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2.3 Botões de navegação

Botões de navegação básica

Botão Função

Alerts (Alertas): mostra os alertas disponíveis relacionados aos dados.

Data (Dados): abre o menu Data (Dados) e mostra a lista de pares de fu-
são e a página de seleção de dados.

Home (Início): mostra a tela principal do Content Manager.

Back (Voltar): retorna para a etapa anterior.
O software solicita que você salve ou descarte os resultados de fusão atu-
ais.

Done (Concluído): confirma o status da fusão e prossegue para a próxima
etapa.
Os resultados são salvos para processamento adicional.

Funções de visualização

Botão Descrição

Pan (Mover): acessa toda a visualização.

Scroll (Rolar): navega toda a imagem DSA 2D.

Zoom: amplia ou reduz a imagem.
• Arraste para baixo/para a direita para ampliar o zoom
• Arraste para cima/para a esquerda para reduzir o zoom

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Botão Descrição

Windowing (Janelamento): ajusta o brilho e o contraste.
• Arraste para baixo ou para cima para aumentar ou diminuir o brilho.
• Arraste para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir o ní-

vel de contraste.

Toque nos botões de seta para alternar os pares de fusão.

Opções de fusão

Botão Descrição

Fusion (Fusionar): inicia um algoritmo para fusionar as sequências de ima-
gens 2D e 3D. Você pode calcular uma fusão a qualquer momento.

Undo (Desfazer): desfaz a última ação. Selecione repetidamente para des-
fazer múltiplas ações.

ROI: abre um menu suspenso com as regiões de interesse (ROI) disponí-
veis. Selecione uma região para aplicá-la à sequência de imagens atual.

Adjust (Ajustar): ativa as ferramentas usadas para girar, mover e redimen-
sionar objetos na área de visualização. Utilize as ferramentas para alinhar
as imagens manualmente - antes da fusão, a fim de obter um bom ponto
inicial ou, após a fusão, para realizar correções manuais.

Blending (Mesclar): diminui a intensidade da imagem 3D incrementalmen-
te, por exemplo, durante o ajuste manual.

Botões de navegação
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2.4 Menu de dados

Layout do menu de dados

①

④

⑤

③

②
⑥

Figura 2  

Nº Componente Descrição

① Other Objects (Outros Ob-
jetos)

Abra para selecionar e visualizar quaisquer objetos car-
regados.

② Vessels (Vasos) Abra para selecionar quaisquer vasos carregados.

③ MORE (MAIS) Sai do Image Fusion Angio e retorna ao Data Selec-
tion para selecionar mais dados.

④ SELECTED DATA (DA-
DOS SELECIONADOS)

Visualize as sequências de imagens carregadas como
pares de fusão.
Alterne os pares de fusão.

⑤ Par de fusão ativo Selecione os botões de seta para alternar os pares de
fusão.

⑥ Olho aberto/fechado Mostra/oculta todos os objetos ou vasos. Por padrão, to-
dos os objetos e vasos ficam ocultos.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.5 Atalhos

Lista de atalhos de teclado

Os seguintes atalhos estão disponíveis no software.

Função Descrição Atalho de teclado

Panorama Acessar toda a visualização
Ctrl + botão esquerdo do mouse. A
posição do clique define o centro da
visualização.

Navegar Navega toda a imagem DSA 2D Roda do mouse.

Ampliar/Reduzir Amplia e reduz a imagem Ctrl + roda do mouse.

Atalhos de tela de toque

Função Descrição Atalho de tela de toque

Panorama Acessar toda a visualização
Deslizar dois dedos sobre a tela: A
posição do toque define o centro da
visualização.

Navegar Navega toda a imagem DSA 2D
Pressione um dedo sobre a imagem
DSA 2D e arraste para cima ou para
baixo.

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

Atalhos
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3 USANDO O IMAGE FUSION
ANGIO

3.1 Aceitando pares de imagens

Informações básicas

O Image Fusion Angio analisa os dados do paciente selecionado e sugere pares de imagens
2D. Isto se aplica a todos os dados de dispositivos de aquisição de plano único ou a imagens
submetidas a processamento adicional.
Se imagens biplanares forem utilizadas, o aplicativo lerá as informações de emparelhamento das
imagens e esta parte será ignorada.
Os pares sugeridos podem ser mostrados das seguintes maneiras:
• Fusionados (p.ex., um par aprovado em uma sessão anterior)
• Propostos (p.ex., o software assume que essas imagens devem estar juntas)
• Emparelhados, após a aprovação
• Não emparelhados (p.ex., após o descarte ou quando nenhuma proposta pode ser realizada)

Você deve aprovar manualmente cada par antes de iniciar a fusão com a imagem 3D.
Se um par sugerido automaticamente não for adequado, você poderá alterar manualmente o
emparelhamento.

Base para a construção de pares

① ② ③ ④

Figura 3  

O software Image Fusion Angio propõe pares de imagens angiográficas com base no horário e
no ângulo da aquisição.

Nº Descrição

①

Características:
• Modalidade de aquisição (p.ex., raios X)
• Número da imagem (p.ex., número total de quadros/imagens)
• Ângulo de aquisição da imagem

②

Características:
• Nome da imagem
• Orientação (p.ex., frontal)
• Data e horário da aquisição

③ Miniatura de imagem
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Nº Descrição

④ Selecione a seta para abrir o menu de orientação

OBSERVAÇÃO: por padrão, todas as imagens frontais são exibidas na coluna esquerda e todas
as imagens laterais são exibidas na coluna direita. 

Como aceitar ou recusar pares gerados automaticamente

Figura 4  

Você deve examinar cada par antes de prosseguir com o processo de fusão. Somente imagens
emparelhadas podem ser fusionadas.
O par ativo, mostrado com uma moldura laranja, corresponde à sequência de imagens exibida.

Etapa

1. Examine o emparelhamento mostrado em laranja e confirme se é aceitável. Se não for
aceitável, selecione X para recusar o par.

2.

Quando o par é aceito, seu status é alterado para PAIRED (PAREADO).
OBSERVAÇÃO: se você carregar sequências de imagens já fusionadas, elas serão mos-
tradas com o status FUSED (FUSIONADO).
Imagens de aquisições biplanares são mostradas como AUTO-PAIRED (AUTO-PAREA-
DO). Nenhuma dessas imagens pode ser alterada. 

Aceitando pares de imagens
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Etapa

3. Prossiga com o restante dos pares.
Para selecionar outro par, selecione o par de imagens de sua preferência.
Aceite somente os pares que desejar. Para prosseguir para a próxima etapa, você deve
aceitar pelo menos um par.

4. Selecione Next (Avançar). A tela de fusão será exibida.

Como criar novos pares manualmente

Figura 5  

Se o software não sugerir automaticamente uma correspondência entre duas imagens
adequadas, você poderá criar pares manualmente.

Etapa

1. Selecione uma imagem Frontal não emparelhada.
Uma moldura laranja será exibida em torno da imagem.

2. Selecione uma imagem Lateral correspondente não emparelhada.
Uma moldura laranja será exibida em torno da imagem e uma linha pontilhada branca co-
nectará as duas imagens.

3. Se o par for satisfatório, selecione a marca de visto.
As imagens serão movidas para cima, sob a sequência de imagens fusionada anterior-
mente e o status será alterado para PAIRED (PAREADO).

Como alterar a orientação padrão da imagem

① ②

Figura 6  

O software designa as imagens como frontal ou lateral com base nas informações fornecidas. Por
padrão, todas as imagens frontais são exibidas na coluna esquerda e todas as imagens laterais
são exibidas na coluna direita. Se uma imagem tiver sido incorretamente designada, você poderá
alterar manualmente a orientação.

Etapa

1. Selecione o botão de seta ① referente à imagem que deseja alterar.
O software abre o menu de orientação ②.
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Etapa

2. Selecione o ícone apropriado (p.ex., a representação lateral).
A imagem será movida para a outra coluna e exibirá a orientação correta.

3. Prossiga com o processo de emparelhamento.

Aceitando pares de imagens
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3.2 Ajustar a Região de Interesse

Informações básicas

Realizar uma fusão em uma Região de Interesse definida manualmente restringe o algoritmo de
fusão à área de Interesse. Isso torna possível uma maior precisão da fusão em uma área
espacial limitada.
As seguintes regiões de interesse estão disponíveis: 
• All Vessels (Todos os vasos) (padrão)
• Carotid Artery Left (Artéria carótida esquerda)
• Carotid Artery Right (Artéria carótida direita)
• Carotid Artery Left + Right (Artéria carótida esquerda + direita)
• Basilar Artery (Artéria basilar)

Se não houver informações suficientes disponíveis na sequência de imagens, uma lista geral de
regiões de interesse será fornecida:
• All Vessels (Todos os vasos) (padrão)
• Hemisphere Right (Hemisfério Direito)
• Hemisphere Left (Hemisfério Esquerdo)

OBSERVAÇÃO: se o software não receber informações suficientes, a função de região de
interesse será desativada. 

Como ajustar a Região de Interesse

Antes de selecionar a função Fusion (Fusionar), utilize as opções de região de interesse pré-
selecionadas para aprimorar a precisão do alinhamento em uma área espacial limitada.

Etapa

1.
Selecione ROI.
O software abre um menu com opções de região de interesse. O conteúdo
do menu depende das informações disponíveis na sequência de imagens.

2.

Selecione a região de interesse mais importante para o seu propósito (geralmente a arté-
ria exibida em sua imagem DSA). O software mostra a sequência de imagens com a regi-
ão de interesse selecionada sobreposta em vermelho.
OBSERVAÇÃO: certifique-se de que um volume suficiente de informações anatômicas
esteja coberto pela região de interesse, a fim de aprimorar os resultados da fusão. 

Links relacionados

Como ajustar manualmente os resultados da fusão na página 28
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3.3 Fusionando pares de imagens

Introdução à fusão de pares de imagens

②

①

Figura 7  

Quando os pares forem aceitos e a posição inicial tiver sido calculada, você poderá iniciar a fusão
entre as imagens 2D e a imagem 3D. A imagem 3D é exibida como uma projeção de intensidade
máxima (MIP) Vermelha, sobreposta à imagem 2D.
A tela inicial mostra a fusão proposta calculada pelo software.
A seta ② indica o par de imagens exibido na área de visualização ①.
Você pode executar as seguintes opções:
• Iniciar uma fusão
• Definir uma região de interesse
• Alinhar manualmente as imagens sobrepostas

Como iniciar uma fusão

O botão Fusion (Fusionar) da barra de ferramentas é ativado sempre que um destes parâmetros
de entrada de fusão é alterado, tais como:
• A posição do controle de reprodução de vídeo
• A posição da imagem depois que a função Adjust (Ajustar) é utilizada
• A ROI

Quando o botão está ativo, você pode iniciar uma fusão da sequência de imagens 2D com a
Imagem 3D.

Etapa

1. Selecione Fusion (Fusionar).
O software calcula a fusão da sequência de imagens 2D com a Imagem
3D.
OBSERVAÇÃO: você deve selecionar a opção Fusion (Fusionar) para
aplicar o algoritmo de fusão na região de interesse recém-definida. 

Fusionando pares de imagens
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Etapa

2. A fusão sugerida é exibida na tela. Você pode aceitar a fusão ou descartá-la e ajustá-la
manualmente antes de realizar uma nova fusão.

Como reiniciar uma fusão

Para reiniciar uma fusão, restaure as imagens fusionadas para sua posição inicial.

Etapa

Você pode selecionar Undo (Desfazer) na barra de ferramentas ou selecionar o X ao lado de
Fused (Fusionado) na área de informações da fusão.
OBSERVAÇÃO: o uso de X para quebrar a fusão permite que você retorne ao alinhamento inici-
al da sequência de imagens. Se uma ROI tiver sido definida manualmente para a realização de
uma fusão, a ação de quebra irá removê-la. 
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3.4 Ajustando manualmente os resultados da fusão

Informações básicas

Se os resultados da fusão automática forem insatisfatórios, é possível fazer ajustes manuais.
O alinhamento manual da sequência de imagens estabelece um ponto de partida para auxiliar o
algoritmo de registro e para melhorar o resultado da fusão.

Como ajustar manualmente os resultados da fusão

 

①

②

③

④

Etapa

1.

Selecione Adjust (Ajustar) na barra de ferramentas.
Um quadrado branco pontilhado no centro de ambas imagens.

2. Trabalhando com uma imagem de cada vez, posicione a imagem dentro da máscara cra-
niana, arrastando o símbolo de cruz localizado no centro ③.

3. Aumente ou diminua o tamanho da imagem, arrastando a seta ④.

Ajustando manualmente os resultados da fusão
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Etapa

4. Para girar a imagem em seu eixo vertical ou horizontal, arraste as setas curvas ②.
A guia de orientação, localizada no canto inferior esquerdo da visualização, oferece ins-
truções sobre a orientação.

5. Para girar a imagem à esquerda ou à direita, arraste a seta circular ①.

6. Use o controle de reprodução de vídeo para verificar se as imagens estão alinhadas.
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3.5 Analisando e verificando a precisão do
alinhamento

Recursos de verificação

O software Image Fusion Angio oferece as seguintes ferramentas para verificação manual da
precisão do posicionamento antes e depois da fusão:
• Blending (Mesclar)
• Windowing (Janelamento)
• Controle de reprodução de vídeo
• Scroll (Rolar)

Como usar a função Blending

Figura 8  

A função Blending (Mesclar) permite a comparação do alinhamento da sequência de imagens
3D com a imagem DSA, por meio da alteração gradual da opacidade da imagem 3D. Você pode
então aprimorar manualmente o alinhamento. O software usa uma sobreposição na cor vermelha
para os vasos.

Etapa

1.

Selecione Blending (Mesclar).

Analisando e verificando a precisão do alinhamento
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Etapa

2. Dentro da imagem, arraste o mouse ou o dedo para a esquerda ou para a direita para
ajustar progressivamente a transparência.
Alternativamente, inicie o Controle de reprodução de vídeo para visualizar a função Blen-
ding (Mesclar).
OBSERVAÇÃO: o padrão para Blending (Mesclar) é definido em aproximadamente um
terço do controle deslizante. Para obter os melhores resultados da fusão, reduza o con-
traste no controle deslizante após o alinhamento manual, porém, antes de selecionar Fu-
sion (Fusionar). 

Como usar a função Windowing

A função Windowing (Janelamento) permite ajustar o brilho e o contraste dos seus pares de
fusão.

Etapa

1.

Selecione Windowing (Janelamento).

2. Ajuste o brilho e o contraste de sua sequência de imagens.
• Brilho: dentro da imagem, arraste o mouse ou o dedo para cima ou para baixo
• Contraste: dentro da imagem, arraste o mouse ou o dedo para a esquerda ou para a

direita

Como usar o controle de reprodução de vídeo

① ②
Figura 9  

Use o controle de reprodução de vídeo para visualizar automaticamente a sequência de imagens
DSA e compará-la com o posicionamento da imagem MIP.

Etapa

1. Selecione o botão ① do controle de reprodução de vídeo sob a imagem que deseja vi-
sualizar.
As funções Blending (Mesclar) ou Windowing (Janelamento) referentes à sequência de
imagens serão executadas em loop.

2. Para pausar ou interromper o processo de reprodução, selecione o botão novamente.
Você pode mover manualmente o controle deslizante ② para acessar uma determinada
posição na imagem.
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3.6 Finalização e aprovação no Image Fusion Angio

Sobre a Finalização dos resultados da fusão

Antes de fechar o software, você precisa revisar e finalizar todos os resultados de fusão
pendentes. É possível:
• Aprovar uma fusão
• Descartar uma fusão

OBSERVAÇÃO: para que possam ser usadas em outros aplicativos, as fusões devem ser
aprovadas. 

Como aprovar o resultado de uma fusão

Etapa

1.

Examine o resultado da fusão. Se o resultado for satisfatório, aceite-o na área de infor-
mações da fusão.

2.

• Quando o resultado é aceito, o par é mostrado como fusionado.
• Se não aceitar o resultado, faça ajustes com as funções Adjust (Ajustar) e Fusion

(Fusionar) até que os resultados estejam satisfatórios.

3. O resultado da fusão é salvo para processamento adicional. O software carrega o próxi-
mo par.

Como revisar o resultado de uma fusão

Figura 10  

Se você tentar prosseguir sem aprovar ou recusar um resultado, a janela de diálogo Review
Pending (Revisão pendente) será exibida.

Opções

Review (Revisar): permite que você retorne e aprove os resultados penden-
tes.

Finalização e aprovação no Image Fusion Angio
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Opções

Discard (Descartar): permite que você prossiga sem aprovar a fusão.
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3.7 Imagens com Projeção de intensidade de cor
(CIP)

Informações básicas

As sequências de imagens com CIP são geradas automaticamente para cada aquisição de
imagem DSA ao sair do aplicativo.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade desse recurso depende de uma licença. 

Como interpretar as imagens com CIP

As imagens com CIP proporcionam informações temporárias sobre o fluxo sanguíneo de uma
série de aquisições de imagens DSA sequenciais. O momento de chegada do agente de
contraste em um determinado local é codificado por cores em uma única imagem composta. A
cor de cada pixel indica o momento em que o contraste chegou àquele local. As estruturas com
atenuação elevada de contraste (p.ex., vasos maiores e lesões vasculares) aparecem mais
brilhantes.

① ②
Figura 11  

Aqui temos uma aquisição de imagem DSA no início da sequência ① e a imagem com CIP
correspondente ②.
• Vermelho e laranja: áreas que já receberam o agente de contraste.
• Verde e amarelo: áreas que estão recebendo o agente de contraste no momento. Estas são as

áreas com a concentração mais elevada do agente de contraste em um determinado quadro.
• Turquesa e azul: áreas que ainda não receberam o agente de contraste.

Para obter mais informações, consulte:
Strother CM, Bender F, Deurerling-Zheng Y, et al. Parametric color coding of digital subtraction
angiography. AJNR Am J Neuroradiol. 2010 May; 31(5):919-24. doi 10.3174/ajnr.A2020. Epub
2010 Feb 18. http://www.ajnr.org/content/31/5/919

Imagens com Projeção de intensidade de cor (CIP)
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