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Thank you for purchasing an EnvisuTM Spectral Domain Ophthalmic Imaging system. In 

developing our systems, we have placed great emphasis on simple, self-explanatory operation. 

This user manual contains important information related to the device, safety, operation, and 

cleaning. In order to avoid injury to persons or damage to the system this user manual, including 

indications, warnings and precautions, must be read and understood before performing any 

procedure. 

 

Thank you for choosing our products. We hope that you will enjoy the quality and performance 

of your EnvisuTM SDOIS system. 

 

For inquiries regarding sales, service, or support contact Leica Microsystems by either visiting 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
or by calling the One Call support number closest to your facility:  

Australia: 1 800 625 286 (Option 2)  

Austria: +43 1 486 80 50 27  

Belgium: +32 2 790 98 50  

China: +86 400 650 6632  

Denmark: +45 44 54 01 01  

France: +33 156 052 326  

Germany: +49 64 41 29 44 44  

Hong Kong: +852 800-969-849  

India: 1800 313 2339 

Italia: +39 02 57486.1  

Japan: +81 3 3761 1147  

Korea: +82 80 440 4401  

Netherlands: +31 70 413 2100  

New Zealand: 0800 400 589 (Option 2)  

United Kingdom: +44 845 604 9095  

United States: 1-800-526-0355 (Option 1, then Option 1)  

Portugal: +351 21 388 91 12 
 

 

 

 

 

 



For issues concerning the Leica manufacturing center please contact: 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Blvd 

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

Phone:  +1 919 314 5500  

Fax:  +1 919 314 5501 

 

 

CAUTION 

 
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Germany 

 

Legal disclaimer 

All specifications are subject to change without notice. The information provided by this 

manual is directly related to the operation of the equipment. Medical decision remains the 

responsibility of the clinician. Leica Microsystems has made every effort to provide a complete 

and clear user manual highlighting the key areas of product use. Should additional information 

regarding the use of the product be required, please contact your local Leica representative. 

You should never use a medical product of Leica Microsystems without the full understanding 

of the use and the performance of the product. 

 

Liability 

For our liability, please see our standard sales terms and conditions. Nothing in this disclaimer 

will limit any of our liabilities in any way that is not permitted under applicable law or exclude 

any of our liabilities that may not be excluded under applicable law. 





Índice 

9054-10054_PT Rev C  Página iii de 131 
 

Índice 

Informação de Produto ............................................................................... 7 

Chave de Símbolos ................................................................................................................ 7 

Utilização Prevista .................................................................................................................. 7 

Arquitetura do Software e Terminologia ................................................................................. 8 

Visão Geral ................................................................................................. 9 

Introdução à Interface do Utilizador do InVivoVue .................................................................. 9 

Layout do Software ................................................................................................................ 9 

Interface do Utilizador ............................................................................... 10 

Informação do Estudo ...........................................................................................................10 
Adicionar um Estudo .....................................................................................................11 
Editar um Estudo ...........................................................................................................12 
Apagar um Estudo .........................................................................................................13 

Informações dos Pacientes ...................................................................................................14 
Adicionar um Paciente ...................................................................................................15 
O Paciente Anónimo ......................................................................................................16 
Editar um Paciente ........................................................................................................17 
Apagar um Registo de Paciente ....................................................................................18 
Procurar um Paciente ....................................................................................................18 

Informações sobre o Médico e o Examinador .......................................................................20 
Criar um Registo de Médico ..........................................................................................20 
Editar um Registo de Médico .........................................................................................21 
Apagar um Médico ........................................................................................................22 
Criar um Registo de Examinador ...................................................................................22 
Editar um Registo de Examinador .................................................................................23 
Apagar um Examinador .................................................................................................24 

Informações sobre o Exame..................................................................................................24 
Criar um Novo Exame ...................................................................................................24 
Editar um Registo de Exame .........................................................................................26 
Apagar um Exame .........................................................................................................27 
Procurar um Exame .......................................................................................................28 

Separador Imaging (Captação de Imagens) ..........................................................................29 
Visão Geral ...................................................................................................................29 

Selecionar os Varrimentos a Executar ..................................................................................33 
A Grelha de Início Rápido..............................................................................................33 
Definir um Varrimento Personalizado ............................................................................34 
Criar Varrimentos Predefinidos ......................................................................................36 
Definir um Protocolo de Varrimento ...............................................................................37 
Adicionar um Protocolo de Varrimento a um Estudo ......................................................38 

Dados de Imagem Leica .......................................................................................................39 
Tipos de Ficheiro Criados pelo InVivoVue .....................................................................39 
Carregar Imagens a partir de Dados OCU .....................................................................39 



InVivoVue (Versão 2.4) 

Página iv de 131  9054-10054_PT Rev C 
 

Configuração InVivoVue ........................................................................................................40 
Mudar a Configuração ...................................................................................................40 
Alterar as Predefinições do Programa ...........................................................................41 
Determinar a configuração do utilizador atual ................................................................42 
Guardar novas definições de configuração do utilizador ................................................42 
Criar um Novo Ficheiro de Definições do Utilizador .......................................................46 
Carregar um Ficheiro de Definições Existente ...............................................................46 

Gestão de Dados ..................................................................................................................48 
Carregar um ficheiro .OCT sem dados de paciente .......................................................48 
Arquivar Exames ...........................................................................................................48 
Recuperar Varrimentos Arquivados ...............................................................................50 
Exportar Exames ...........................................................................................................51 
Importar Exames ...........................................................................................................54 
Ler Dados Importados ...................................................................................................55 

Fluxo de Trabalho Diário ........................................................................... 58 

Realizar um Exame ...............................................................................................................58 
Selecionar um Paciente .................................................................................................60 
Desanonimizar um paciente ..........................................................................................61 
Predefinir Exames .........................................................................................................61 
Escolher um Varrimento ................................................................................................62 

Adquirir Imagens ...................................................................................................................64 
A Função Video Fundus (Vídeo do Fundo Ocular) ........................................................64 
Controlo de Varrimento Dinâmico ..................................................................................65 
Mira para Adquirir uma Imagem ....................................................................................69 
Utilizar o Modo de Execução Livre para Adquirir uma Imagem ......................................70 
Controlo de Pedal ..........................................................................................................71 

Padrões de Varrimento .........................................................................................................72 
Varrimento Linear (Varrimento B) ..................................................................................72 
Varrimento de Volume Retangular .................................................................................73 
Modo de Volume Misto ..................................................................................................74 
Volume Radial ...............................................................................................................75 
Volume Anular ...............................................................................................................76 

Trabalhar com Varrimentos ...................................................................................................77 
Utilização da Memória ...................................................................................................77 
Criar Varrimentos Personalizados .................................................................................78 
Editar Varrimentos .........................................................................................................79 
Apagar Varrimentos .......................................................................................................81 
Guardar Varrimentos de Imagem ..................................................................................81 
Carregar Varrimentos para Revisão ..............................................................................82 
Reproduzir Varrimentos de Imagem ..............................................................................83 
Alterar as Definições da Janela de Varrimento B ...........................................................84 
Definir Amostras na Janela VIP .....................................................................................85 

Trabalhar com Pacientes e Exames ......................................................................................86 

Imprimir Imagens ..................................................................................................................87 
A Janela de Varrimento B ..............................................................................................88 
A Janela Projeção de Intensidade de Volume ...............................................................89 

Encerrar o Envisu ..................................................................................................................89 



Índice 

9054-10054_PT Rev C  Página v de 131 
 

Sobre o Encerramento do Envisu ..................................................................................89 
Desligar a Alimentação de Energia ................................................................................89 

Operações de Software Avançadas .......................................................... 90 

Modo de Doppler ...................................................................................................................90 
Adquirir Dados do Doppler ............................................................................................90 
Apresentar Varrimento com Dados do Doppler .............................................................91 

Controlo de Processamento ..................................................................................................92 
Otimizar a Dispersão de Imagem ..................................................................................92 
Calcular a Média de Linha/Fotograma ...........................................................................93 

Ferramentas de Medição No Ecrã .........................................................................................93 
Calibres .........................................................................................................................93 

Pós-Processamento ..............................................................................................................95 
Registo e Cálculo de Média ...........................................................................................95 

Gerar Relatórios ....................................................................................................................96 

Ver a Composição Tridimensional de Varrimentos  de Imagem ............................................99 
Sobre a Ferramenta de Análise 3D ...............................................................................99 
Carregar um Varrimento de Volume Retangular na Ferramenta  de Análise 3D ............99 
Recortar uma Imagem 3D em Amostras Apresentadas ............................................... 100 
Registar Varrimentos B em Imagem 3D ...................................................................... 101 
Alterar Opções de Visualização 3D ............................................................................. 102 
Recortar a Imagem 3D Usando Linhas de Recorte...................................................... 103 
Cortar a Imagem 3D Usando Controlos de Deslize ..................................................... 104 
Captar a Imagem 3D ................................................................................................... 105 
Repor a Imagem 3D .................................................................................................... 106 
Mudar Janelas 2D para a Janela Principal .................................................................. 106 

Adquirir e Processar Imagens do Fundo Ocular .................................................................. 107 

Resolução de problemas ........................................................................ 112 

Resolução de Problemas de Software ................................................................................ 112 
Verificar o Espectro de Linha ....................................................................................... 113 

Apêndice I: Configuração do Network Reader ........................................ 116 

Introdução ........................................................................................................................... 116 

Contexto e Pressupostos .................................................................................................... 116 

Configuração da Localização de Armazenamento de Rede ................................................ 117 

Configuração do Reader Computer ..................................................................................... 117 

Transferir Dados para o Network Reader ............................................................................ 118 
Configuração da Unidade de Transferência ................................................................ 118 
Exportar Exames do Sistema Leica ............................................................................. 119 
Instruções de Exportação ............................................................................................ 119 
Importar Exames da Unidade de Transferência ........................................................... 119 
Instruções de Importação ............................................................................................ 120 

Ver Dados da Unidade de Rede .......................................................................................... 120 

Resolução de problemas ..................................................................................................... 121 



InVivoVue (Versão 2.4) 

Página vi de 131  9054-10054_PT Rev C 
 

Apêndice II: Instalação do Software InVivoVue 2.4 e Instruções de 
Atualização ............................................................................................. 122 

Finalidade ........................................................................................................................... 122 

Materiais Necessários ......................................................................................................... 122 

Primeira Instalação do InVivoVue Reader ........................................................................... 122 

Atualizar o Software InVivoVue da versão 2.x para 2.4 ....................................................... 124 

Índice ...................................................................................................... 126 



 

Página 7 de 131 
 

Informação de Produto 

Chave de Símbolos 

Ao longo do Manual do Utilizador, são usados os seguintes símbolos. 

 

Aviso 
Os avisos alertam sobre situações que, se não forem evitadas,  
podem resultar em morte ou ferimentos graves. 

 

Aviso 
Tensão Perigosa 

 

Nota 
As notas identificam requisitos técnicos aos quais o utilizador deve  
dedicar uma atenção especial, como observações sobre erros comuns, 
situações invulgares e conselhos para uma utilização otimizada. 

 

Símbolo de Corrente Alternada: encontra-se na Etiqueta de Segurança 
Elétrica, na parte traseira das Caixas do Motor e da Interface 

 

Instruções de Utilização: encontram-se na Etiqueta do Fabricante,  
consulte o Manual do Utilizador  

 

Terra/Massa de Proteção: encontra-se no interior das Caixas do Motor  
e da Interface 

 

Peça Aplicada de Tipo B: encontra-se no Scanner de Sonda Portátil  
e de Retina 

 

Utilização Prevista  

O Sistema de Imagem Oftálmico de Domínio Espectral Leica EnvisuTM destina-se a adquirir, 
processar, apresentar e guardar imagens de resolução profunda da microestrutura do tecido 
ocular, utilizando Tomografia de Coerência Ótica de Domínio Espectral (SD-OCT). O 
EnvisuTM SDOIS está indicado para utilização como meio auxiliar de diagnóstico de condições 
fisiológicas e patológicas do olho através da aquisição de imagens óticas sem contacto. A 
aquisição de imagens dos vários tecidos do olho é apoiada pela utilização de lentes 
intercambiáveis. Este sistema está indicado para utilização numa população de pacientes que 
abrange desde bebés prematuros e recém-nascidos até adultos, sendo adequado para 
pacientes em ambulatório ou internados. O sistema está indicado para utilização na aquisição 
de imagens em posição vertical ou supina, de modo portátil ou fixo, e é adequado para a 
aquisição de imagens em pacientes sob anestesia.  
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IMPORTANTE!  Leia e compreenda todo o manual do utilizador antes de 

operar este sistema. Se tiver quaisquer questões relativas à 
utilização deste sistema, contacte o serviço de atendimento 
ao cliente. 

Os utilizadores deste sistema devem ser médicos ou técnicos com formação ou 
experiência profissional na utilização de equipamento de aquisição de imagens da 
retina. 
 

Arquitetura do Software e Terminologia 

O software InVivoVue 2.4 da Leica foi escrito em C++ para a plataforma Windows e emprega 
uma base de dados para gerir as informações dos pacientes e dos exames. Os dados 
recolhidos para um paciente durante uma visita ou sessão de varrimento são designados 
como um exame, que tem associado um médico (ou investigador principal), um examinador, 
um estudo e um braço de tratamento. Adicionalmente, os exames podem ser definidos para 
seguirem protocolos de varrimento específicos. Abaixo, definem-se alguns dos termos 
usados neste manual: 

Estudo: pode ser usado para organizar a pesquisa realizada no âmbito de uma bolsa 
financiada ou como forma de organizar protocolos de exame a seguir em estudos em 
animais.  

ID do Sítio: um número exclusivo atribuído a cada instância de base de dados.  

Braço de Tratamento: num ensaio aleatório, indica qualquer um dos grupos de tratamento. 
O Braço de Tratamento pode ser usado como uma categoria ou outro meio de diferenciar 
pacientes no âmbito de um estudo. 

Protocolo de Varrimento: um grupo padrão de varrimentos que será usado em todos os 
elementos sujeitos ao estudo 

Paciente: pode indicar um sujeito ou espécime animal cujas imagens serão processadas. 

Número do Registo Médico (MRN): a ID exclusiva através da qual o paciente pode ser 
identificado na instituição. 

ID (Paciente): o nome ou número de código através do qual o sujeito é monitorizado no 
estudo de investigação. 

Exame: denota uma visita ao local ou sessão de aquisição de imagens e é um conjunto de 
um ou mais varrimentos realizados para um paciente, num dia. 

Médico: o médico principal ou investigador principal no local. 

Examinador: o fotógrafo ou investigador que realiza a aquisição de imagens. 

Apenas Rx 
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Visão Geral 

Introdução à Interface do Utilizador do InVivoVue 

O software InVivoVue da Leica permite ao utilizador adquirir, processar e apresentar 
imagens captadas através do sistema OCT de domínio espectral da Leica. O programa permite 
que os varrimentos sejam organizados por estudo de investigação, por sujeitos animais, por 
examinador e médico e por exame ou visita ou sessão de varrimento. Estas informações, que 
contêm as ligações entre estas informações e os ficheiros nos quais se guardam dados de 
imagem efetivos, são guardadas numa base de dados. 

 

Layout do Software 

A interface do utilizador do software tem quatro separadores (Study (Estudo), Patient/Exam 
(Paciente/Exame), Imaging (Captação de Imagens), Reports (Relatórios), organizados de 
modo a refletirem fluxos de trabalho comuns. 

O separador Study (Estudo) é usado para inserir os nomes dos estudos para os quais estão 
a ser recolhidos dados. Organizar os dados em estudos pode ser útil na procura de conjuntos 
de dados relacionados através da aplicação de um filtro no nome do estudo. É, tipicamente, 
visitado no dia da instalação do software e, depois, apenas quando se inicia um novo estudo. 
No entanto, em sistemas Reader, os utilizadores visitam este separador para trocar os sítios, 
para a revisão de dados importados. 

O separador Patient/Exam (Paciente/Exame) é onde são introduzidas informações sobre 
novos pacientes e onde é possível definir um novo exame. Adicionar um novo paciente faz com 
que essa pessoa apareça na lista de pacientes principal. Selecionar um paciente dessa lista 
apresenta os seus dados pessoais, bem como os exames a que foi submetido. É possível 
iniciar um novo exame para o paciente selecionado, e detalhes, como o médico, o examinador 
e o estudo, são associados a exames neste separador. 

O separador Imaging (Captação de Imagens) é onde se realizam a aquisição de dados e a 
revisão de dados. Inclui controlos para definir e adicionar novos varrimentos para um exame 
em curso. Também possui controlos que permitem ao utilizador reproduzir dados de imagem. 

Por fim, o separador Reports (Relatórios) permite a criação de relatórios para os dados 
adquiridos. 

O menu principal é composto por quatro submenus. O menu File (Ficheiro) contém itens 
para guardar dados em vários formatos e para imprimir imagens. O menu Tools (Ferramentas) 
possui opções para gerir ficheiros de dados através de importação/exportação e de arquivo/ 
recuperação. Também existem opções para criar e carregar ficheiros de configuração persona- 
lizados. Os utilizadores avançados podem ver opções para interagir com o hardware a um nível 
baixo. O menu Reports (Relatórios) contém praticamente as mesmas opções que o separador 
Reports (Relatórios), para configurar e criar relatórios. O menu Help (Ajuda) possui atalhos 
para rever o manual do utilizador e notas de versão, bem como para ver caixas de diálogo com 
informações do sistema e da instalação. 
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Interface do Utilizador 

Informação do Estudo 

A lista principal (1) no separador Study (Estudo) mostra todos os estudos que foram 
definidos. Os detalhes para o estudo selecionado nesta lista aparecem nas caixas à sua direita, 
em 2, 3 e 4. É possível adicionar um novo estudo, clicando no botão Add Study (Adicionar 
Estudo) (5). Estes detalhes podem ser modificados posteriormente, clicando no botão Edit 
Study (Editar Estudo) (6). Um estudo sem uso é removido, clicando-se no botão Delete Study 
(Apagar Estudo) (7), apesar de o programa não permitir ao utilizador apagar um estudo no caso 
de existir um exame com dados associados a esse estudo. 

 

Imagem 1: Separador Study (Estudo) 

Se a lista de estudos for extremamente longa, pode ser útil procurar esse estudo, digitando a 
sua ID (8) ou o Name (Nome) (9) nas caixas de texto apresentadas: o exame selecionado na 
lista irá mudar, para corresponder ao que é digitado. 

Dados adquiridos noutros sítios podem ser visualizados em sistemas Reader, através da 
importação desses dados. No entanto, só é possível visualizar os dados de um sítio de cada 
vez. Por predefinição, o programa apenas lista dados para o sítio nativo; no entanto, se os 
dados forem importados, o utilizador pode escolher ver um sítio diferente, clicando no botão 
Switch Sites (Trocar Sítios) (10). Este botão não estará visível, a menos que tenham sido 
importados alguns dados. 
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Adicionar um Estudo 

O InVivoVue requer que todos os exames sejam associados a um estudo, o que significa 
que, pelo menos, um estudo tem de ser definido antes da aquisição de dados. No entanto, os 
utilizadores que escolham não agrupar os seus dados a estudos podem definir um estudo 
reservado, com o nome do seu sítio; depois, novos exames serão automaticamente associados 
a esse estudo e, fora isso, o utilizador pode ignorar esta funcionalidade. 

No entanto, sítios de investigação e utilizadores que pretendam organizar os seus dados em 
grupos podem definir um número arbitrário de estudos e filtrar os exames por estudo e 
categoria. 

Para definir um novo estudo, clique no botão Add Study (Adicionar Estudo), que abre o 
editor de estudos. 

 

Imagem 2: Editor de Estudos  

A caixa de texto Study Name (Nome do Estudo) (1) contém a identificação do estudo, que 
tem de ser exclusiva num dado sítio e está limitada a 40 carateres alfanuméricos. A Study ID 
(ID do Estudo) (2) também é uma cadeira de carateres exclusiva, limitada a 20 carateres 
alfanuméricos. Dado que os campos do nome e da ID são os elementos apresentados na lista 
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de estudos principal, faz sentido que os utilizadores que planeiem definir múltiplos estudos 
ponderem cuidadosamente na atribuição de identificadores mnemónicos. 

A Study Description (Descrição do Estudo) (3) aparece no separador Study (Estudo), mas 
apenas se o estudo estiver selecionado aqui. Está limitada a 2000 carateres, excluindo apenas 
aspas simples. Está assim previsto, para que os utilizadores possam comunicar a utilização 
pretendida entre utilizadores num sítio de aquisição. 

Um protocolo de varrimentos é uma lista de varrimentos, com um padrão particular, com 
determinadas dimensões físicas e densidade de dados, a executar numa ordem em particular. 
Muitas vezes, é útil definir um conjunto de varrimentos que serão recolhidos para muitos 
pacientes como um protocolo, de forma a que novos exames possam ser rapidamente 
preenchidos com essa lista. Se estiverem definidos protocolos de varrimento, estes aparecem 
na lista Available scan protocols (Protocolos de varrimento disponíveis) (11) do lado 
esquerdo do editor de estudos. Apenas protocolos associados a um estudo estarão disponíveis 
para seleção quando é definido um novo exame nesse estudo. Os protocolos associados a um 
estudo aparecem na lista Scan protocols in study (Protocolos de varrimento num estudo) (12) 
do lado direito do editor de estudos. 

Para adicionar um protocolo disponível a um estudo, clique no botão Add >> (Adicionar >>) 
(13); o protocolo selecionado desaparece do lado esquerdo e aparece no lado direito. Não 
existe limite para o número de protocolos num estudo, nem existe uma penalidade particular 
por adicionar um protocolo, além de tornar a lista de seleção mais longa. Para remover um 
protocolo de um estudo, clique no botão << Remove (<< Remover) (14) e o protocolo 
selecionado desaparece do lado direito e aparece do lado esquerdo. Não existe nenhuma 
penalidade por remover um protocolo de um estudo, além de ele não estar disponível para 
seleção. 

Inicialmente, o botão Save Changes (Guardar Alterações) (15) está desativado, mas ele 
ativa-se quando se introduz uma definição de estudo válida. Ambos os campos de texto Study 
Name (Nome do Estudo) e Study ID (ID do Estudo) têm de conter texto exclusivo de compri- 
mento legal para a definição ser considerada válida. 

Clicar no botão Cancel (Cancelar) (16) fecha imediatamente o editor de estudos, eliminando 
quaisquer alterações que possam ter sido efetuadas desde a abertura do diálogo. 

 

Editar um Estudo 

Os detalhes associados a estudos já definidos podem ser modificados, clicando no botão 
Edit Study (Editar Estudo). Fazê-lo invoca o mesmo editor de estudos, com algumas pequenas 
diferenças. Primeiro, naturalmente, o diálogo aparece com todos os campos preenchidos para 
o estudo a editar. 

Todos os campos podem ser alterados; mesmo o nome e ID do estudo podem ser alterados, 
embora, naturalmente, os relatórios existentes continuem a refletir a informação antiga. 

Os controlos da IU para adicionar um braço de tratamento a um estudo estão ativos para um 
estudo existente. Um braço de tratamento pode ser considerado simplesmente uma categoria 
de dados, útil para organizar ou filtrar exames; um braço de tratamento também pode 
corresponder diretamente a um tratamento clínico. 
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Imagem 3: Adicionar um braço de tratamento a um estudo  

Na Imagem 4, os controlos Treatment Arm (Braço de Tratamento) estão desativados para 
estudos a definir; eles só estão ativos ao editar estudos existentes. É possível adicionar 
Available Treatment Arms (Braços de Tratamento Disponíveis) (4) ao estudo atual, premindo 
Add >> (Adicionar >>) (5). << Remove (<< Remover) (6) remove o braço de tratamento sele- 
cionado da lista Treatment arms in study (Braços de tratamento no estudo) (7). O braço é 
removido da lista do lado direito e readicionado à lista do lado esquerdo. (O braço de 
tratamento Uncategorized (Sem Categoria) não pode ser removido.) Num estudo existente, 
pode atribuir um nome (8) e descrever (9) braços de tratamento a adicionar ao estudo, 
utilizando o botão Create Treatment Arm (Criar Braço de Tratamento) (10).  

 

Apagar um Estudo 

Para remover totalmente uma definição de estudo, clique no botão Delete Study (Apagar 
Estudo). Um estudo com exames associados não pode ser apagado. Para o fazer, os exames 
devem ser associados a um estudo diferente, selecionando cada exame, clicando em Edit 
Exam (Editar Exame) e escolhendo um estudo diferente no editor de exames. Em alternativa, 
se nunca tiverem sido adquiridos quaisquer dados para esse exame, o exame em si pode ser 
apagado, clicando em Delete Exam (Apagar Exame). Consoante o estado do exame, o 
programa pode conseguir fazê-lo de forma inteiramente automática ou poderá requerer que os 
varrimentos abandonados nesse exame sejam, primeiro, apagados, antes de o próprio exame 
ser apagado.  
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Informações dos Pacientes 

A lista principal (1) no separador Patient/Exam (Paciente/Exame) mostra todos os pacientes 
cujas informações foram introduzidas na base de dados. A lista de exames realizados neste 
paciente aparece na lista à direita (2). Outros detalhes sobre o paciente selecionado aparecem 
nas caixas abaixo da lista de exames, no grupo etiquetado como View Patient Details (Ver 
Detalhes do Paciente) (3). 

É possível adicionar um novo paciente, clicando no botão Add Patient (Adicionar Paciente) 
(4). Estes detalhes podem ser modificados posteriormente, clicando no botão Edit Patient 
(Editar Paciente) (5). Um registo de paciente sem uso pode ser removido, clicando-se no botão 
Delete Patient (Apagar Paciente) (6), apesar de o programa não permitir ao utilizador apagar 
um paciente no caso de existir um exame com dados para esse paciente. 

 

Imagem 4: Separador Patient/Exam (Paciente/Exame)  
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Adicionar um Paciente 

Quando um novo paciente chega para realizar um exame, é possível criar um registo das 
informações desse paciente, de modo a seja possível recolher os dados de varrimento auto- 
maticamente. Para inserir informações de um novo paciente: 

1. Navegue para o separador Patient/Exam (Paciente/Exame). 

2. Clique no botão Add Patient (Adicionar Paciente) que aparece abaixo da lista de 
pacientes, perto do fundo do ecrã, e abre-se a caixa de diálogo Add Patient 
(Adicionar Paciente). 

 

Imagem 5: Caixa de diálogo Add Patient (Adicionar Paciente) 

3. Insira uma ID, preencha os campos de nome First (Primeiro) e Last (Último), o MRN 
(número do registo médico) e DOB (data de nascimento), e selecione M ou F para o 
sexo do paciente.  

 

Nota 
O InVivoVue não permite que o registo do paciente seja guardado até que esteja 
selecionado um sexo e tenham sido introduzidos valores para ID e ambos os 
campos de nome. Os valores de ID e MRN têm de ser exclusivos: se existir outro 
paciente com a mesma ID ou MRN, o InVivoVue apresenta um ícone de erro e o 
botão Save & Exit (Guardar e Sair) não estará ativo. O campo MRN é opcional; 
porém, se for preenchido, tem de ser um número exclusivo. 

Adicionalmente, se existir outro paciente com a mesma combinação de nomes nos 
campos First (Primeiro) e Last (Último), o InVivoVue apresenta um ícone de aviso. 
No entanto, é possível guardar um paciente com nome duplicado. 
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O campo ID só pode conter letras e algarismos. A ID é usada como prefixo dos 
nomes dos ficheiros de dados recolhidos para este paciente. Dado que a ID vai ser 
usada como parte de um nome de ficheiro, restringe-se a caracteres alfanuméricos. 

4. Se conhecer os valores para Refractive Error (Erro Refrativo) e Axial Length 
(Comprimento Axial) para os olhos deste paciente, também pode introduzi-los agora; 
caso contrário, deixe os valores predefinidos. 

5. É possível adicionar Notes (Notas), durante a criação do registo ou posteriormente. 
Quaisquer Notes (Notas) serão apresentadas no separador Patient/Exam (Paciente/ 
Exame) quando se selecionar esse paciente. 

6. Depois de terminar de introduzir as informações, clique no botão Save & Exit 
(Guardar e Sair) para guardar o novo registo e fechar a caixa de diálogo. 

Depois de ter criado o registo, pode ver as informações do paciente na caixa de grupo  
View Patient Details (Ver Detalhes do Paciente) no canto inferior direito do separador 
Patient/Exam (Paciente/Exame). 

 

O Paciente Anónimo 

Ocasionalmente, não há tempo suficiente para inserir as informações de um novo paciente 
antes de realizar um exame. Se se iniciar um exame antes de se criar um novo paciente ou 
selecionar um paciente existente na lista, ele é automaticamente associado ao paciente 
Anonymous (Anónimo). O paciente anónimo é um espaço reservado para dados para os 
quais o InVivoVue não possui informações de identificação. Pode ser tratado da mesma 
forma que todos os restantes pacientes: é possível realizar exames, adquirir varrimentos, 
criar relatórios…mas não existirão quaisquer informações que identifiquem o sujeito efetivo. 
E, apesar de esta funcionalidade estar prevista como uma comodidade para utilizadores 
pressionados pelo tempo antes da realização de um exame não agendado, a Leica não 
recomenda atrasos injustificados na introdução de informações clínicas. 

O paciente anónimo aparece sempre em primeiro lugar na lista de pacientes. O seu campo ID 
contém o texto Anonymous (Anónimo). 

 

Imagem 6: Paciente Anónimo 

Eventualmente, será útil introduzir os detalhes de um paciente anónimo ou identificá-lo 
através da seleção de um paciente existente. Esta ação pode ser realizada em qualquer 
momento: antes, durante ou após um exame, numa sessão ou na seguinte, à data do exame 
ou posteriormente. Os passos para desanonimização de um paciente são dados na secção 
sobre o fluxo de trabalho diário em relação à identificação de pacientes anónimos. 

 

Nota 
Ao atribuir um paciente anónimo a um paciente existente, será solicitado ao 
utilizador que confirme se o paciente existente selecionado está correto. 
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Editar um Paciente 

Periodicamente, terá de atualizar os registos, para incluir informações de exames recentes ou 
para adicionar notas aos ficheiros. Siga estes passos para atualizar registos: 

1. Selecione o separador Patient/Exam (Paciente/Exame) (Imagem 4). 

2. Procure e selecione o registo do paciente que pretende alterar. Se for selecionado o 
paciente anónimo, a informação introduzida será usada para criar o registo de um 
novo paciente e o exame atual deixará de estar associado ao paciente anónimo, mas 
sim ao novo paciente. 

3. No fundo do separador, clique no botão Edit Patient (Editar Paciente); abre-se a 
caixa de diálogo Edit Patient (Editar Paciente) (Imagem 8). 

 

Imagem 7: Botões para adicionar (Add), editar (Edit)  
e apagar (Delete) pacientes. 

4. Insira novas informações e atualize informações existentes, consoante necessário 
para o registo.  

5. Depois de terminar de atualizar as informações, clique no botão Save & Exit (Guardar 
e Sair) para guardar o novo registo e fechar a caixa de diálogo. 

Depois de ter atualizado o registo, pode ver as suas alterações na caixa de grupo  
View Patient Details (Ver Detalhes do Paciente) no canto inferior direito do separador 
Patient/Exam (Paciente/Exame). 

 

Imagem 8: Caixa de diálogo Edit Patient (Editar Paciente) 
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Apagar um Registo de Paciente 

Pode apagar o registo de um paciente se não existirem nenhuns exames. Se existirem 
exames, mas não contiverem dados, pode apagar os exames, de modo a apagar o registo do 
paciente. Siga estes passos para apagar registos: 

1. Selecione o separador Patient/Exam (Paciente/Exame). 

2. Procure e selecione o registo do paciente que pretende apagar. 

3. No fundo do separador, clique no botão Delete Patient (Apagar Paciente) (Imagem 4); 
abre-se a caixa de mensagem Confirm Delete (Confirmar Eliminação). 

4. Se tiver a certeza de que pretende apagar o registo do paciente, clique no botão Yes 
(Sim) e o registo é apagado da base de dados. 

 

Procurar um Paciente 

Se a base de dados possuir informações para uma longa lista de pacientes, pode ser difícil 
encontrar um paciente específico. O InVivoVue permite filtrar e reduzir a lista de pacientes de 
diversas formas, para o ajudar a encontrar pacientes específicos. Comece por navegar para o 
separador Patient/Exam (Paciente/Exame). 

• Para procurar um registo específico, introduza as informações de identificação em 
qualquer campo na caixa de grupo Find Patient (Procurar Paciente). À medida que 
preenche os dados de ID, MRN e campos de nome First (Primeiro) ou Last (Último) do 
paciente, o InVivoVue seleciona o primeiro registo que corresponde à sua introdução. 
Quanto mais detalhada for a sua introdução, mais exata será a correspondência. 

 

Imagem 9: Caixa de grupo Find Patient (Procurar Paciente) 
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Por exemplo, se digitar Smith no campo de nome Last (Último), o InVivoVue encontra 
o primeiro paciente cujo último nome começa por Smith: Será selecionado Annie 
Smith. Só depois de introduzido o próximo carácter, de modo a Smithf aparecer na 
caixa de nome Last (Último), é que o InVivoVue ignora Annie Smith e seleciona 
Robert Smithfield. As quatro caixas de pesquisa funcionam da mesma forma. 

• Para filtrar quais os pacientes que são apresentados, assinale uma ou mais das 
caixas de verificação de filtros. Por exemplo, para mostrar apenas pacientes cujos 
exames pertencem a um estudo em particular, assinale a caixa Filter by study (Filtrar 
por estudo) e selecione o estudo para o qual pretende encontrar registos: na lista, 
apenas serão apresentados pacientes com exames associados ao estudo selecio- 
nado. Ou, para apresentar apenas pacientes que tenham realizado um exame durante 
um dado mês, assinale a caixa Filter by exam date (Filtrar por data do exame) e 
selecione as datas From (De) e To (A) adequadas: apenas serão apresentados 
pacientes que tenham realizado um exame durante o período especificado. 

 

Imagem 10: Filtrar e selecionar pacientes na caixa  
de grupo List Patients (Listar Pacientes) 

• Podem combinar-se múltiplos filtros: para procurar pacientes examinados por um 
examinador em específico como parte de um dado estudo, assinale ambas as caixas 
Filter by study (Filtrar por estudo) e Filter by examiner (Filtrar por examinador) e 
efetue as seleções adequadas. Apenas serão apresentados pacientes que cor- 
respondam a ambos os critérios. 

• Se a apresentação for filtrada e pretender voltar a ver a lista completa de pacientes, 
basta clicar no botão Display All Patients (Mostrar Todos os Pacientes). Todas as 
caixas de filtros serão desmarcadas e surge de novo a lista completa. Note que este 
botão só é apresentado enquanto a lista é filtrada. 

• Para ordenar a lista de pacientes, clique em qualquer um dos cabeçalhos de coluna 
para ordenar a lista pelos valores dessa coluna (Imagem 10). Clique de novo no 
cabeçalho da coluna para alternar entre a ordem ascendente e a ordem descendente. 
Ordenar a lista não afeta quais os pacientes que são apresentados, apenas a ordem; 
por outras palavras, se a lista for filtrada, mantém-se filtrada após a ordenação. 
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Informações sobre o Médico e o Examinador 

Criar um Registo de Médico 

Os registos de médico são associados a exames, sendo selecionado um de cada vez que 
cria um novo exame. Se o registo de médico que pretende não estiver no sistema, pode criar 
o registo ao mesmo tempo que adiciona um exame ao registo de um paciente. Também pode 
criar o registo de um médico independentemente de qualquer exame, como uma função 
administrativa; por exemplo, se entrar um novo médico para a sua clínica ou consultório, 
pode adicionar o registo de forma a estar disponível quando estiver pronto para realizar 
exames nos pacientes dele. 

Siga estes passos para criar o registo de um médico: 

1. No menu Tools (Ferramentas), selecione Setup Examiners & Physicians... (Configurar 
Examinadores e Médicos...) ou, no separador Patient/Exam (Paciente/Exame), clique 
no botão Setup Examiners & Physicians (Configurar Examinadores e Médicos). 
Abre-se a caixa de diálogo Setup Examiners & Physicians (Configurar Examina- 
dores e Médicos). 

 

Imagem 11: Menu Tools (Ferramentas) com Setup Examiners & Physicians...  
(Configurar Examinadores e Médicos...) 

 

 

Imagem 12: Botão Setup Examiners & Physicians (Configurar Examinadores  
e Médicos) do lado direito da caixa Set Exam Defaults/Add Exam  

(Predefinir Exames/Adicionar Exame) 

2. Na caixa de grupo Select Physician (Selecionar Médico), no fundo da caixa de 
diálogo, selecione <NEW PHYSICIAN> (<NOVO MÉDICO>). 

3. Preencha os campos First Name (Primeiro Nome) e Last Name (Último Nome) do 
médico para o novo registo. (A combinação do primeiro e último nome tem de ser 
exclusiva no seu sistema.) 

  



 Interface do Utilizador 
 

9054-10054_PT Rev C  Página 21 de 131 
 

4. Clique no botão Create New Physician (Criar Novo Médico). 

5. Se precisar criar outro registo de médico, repita os passos anteriores; caso contrário, 
clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo e o novo registo fica disponível 
para seleção para novos exames. 

 

Imagem 13: Novo médico criado 

 

Editar um Registo de Médico 

Pode editar o registo de um médico, independentemente de ele estar, ou não, associado a 
quaisquer exames. Poderá querer editar o registo no caso de o médico alterar o seu nome. 

Siga estes passos para editar o registo de um médico: 

1. No menu Tools (Ferramentas), selecione Setup Examiners & Physicians... (Configurar 
Examinadores e Médicos...) ou, no separador Patient/Exam (Paciente/Exame), clique 
no botão Setup Examiners & Physicians (Configurar Examinadores e Médicos). 
Abre-se a caixa de diálogo Setup Examiners & Physicians (Configurar Examina- 
dores e Médicos). 

2. Na caixa de grupo Select Physician (Selecionar Médico), no fundo da caixa de 
diálogo, selecione o nome do médico cujo registo pretende alterar. 

 

Imagem 14: Editar um médico criado anteriormente 

3. Altere os campos First Name (Primeiro Nome) e Last Name (Último Nome) do 
médico, conforme necessário para o registo. (A combinação do primeiro e último 
nome tem de ser exclusiva no seu sistema.) 
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4. Clique no botão Save Changes (Guardar Alterações). 

5. Se precisar alterar outro registo de médico, repita os passos anteriores; caso 
contrário, clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo. As alterações refletem-
se em todos os exames existentes e o registo atualizado fica disponível para seleção 
para novos exames. 

 

Apagar um Médico 

Pode apagar registos de médico a partir da base de dados, desde que não estejam 
associados nenhuns exames a esse médico. O InVivoVue alerta e evita que apague o registo 
de um médico com exames associados. 

Siga estes passos para apagar o registo de um médico: 

1. No menu Tools (Ferramentas), selecione Setup Examiners & Physicians... (Configurar 
Examinadores e Médicos...) ou, no separador Patient/Exam (Paciente/Exame), clique 
no botão Setup Examiners & Physicians (Configurar Examinadores e Médicos). 
Abre-se a caixa de diálogo Setup Examiners & Physicians (Configurar Examina- 
dores e Médicos). 

2. Na caixa de grupo Select Physician (Selecionar Médico), no fundo da caixa de 
diálogo, selecione o nome do médico cujo registo pretende apagar. 

3. Clique no botão Delete Physician (Apagar Médico) (Imagem 14). 

4. Se precisar apagar outro registo de médico, repita os passos anteriores; caso 
contrário, clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo e o registo antigo deixa 
de estar disponível para seleção para exames. 

 

Criar um Registo de Examinador 

Os registos de examinador são associados a exames, sendo selecionado um de cada vez 
que cria um novo exame. Se não existir no sistema nenhum registo para o examinador que 
irá realizar o exame, pode criar um registo imediatamente antes de adicionar o exame. 
Naturalmente, não tem de esperar pela realização de um exame para inserir os detalhes de 
um novo colega que entre para a sua clínica ou consultório; pode seguir os passos indicados 
abaixo em qualquer momento que lhe seja conveniente. 

Siga estes passos para criar o registo de um examinador: 

1. No menu Tools (Ferramentas), selecione Setup Examiners & Physicians (Configurar 
Examinadores e Médicos) ou, no separador Patient/Exam (Paciente/Exame), clique 
no botão Setup Examiners & Physicians (Configurar Examinadores e Médicos). 
Abre-se a caixa de diálogo Setup Examiners & Physicians (Configurar Examina- 
dores e Médicos). 

2. Na caixa de grupo Select Examiner (Selecionar Examinador), no topo da caixa de 
diálogo, selecione <NEW EXAMINER> (<NOVO EXAMINADOR>). 

3. Preencha o campo Name (Nome) do examinador para o novo registo. O nome 
inserido tem de ser exclusivo no seu sistema. 
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4. Clique no botão Create New Examiner (Criar Novo Examinador) para adicionar um 
registo. 

 

Imagem 15: Criar um novo examinador 

5. Se precisar criar outro registo de examinador, repita os passos anteriores. Clique no 
botão OK para fechar a caixa de diálogo quando tiver terminado. As informações 
sobre o novo examinador podem ser imediatamente associadas a novos exames. 

 

Editar um Registo de Examinador 

Pode editar o registo de um examinador, independentemente de ele estar, ou não, associado 
a quaisquer exames. Poderá querer editar o registo no caso de o examinador alterar o seu 
nome. 

Siga estes passos para editar o registo de um examinador: 

1. No menu Tools (Ferramentas), selecione Setup Examiners & Physicians... (Configurar 
Examinadores e Médicos...) ou, no separador Patient/Exam (Paciente/Exame), clique 
no botão Setup Examiners & Physicians (Configurar Examinadores e Médicos). 
Abre-se a caixa de diálogo Setup Examiners & Physicians (Configurar Examina- 
dores e Médicos). 

2. Na caixa de grupo Select Examiner (Selecionar Examinador), no topo da caixa de 
diálogo, selecione o nome do examinador cujo registo pretende alterar. 

3. Altere o campo Name (Nome) do examinador, conforme pretendido. O nome inserido 
ainda tem de ser exclusivo no seu sistema. 

4. Clique no botão Save Changes (Guardar Alterações). 

 

Imagem 16: Editar e apagar um examinador 
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5. Se precisar alterar outro registo de examinador, repita os passos anteriores; caso 
contrário, clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo. As alterações refletem-
se em todos os exames existentes e o registo atualizado fica disponível para seleção 
para novos exames. 

 

Apagar um Examinador 

Pode apagar registos de examinador a partir da base de dados, desde que não estejam 
associados nenhuns exames a esse examinador. O InVivoVue alerta e evita que apague o 
registo de um examinador com exames associados.  

Siga estes passos para apagar o registo de um examinador: 

1. No menu Tools (Ferramentas), selecione Setup Examiners & Physicians... (Configurar 
Examinadores e Médicos...) ou, no separador Patient/Exam (Paciente/Exame), clique 
no botão Setup Examiners & Physicians (Configurar Examinadores e Médicos). 
Abre-se a caixa de diálogo Setup Examiners & Physicians (Configurar Examina- 
dores e Médicos). 

2. Na caixa de grupo Select Examiner (Selecionar Examinador), no topo da caixa de 
diálogo, selecione o nome do examinador cujo registo pretende apagar. 

3. Clique no botão Delete Examiner(Apagar Examinador) (Imagem 16). 

4. Se precisar editar ou apagar outro registo de examinador, repita os passos anteriores; 
caso contrário, clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo e o registo antigo 
deixa de estar disponível para seleção para exames. 

 

Informações sobre o Exame 

Criar um Novo Exame 

Quando se inicia o programa pela primeira vez num determinado dia, é automaticamente 
criado um exame para o paciente anónimo. Se o utilizador não realizar nenhuma ação para 
selecionar um paciente diferente antes de adquirir dados, esses dados são associados a este 
exame ad hoc. 

No entanto, para realizar um exame para um paciente conhecido, comece por selecionar o 
nome desse paciente no separador Patient/Exam (Paciente/Exame). Depois, para criar um 
novo exame para um paciente conhecido, pode realizar uma das seguinte ações: 

• Clique no botão Add Exam (Adicionar Exame) no separador Patient/Exam (Paciente/ 
Exame). É criado um novo exame, contendo um único varrimento pendente. 

• Selecione um exame que esse paciente tenha realizado anteriormente e clique no 
botão Copy Exam (Copiar Exame). É criado um exame que contém o mesmo 
conjunto de varrimentos que foram realizados durante esse exame anterior, pela 
mesma ordem. 
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• Navegue para o separador Imaging (Captação de Imagens), abra a lista pendente de 
ações de exame e selecione Add Exam (Adicionar Exame). É criado um novo exame, 
com um único varrimento pendente. 

 

• Navegue para o separador Imaging (Captação de Imagens), abra a lista pendente de 
ações de exame e selecione uma das ações de cópia. 

o Se selecionar Copy Exam (Copiar Exame), é criado um novo exame com o 
mesmo conjunto de varrimentos, pela mesma ordem, que o exame atual. 

o Se selecionar Copy Exam (Other Eye) (Copiar Exame (Outro Olho)), é criado 
um novo exame com o mesmo conjunto de varrimentos, pela mesma ordem, 
que o exame atual. No entanto, todos os varrimentos que foram configurados 
para o olho direito (OD) serão configurados para o olho esquerdo (OS) no 
novo exame, e vice versa. (Alguns utilizadores consideram prático agrupar 
todos os varrimentos do olho direito num exame e todos os varrimentos do 
olho esquerdo noutro.) 

Independentemente do modo como o exame é criado, tenha o cuidado de lhe associar as 
informações corretas. Ser cuidadoso ao inserir estas informações facilitará a localização de 
dados de exame no futuro. 

1. Selecione o examinador que vai realizar o exame na lista pendente Select examiner 
(Selecionar examinador). 

2. Selecione o médico que vai supervisionar o exame e rever os resultados na lista 
pendente Select physician (Selecionar médico). 

3. Selecione o estudo ao qual os resultados do exame vão ser associados na lista 
pendente Select study (Selecionar estudo). 

4. Selecione uma categoria à qual os resultados do exame vão ser associados na lista 
pendente Select treatment arm (Selecionar braço de tratamento). 
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Editar um Registo de Exame 

Só pode editar um registo de exame no dia em que é criado. Pode alterar o médico e o 
examinador, bem como o estudo associado e o braço de tratamento. Para tal, siga estes 
passos: 

1. No separador Patient/Exam (Paciente/Exame) (Imagem 4), selecione o registo de 
paciente que contém o exame que pretende editar. 

2. Na caixa de grupo Patient Exams (Exames do Paciente), selecione o exame que 
pretende editar e o botão Edit Exam (Editar Exame) ativa-se. 

3. Clique no botão Edit Exam (Editar Exame) para abrir o editor de exames. 

 

Imagem 17: Botões Edit Exam (Editar Exame) e Delete Exam (Apagar Exame)  
localizados acima da caixa de diálogo View Patient Details  

(Ver Detalhes do Paciente) 

4. Na caixa de diálogo, selecione um Study (Estudo) ou Treatment Arm (Braço de 
Tratamento) diferente e insira quaisquer Notes (Notas) sobre o exame. Selecione um 
Examiner (Examinador) ou Physician (Médico) diferente. 

5. Pode, mesmo, introduzir o nome de um novo Examiner (Examinador) ou Physician 
(Médico) nos campos Add New... (Adicionar Novo...). Se inserir um novo nome para 
eles, clique no botão Create... (Criar...) para guardar o nome e selecioná-lo para o 
exame atual. 

 

Nota 
Só pode editar informações sobre um exame no dia em que o exame foi 
criado. Após a data de criação do exame, só pode inserir notas associadas 
ao exame. Todos os restantes campos não são editáveis.  
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Depois de concluir as suas alterações no registo do exame, clique no botão Save 
Changes (Guardar Alterações) no fundo da caixa de diálogo (Imagem 18). 

 

Imagem 18: Caixa de diálogo Exam Details (Detalhes do Exame) 

 

Apagar um Exame 

Só pode apagar um registo de exame se não lhe estiverem associados nenhuns varrimentos 
guardados. Se o exame tiver varrimentos pendentes ou abandonados, pode apagá-los antes 
de apagar o exame. Siga estes passos para apagar um exame que cumpra os critérios: 

1. No separador Patient/Exam (Paciente/Exame) (Imagem 4), selecione o registo que 
contém o exame que pretende apagar. 

2. Na caixa de grupo Patient Exams (Exames do Paciente), selecione o exame que 
pretende apagar. Se o exame cumprir os critérios para eliminação, o botão Delete 
Exam (Apagar Exame) está ativo. 
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3. Se o exame tiver quaisquer varrimentos pendentes, clique no botão Start Exam 
(Iniciar Exame) para ver os detalhes no separador Imaging (Captação de Imagens). 
(Se a data do exame estiver no passado, clique no botão Review Exam (Rever 
Exame).) 

 

Imagem 19: Exames sob a caixa Patient Exams (Exames do Paciente).  
Botão Start Exam (Iniciar Exame) ativo. 

4. Selecione os exames pendentes um por um e clique no botão Delete Selected Scan 
(Apagar Varrimento Selecionado) para remover o varrimento da lista. 

5. Depois de apagados todos os varrimentos, volte ao separador Patient/Exam 
(Paciente/Exame). 

6. Clique no botão Delete Exam (Apagar Exame) e abre-se a caixa de mensagem 
Confirm Delete (Confirmar Eliminação). 

7. Se tiver a certeza de que pretende apagar o registo, clique no botão Yes (Sim) e o 
registo é apagado da base de dados. 

 

Imagem 20: Caixa de mensagem Confirm Delete  
(Confirmar Eliminação) 

 

Procurar um Exame 

Pode filtrar a procura de um exame em particular, clicando na barra de título na lista Patient 
Exams (Exames do Paciente) (Imagem 19). Tal irá ordenar a lista de acordo com esse 
cabeçalho de coluna.  
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Separador Imaging (Captação de Imagens) 

Visão Geral 

 

Imagem 21: Separador Imaging (Captação de Imagens) 

O separador Imaging (Captação de Imagens) contém informações e muitos controlos para 
controlar a captação de imagens no Envisu. A Secção de Informações do Paciente (1) indica 
o Nome, ID e MRN do paciente atual.  

O botão separador de Ações do Paciente (2) contém quaisquer ações disponíveis para 
editar o paciente existente ou criar um novo paciente. O valor predefinido para este botão é o 
de edição de detalhes do paciente. A ação Edit Patient Details (Editar Detalhes do Paciente) 
(2) permite ao utilizador editar os detalhes do paciente existente. A ação Associate Patient 
(Associar Paciente) (2) permite ao utilizador associar um exame anónimo a um paciente 
existente, permitindo ao utilizador começar imediatamente a aquisição de imagens depois de 
abrir o InVivoVue e associar este exame a um paciente existente posteriormente. A ação 
Select Patient (Selecionar Paciente) (2) permite ao utilizador identificar um paciente anónimo e 
começar imediatamente um novo exame para o paciente selecionado. A Secção de 
Informações do Exame (3) indica a data, hora e estado do exame atual.  

O botão separador de Ações do Exame (4) contém quaisquer ações disponíveis para editar 
o exame existente, criar um novo exame ou copiar o exame atual. A ação Edit Exam (Editar 
Exame) (4) permite ao utilizador editar os detalhes do exame existente. A ação Add Exam 
(Adicionar Exame) (4) adiciona um novo exame ao paciente atualmente selecionado. A ação 
Copy Exam (Copiar Exame) (4) faz uma cópia do exame atual com todos os varrimentos 
pendentes. A ação Copy Exam (Other Eye) (Copiar Exame (Outro Olho)) (4) faz uma cópia do 
exame atual com todos os varrimentos pendentes, com a seleção do olho oposto ao original. O 
botão para Editar Notas do Exame (5) permite ao utilizador editar as notas do exame atual no 
separador Imaging (Captação de Imagens). 

O seletor Physician (Médico) (6) permite ao utilizador associar o exame atual a um médico 
existente. O seletor Examiner (Examinador) (6) permite ao utilizador associar o exame atual a 
um examinador existente. O seletor Study (Estudo) (7) permite ao utilizador associar o exame 
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atual a um estudo existente. Também são apresentados os campos de Nome do Ficheiro (8), 
Olho (25) e Índice de Refração (9) relativos ao varrimento atualmente selecionado. 

Altere as configurações, utilizando o diálogo pendente Select Configuration (Selecionar 
Configuração) (24). Carregue um protocolo, utilizando o diálogo pendente Load Protocol 
(Carregar Protocolo) (10). A Grelha de Início Rápido (11) permite ao utilizador comutar 
rapidamente entre tipos de varrimento. Altere o varrimento atual, utilizando a janela Dynamic 
Scan Control (Controlo de Varrimento Dinâmico) (16). Adicione um Varrimento Predefinido 
(17) ou um varrimento personalizado, utilizando o botão na extremidade direita do controlo.  

É possível selecionar tipos durante o Modo de Mira, mas eles não podem ser comutados 
durante o Modo de Execução Livre. O Modo de Mira inicia-se com o botão Aim (Mira) (12). O 
Modo de Execução Livre inicia-se com o botão Free Run (Execução Livre) (13). Depois de se 
premir o botão Aim (Mira), ele muda para o botão Snapshot (Instantâneo), permitindo ao 
utilizador iniciar a captação de um instantâneo na localização visada. Guarde os dados 
adquiridos, premindo o botão Save (Guardar) (14). Guarde os dados espectrais não proces- 
sados associados, assinalando a caixa de verificação Save OCU? (Guardar OCU?) (15).  

A imagem OCT é apresentada na janela B-Scan (Varrimento B) (18). A Volume Intensity 
Projection (Projeção de Intensidade de Volume) (VIP) (19) é apresentada junto ao varrimento 
B. Esta janela é substituída pelo varrimento de mira ortogonal quando o modo de mira está 
ativo. A Linha de Apresentação (24) identifica a localização do varrimento B atualmente 
apresentado.  

Clicar com o botão direito do rato na janela do varrimento B apresenta o Menu de Contexto 
B-Scan (Varrimento B) (Imagem 22 e Imagem 23). O menu Calipers (Calibres) permite sele- 
cionar os calibres que podem ser aplicados no varrimento B. Configure Calipers (Configurar 
Calibres) abre o diálogo de configuração de calibres, que permite ao utilizador configurar os 
nomes, ativar o bloqueio horizontal ou vertical e apresentar etiquetas para os calibres. Save 
Calipers (Guardar Calibres) guarda a configuração de calibres atual para uso posterior. 
Fiducial Visible (Fiducial Visível) apresenta um marcador de referência no ecrã, que pode ser 
usado durante a aquisição de imagens para garantir que o varrimento é sempre colocado no 
mesmo local. Fiducial Color (Cor Fiducial) permite-lhe definir a cor do marcador de referência 
fiducial. Fiducial Position (Posição Fiducial) muda a posição do marcador de referência 
relativamente ao topo da janela no ecrã.  

 

Imagem 22: Menu de Contexto B-Scan (Varrimento B), Menu Calipers (Calibres) 
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Imagem 23: Menu de Contexto B-Scan (Varrimento B), Menu Fiducial Position (Posição Fiducial) 

O Menu de Contexto VIP (Imagem 24) inclui o menu Calipers (Calibres) para colocação de 
calibres na VIP (configurável na opção Configure Calipers (Configurar Calibres) no Menu de 
Contexto B-Scan (Varrimento B). SNIT Labels Visible (Etiquetas SNIT Visíveis) comuta a 
apresentação das etiquetas Superior (S), Nasal (N), Inferior (I) e Temporal (T) nas janelas VIP 
e B-Scan (Varrimento B). Estas etiquetas assumem uma orientação com base na configuração 
utilizada ao carregar o InVivoVue. Cursor Visible (Cursor Visível) comuta a apresentação da 
Linha de Apresentação verde.  

 

Imagem 24: Menu de Contexto VIP 

 

Nota 
Ao usar etiquetas SNIT, a orientação das etiquetas só é exata se a sonda for 
mantida na posição vertical ou 180 (supina) relativamente ao paciente. 

O fotograma pode ser selecionado arrastando a Linha de Seleção do Fotograma (24) na 
janela VIP. Os Controlos Playback (Reprodução) (20) permitem saltar para o primeiro e último 
fotogramas, avançar ou recuar um fotograma, reproduzir, parar ou interromper a reprodução. O 
Seletor Frame (Fotograma) (21) permite ao utilizador selecionar o fotograma apresentado. Os 
varrimentos adquiridos são apresentados na Linha de Varrimentos (23) e cada Varrimento 
(22) é apresentado com uma imagem em miniatura. A cor indica o olho a que a imagem 
corresponde (amarelo indica OD, roxo indica OS).  

Clicar com o botão direito do rato num varrimento na linha de varrimentos apresenta o menu 
de contexto para cada varrimento (Imagem 25). Edit (Editar) abre o editor de varrimentos e 
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permite ao utilizador editar os parâmetros de varrimento. Save (Guardar) guarda o varrimento 
atual. Average (Média) regista e calcula a média do varrimento, caso existam dados de foto- 
gramas múltiplos. Delete (Apagar) apaga o varrimento da linha, se não tiverem sido guardados 
nenhuns dados para esse varrimento. Load OCT data (Carregar dados OCT) carrega o ficheiro 
atualmente selecionado. Load R&A data (Carregar dados de registo e cálculo de média) 
carrega os dados registados e com média calculada, caso existam. Load OCU data (Carregar 
dados OCU) carrega os dados não processados, caso existam. Go to Data (Ir para Dados) 
abre a pasta que contém o ficheiro de dados selecionado.  

Ambas as opções Load OCT (Carregar OCT) e Load R&A (Carregar registo e cálculo de 
média) têm um menu adicional de lista de opções Send OCT to Diver (Enviar OCT para Diver), 
caso esteja instalado o software Diver da Leica. Esta opção carrega o ficheiro atual no Diver 
para análise. 

 

Imagem 25: Menu de Contexto do Varrimento 

Clicar com o botão direito do rato na própria linha de varrimentos abre o respetivo menu de 
contexto (Imagem 26). Add QuickStart Scan (Adicionar Varrimento de Início Rápido) adiciona 
um novo varrimento correspondente às seleções atuais na grelha de início rápido; alterar estas 
seleções atualiza imediatamente esse varrimento. Add Custom Scan (Adicionar Varrimento 
Personalizado) abre o editor de varrimentos para criar um varrimento personalizado. Clicar em 
Delete Pending Scans (Apagar Varrimentos Pendentes) faz com que sejam apagados os 
varrimentos para os quais não foram adquiridos nenhuns dados. 

 

Imagem 26: Menu de contexto da linha de varrimentos 

A opção Save As Protocol… (Guardar como Protocolo...) abre um diálogo que permite a 
introdução de um nome para o novo protocolo (Imagem 27), para designar o protocolo e 
guardar a lista de varrimentos na linha de varrimentos como um novo protocolo. 

 

Imagem 27: Diálogo para Guardar como Protocolo  
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Os varrimentos adicionados a exames que nunca foram adquiridos são considerados 
varrimentos órfãos e são automaticamente apagados logo que esta condição é detetada 
(geralmente, no dia seguinte à realização do exame). Os varrimentos pendentes podem ser 
removidos manualmente, selecionando a opção Delete Pending Scans (Apagar Varrimentos 
Pendentes). 

Premir a tecla Insert (Inserir) tem o mesmo efeito que a opção Add QuickStart Scan 
(Adicionar Varrimento de Início Rápido). Premir a tecla Delete (Apagar) apaga o varrimento 
atualmente selecionado, mas apenas se não tiverem sido adquiridos dados para ele. 

 

Selecionar os Varrimentos a Executar 

A Grelha de Início Rápido 

A área à esquerda do separador Imaging (Captação de Imagens), com grandes botões 
verdes, é conhecida como grelha de início rápido. Ao efetuar uma seleção em cada linha, é 
possível definir por completo um varrimento pendente, com opções normalmente utilizadas. 
As opções presentes na grelha de início rápido mudam, consoante a lente que está a ser 
utilizada; só são apresentadas as opções adequadas a essa lente. Clicar de uma opção para 
outra move o realce a verde, para indicar qual o varrimento que será executado. Adicional- 
mente, o texto no varrimento pendente muda, refletindo essas seleções de início rápido. 

           

Imagem 28: Seleções de Início Rápido 

Para definir rapidamente todos os varrimentos de um exame, use as seleções da grelha de 
início rápido para o primeiro varrimento; depois, prima a tecla Insert (Inserir) para adicionar 
um mosaico para o varrimento seguinte na linha de varrimentos. Continue a fazer seleções 
de início rápido e a inserir novos varrimentos, até que a definição do exame seja satisfatória. 

Em alternativa, pode definir varrimentos à medida que o exame progride. Use seleções de 
início rápido para definir o primeiro varrimento; depois, adquira os dados, utilizando os botões 
Aim (Mira) / Free Run (Execução Livre) / Snapshot (Instantâneo). Prima o botão Save 
(Guardar) para escrever os dados num ficheiro e, depois de concluída a ação de guardar, um 
novo varrimento de início rápido é automaticamente adicionado no fim do exame e 
selecionado na linha de varrimentos. Clicar na grelha de início rápido irá, agora, atualizar 
essa definição de varrimento, até que esteja pronto para realizar o varrimento seguinte. Pode 
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continuar a proceder deste modo, até que o exame esteja concluído. É seguro ignorar o 
último varrimento pendente adicionado automaticamente, pois ele será eliminado auto- 
maticamente na próxima vez em que se executar o InVivoVue. 

 

Definir um Varrimento Personalizado 

Se pretender ter um controlo mais preciso sobre a definição dos varrimentos ou se, na grelha, 
não existir nenhuma opção que corresponda diretamente àquilo que pretende, pode usar o 
editor de varrimentos para introduzir detalhes exatos. O editor de varrimentos pode ser 
chamado clicando com o botão direito do rato no mosaico de um varrimento pendente e 
selecionando a opção Edit… (Editar...) ou clicando com o botão direito do rato na própria 
linha de varrimentos e selecionando Add Custom Scan (Adicionar Varrimento Persona- 
lizado). 

Ao centro do editor de varrimentos, existem cinco botões verdes, correspondentes aos 
padrões de varrimento que o InVivoVue consegue executar. Selecione o padrão que lhe 
interessa e as colunas por baixo são preenchidas para mostrar os detalhes do último 
varrimento personalizado definido para esse padrão. 

A coluna mais à esquerda contém as dimensões físicas do varrimento: o seu comprimento e 
altura, se o varrimento deveria ser inclinado num dado ângulo a partir do plano horizontal e se 
a aquisição deveria começar com um desvio em relação à posição visada. Estes campos são 
limitados pelos limites físicos do hardware dos galvanómetros usados para posicionar o feixe, 
mas, de resto, pode ser inserido qualquer valor. 

 

Imagem 29: Definir um varrimento personalizado 
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Nota 
O InVivoVue não lhe permite inserir valores fora dos intervalos admissíveis. Se 
inserir um valor fora do intervalo, o InVivoVue reverte automaticamente para o valor 
no limite mais próximo do intervalo e converte os carateres para fonte vermelha, 
para o alertar sobre esta condição. 

A coluna ao centro contém as dimensões dos dados que serão adquiridos: quantos 
varrimentos A serão adquiridos por fotograma, quantos varrimentos B serão adquiridos por 
volume e quantas vezes o mesmo volume será adquirido. O número de vezes que o mesmo 
fotograma será adquirido para cada varrimento B pode ser aumentado a partir do valor 
predefinido de um, apesar de tais dados de múltiplos fotogramas terem de ser registados e a 
sua média calculada num passo em separado. 

Adicionar mais varrimentos A, varrimentos B e repetições de fotogramas aumenta a precisão 
das imagens adquiridas, mas a aquisição demora mais tempo e requer mais memória 
intermédia. No mosaico de cada varrimento pendente é indicada uma estimativa aproximada 
do tempo de aquisição de cada varrimento. A barra System Memory (Memória do Sistema) 
do editor de varrimentos mostra quanta memória requer um dado varrimento, relativamente à 
quantidade de RAM instalada. Enquanto a barra de memória estiver verde, a definição de 
varrimento indicada pode, seguramente, ser executada. Com cerca de 70% de memória 
disponível, a barra fica vermelha; se adicionar este varrimento ao exame, o sistema pode 
descobrir que não consegue, na realidade, executá-lo. Os varrimentos que iriam requerer 
mais de 90% da memória disponível não podem ser adicionados ao exame; o botão Add to 
Exam (Adicionar ao Exame) está desativado. 

Um volume de densidade mista é um varrimento retangular com um único varrimento B de 
alta densidade adquirido ao seu centro. A coluna mais à direita contém as dimensões dos 
dados na região de alta densidade, quando está selecionado o padrão de varrimento de 
volume misto. 

No grupo Oculus Selection (Seleção de Olho), selecione se pretende efetuar o varrimento 
de OD ou OS. O InVivoVue guarda estas informações com o varrimento, apesar de não 
conseguir detetar se o olho definido foi, realmente, sujeito a varrimento. Os utilizadores têm 
de ter cuidado para que o olho selecionado corresponda ao olho efetivamente sujeito a 
varrimento. 

É possível adquirir informações por Doppler em simultâneo com dados .OCT. Uma vez mais, 
a aquisição destas informações demora mais tempo e requer memória adicional. À medida 
que se aumenta o número de intervalos do Doppler, os requisitos de RAM atualizam-se na 
barra de memória. 

Para sistemas Envisu com um alvo de fixação interno, pode ser útil associar um alvo de 
fixação a um varrimento. Quando o varrimento é adquirido, esse alvo de fixação aparece 
como imagem de fundo para o sujeito. Para associar um alvo de fixação a uma definição de 
varrimento, selecione um alvo definido da lista pendente na caixa de grupo Select a Fixation 
Target (Selecionar um Alvo de Fixação).  

 

Nota 
O controlo Fixation Target (Alvo de Fixação) é usado para identificar a colocação de 
um alvo de fixação em produtos Envisu que incluam um alvo de fixação interno. 
Executar um varrimento num sistema sem este tipo de alvo interno não tem 
qualquer efeito. 
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Imagem 30: Grupo Select Fixation Target (Selecionar Alvo de Fixação) 

Quando estiver satisfeito com a definição de varrimento que criou, clique em Add to Exam 
(Adicionar ao Exame). O editor de varrimentos é fechado e é adicionado um mosaico para o 
varrimento que acabou de criar no final do exame. 

 

Criar Varrimentos Predefinidos 

Se usar uma determinada definição de varrimento frequentemente, pode guardá-la como 
predefinição. Uma predefinição pode ser rapidamente adicionada a um exame, clicando nos 
botões de predefinição à esquerda da linha de varrimentos.  

 

Imagem 31: Botões de varrimentos predefinidos 

Para definir uma predefinição, chame o editor de varrimentos clicando com o botão direito do 
rato num varrimento pendente existente e selecionando Edit… (Editar...) ou clicando na linha 
de varrimentos ou num exame em curso e selecionando Add Custom Scan (Adicionar 
Varrimento Personalizado). 

Ao definir um varrimento utilizando o editor de varrimentos, tem a opção de o guardar como 
varrimento predefinido. Defina o varrimento como descrito acima; depois, insira um nome 
descritivo para a sua predefinição no grupo New Scan Preset (Nova Predefinição de 
Varrimento) – algo que reconheça posteriormente, ao selecioná-lo numa lista de predefi- 
nições. 

 

Imagem 32: Atribuição de nome a uma predefinição de varrimento 

Logo que se insere texto, o botão Create Preset (Criar Predefinição) ativa-se (desde que o 
nome seja exclusivo). Não pode criar um varrimento predefinido para ambos os olhos de uma 
só vez; em vez disso, tem de criar predefinições separadas para OD e OS, se for isso o que 
pretende. Clique no botão para adicionar a sua predefinição à lista de predefinições 
conhecidas; deve vê-la aparecer imediatamente na caixa de combinação Defined Scan 
Presets (Predefinições de Varrimento Definidas), no topo do formulário. 

A caixa de combinação Defined Scan Presets (Predefinições de Varrimento Definidas) é 
usada caso pretenda aplicar as definições de uma predefinição no editor de varrimentos. 
Clique no botão Copy Settings from Selected Preset (Copiar Definições de uma 
Predefinição Selecionada) e os campos do editor de varrimentos refletem qualquer 
predefinição que seja apresentada na caixa de combinação. Se pretender definir uma nova 
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predefinição parecida, mas não exatamente igual, a uma predefinição existente, um modo 
rápido de preencher os campos é começar usando este botão. 

Utilizar o editor de varrimentos para definir uma predefinição de varrimento não a adiciona 
automaticamente ao exame. Continua a ser necessário clicar no botão Save Changes 
(Guardar Alterações) para tal. 

 

Definir um Protocolo de Varrimento 

Pode criar um novo protocolo de varrimento utilizando um conjunto de varrimentos de um 
exame, seja este atual ou do passado. Se o seu objetivo for, simplesmente, criar um novo 
protocolo de varrimento, independentemente de qualquer exame efetivo, também pode fazê-
lo. Se não existirem quaisquer exames a partir dos quais pretenda criar um protocolo de 
varrimento, pode querer criar um registo de teste e um exame unicamente para criar o novo 
protocolo de varrimento; desta forma, evita alterar registos efetivos. 

No procedimento seguinte, cria um registo de paciente e um registo de exame e adiciona 
varrimentos ao exame, tudo com a finalidade de criar um novo protocolo de varrimento. 
Depois de criar o protocolo de varrimento, apaga as informações, de modo a eliminar 
qualquer informação falsa do sistema. 

1. No separador Patient/Exam (Paciente/Exame), selecione o paciente de teste (ID = 
Teste-01). 

2. Adicione um exame ao registo do paciente e clique no botão Start Exam (Iniciar 
Exame). O InVivoVue leva-o para o separador Imaging (Captação de Imagens). 

 

Imagem 33: Botão Start Exam (Iniciar Exame) na caixa Patient Exams  
(Exames do Paciente) 

3. Adicione os varrimentos para o seu novo protocolo de varrimento ao exame, criando 
varrimentos personalizados ou adicionando varrimentos predefinidos. 

 

Imagem 34: Botões de varrimentos predefinidos 

4. Se tiver um protocolo de varrimento existente que contenha varrimentos semelhantes 
ao novo que pretende criar, adicione os varrimentos desse protocolo existente. 

5. Em relação a quaisquer varrimentos que adicione a partir de varrimentos predefinidos 
ou de outro protocolo de varrimento, edite-os para definir os parâmetros de varrimento 
corretos para o novo protocolo de varrimento. 
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6. Apague quaisquer varrimentos indesejados, caso tenha adicionado os varrimentos de 
um protocolo de varrimento existente. 

7. Guarde o protocolo, utilizando o menu de contexto na linha de varrimentos 
(Imagem 26).  

 

Nota 
Se o nome que introduzir não for exclusivo, aparece um símbolo "!" à direita do 
campo de nome e o botão Save Protocol (Guardar Protocolo) não é ativado. 

8. Depois de guardar o novo protocolo de varrimento, apague todos os varrimentos do 
exame e regresse ao separador Patient/Exam (Paciente/Exame). 

9. No separador Patient/Exam (Paciente/Exame), apague o exame que criou para este 
procedimento. 

 

Adicionar um Protocolo de Varrimento a um Estudo 

Pode adicionar um ou mais protocolos de varrimento a um estudo quando cria o registo do 
estudo ou posteriormente, editando o registo do estudo. Se o protocolo que pretende 
adicionar ainda não existir, tem, primeiro, de definir um novo. Para mais informações, efetue 
uma seleção na lista de Tópicos Relacionados, abaixo. 

Para adicionar um protocolo de varrimento existente a um estudo, siga estes passos: 

1. No separador Study (Estudo), selecione o estudo para o qual pretende adicionar um 
protocolo de varrimento e clique no botão Edit Study... (Editar Estudo...). Abre-se a 
caixa de diálogo Edit Study (Editar Estudo). 

2. Na lista Scan Protocols (Protocolos de Varrimento), no fundo da caixa de diálogo, 
selecione um ou mais itens da lista Available Protocols (Protocolos Disponíveis) e 
clique no botão Add>> (Adicionar>>). Os protocolos selecionados são movidos para a 
lista Scan Protocols in Study (Protocolos de Varrimento no Estudo). 

3. Quando terminar de adicionar protocolos ao estudo, clique no botão Save Changes 
(Guardar Alterações) no fundo da caixa de diálogo para a fechar e guardar as suas 
alterações. 
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Dados de Imagem Leica 

Tipos de Ficheiro Criados pelo InVivoVue 

O InVivoVue usa ficheiros de vários tipos, incluindo de uso proprietário e comum, para 
guardar dados e imagens para o software. Segue-se uma lista de cada um dos tipos de 
ficheiro possíveis, juntamente com uma breve definição de cada um: 

.OCT: Um formato de ficheiro da Leica que contém imagens processadas e 
visualizáveis com um cabeçalho do ficheiro. 

.OCU: Um formato de ficheiro da Leica que contém dados espectrais não processados 
do varrimento como imagens não processadas. 

.RAW: Um ficheiro que contém os dados de imagem .OCT numa matriz de bytes não 
processada sem um cabeçalho.  

.UNP: Um ficheiro que contém imagens não processadas e visualizáveis como uma 
matriz de bytes não processada sem um cabeçalho. 

.BMP: Um ficheiro independente do dispositivo para guardar e compor imagens visuali- 
záveis, especialmente no sistema operativo Microsoft Windows. O InVivoVue 
usa ficheiros .BMP para guardar imagens de fotograma único das janelas  
B-Scan (Varrimento B), Volume Intensity Projection (Projeção de Intensidade de 
Volume) e Video Fundus (Vídeo do Fundo Ocular), bem como miniaturas usadas 
na IU e nos relatórios. 

Sempre que o InVivoVue guarda um varrimento de imagem, guarda os seguintes ficheiros: 

• dados espectrais não processados do varrimento, extensão de ficheiro .OCU (se sele- 
cionado utilizando a caixa de verificação Save OCU? (Guardar OCU?)) 

• dados processados do varrimento, extensão de ficheiro OCT 

• imagem do mapa de bits de fotograma 0 (zero) do Varrimento B, extensão .BMP 

• imagem do mapa de bits da imagem do fundo ocular, extensão .BMP 

• imagem do mapa de bits da janela VIP (apenas para varrimentos de volume), 
extensão .BMP 

 

Carregar Imagens a partir de Dados OCU 

Ocasionalmente, pode pretender carregar o ficheiro OCU (dados espectrais não processados) 
para uma imagem. Por exemplo, pode pretender usar o algoritmo do InVivoVue para otimizar a 
dispersão de imagem, a fim de melhorar a qualidade da visualização. Seja qual for a razão, 
pode carregar dados OCU de duas formas: selecionando uma imagem fora da sua base de 
dados ou carregando dados OCU para qualquer imagem guardada na sua base de dados. 

Para carregar dados OCU para imagens na sua base de dados, siga estes passos: 

1. No separador Patient/Exam (Paciente/Exame), selecione o exame que contém os 
dados de interesse. 

2. Navegue para o separador Imaging (Captação de Imagens). 

3. Com o botão direito do rato, clique num varrimento guardado na linha de varrimentos, 
para visualizar o menu de contexto dos varrimentos. Se existirem dados .OCU, o item 
de menu Load OCU Data (Carregar Dados OCU) é ativado. Clique nele para carregar 
os dados espectrais. 
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Configuração InVivoVue 

Mudar a Configuração 

O InVivoVue é instalado com configurações concebidas para uma grande variedade de usos. 
Para sistemas de aquisição, seleciona, tipicamente, uma configuração particular em função 
do tipo de lente que tem montada. O InVivoVue responde, carregando novas definições para 
essa configuração e atualizando a IU, e os varrimentos subsequentes usarão quaisquer 
novas definições de hardware que se apliquem. 

A caixa de combinação Select Configuration (Selecionar Configuração) aparece no canto 
superior esquerdo do separador Imaging (Captação de Imagens). É apresentada a configu- 
ração atual. 

 

Imagem 35: Seleção da Configuração 

Quando se clica na caixa de combinação, é apresentada uma lista das configurações 
conhecidas. Selecionar uma nova configuração fará com que o InVivoVue carregue e aplique 
as definições aplicáveis e atualize a apresentação da configuração atual. Também fará com 
que o InVivoVue arranque na nova configuração da próxima vez em que seja executado. 

 

Imagem 36: Configurações Padrão 
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Alterar as Predefinições do Programa 

Enquanto trabalha com o InVivoVue, pode querer alterar algumas das predefinições que se 
carregam com uma configuração em particular. 

O InVivoVue possui definições configuráveis para muitas coisas, incluindo: 

• Apresentação de varrimentos de imagem (brilho, contraste, ajuste do Doppler, etc.) 

• Alvo de fixação (tamanho e posição do alvo) 

• Apresentação fiducial (ligar/desligar, posição, cor) 

• Processamento de imagem (controlos de processamento e reamostragem, como 
dispersão) 

• Tipo de varrimento (varrimento B linear, volume anular, volume misto, etc.) 

• Configuração dos calibres (nomes, cor, bloqueio angular, comprimento da apresen- 
tação e localização) 

Estas definições podem ser alteradas a partir de muitos locais. Por exemplo, 

• As definições da apresentação de varrimentos de imagem são alteradas no diálogo 
Display Options (Opções de Apresentação). 

• As definições do alvo de fixação são alteradas na área do alvo de fixação 

• As definições da apresentação fiducial são alteradas no menu de contexto da 
apresentação do varrimento B 

• As definições do processamento de imagens são alteradas no formulário de controlo 
do processamento. 

• As definições do tipo de varrimento são alteradas no editor de varrimentos. 

• As definições de configuração dos calibres são alteradas no diálogo Configure 
Calipers (Configurar Calibres). 

No entanto, as definições alteradas desta forma só afetam o programa enquanto está a ser 
executado. Quando se fecha o programa, ele esquece as alterações que efetuou, a menos 
que atualize o ficheiro de configuração carregado. 
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Determinar a configuração do utilizador atual 

Para determinar qual o ficheiro de configuração do utilizador que é carregado, abra o diálogo 
System Information (Informações do Sistema), por baixo do menu Help (Ajuda). O nome do 
ficheiro do utilizador é apresentado. Passar o rato sobre o nome do ficheiro apresenta o 
caminho completo. 

 
 

Imagem 37: Informações do Sistema – Ficheiro de Configuração do Utilizador 

 

Guardar novas definições de configuração do utilizador 

Pode substituir as predefinições guardadas nesta configuração do utilizador, seguindo estes 
passos: 

1. Configure o InVivoVue conforme pretendido, utilizando as ferramentas descritas 
acima. 

2. A partir do menu Tools (Ferramentas), selecione Save Settings... (Guardar Defini- 
ções...) 
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Imagem 38: Menu Tools (Ferramentas) 

 

Imagem 39: Caixa de diálogo Save Settings File  
(Guardar Ficheiro de Definições) 

3. No seletor de ficheiros daqui resultante, selecione o ficheiro de configuração do 
utilizador designado no diálogo System Information (Informações do Sistema). 

4. Clique no botão Save (Guardar) para guardar as suas definições. Abre-se uma 
mensagem para que confirme que pretende substituir o ficheiro existente. 

5. Clique em Yes (Sim) para fechar a janela de mensagem e a caixa de diálogo. 

As definições que guardar tornam-se nas suas predefinições, até que volte a alterá-las. 

 

Exemplo: alterar as predefinições para a apresentação de imagens 

Por exemplo, os valores de brilho e contraste que o InVivoVue aplica no arranque podem ser 
alterados, seguindo-se estes passos: 

1. Selecione o separador Imaging (Captação de Imagens). 
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2. Na área de apresentação do varrimento B à esquerda, clique com o botão direito do 
rato e selecione o item Display Options… (Opções de Apresentação...). É apresen- 
tado o diálogo Display Options (Opções de Apresentação).  

 

Imagem 40: Caixa de diálogo Edit Display Options  
(Editar Opções de Apresentação) 

3. Arraste os controlos de deslize do brilho e do contraste para novos valores. 

4. Determine a sua configuração do utilizador atual. 

5. Guarde a nova configuração do utilizador. 

 

Exemplo: alterar as predefinições para o processamento de imagens 

1. No menu Tools (Ferramentas) (Imagem 38), selecione Configure Processing... 
(Configurar Processamento...). É apresentado o diálogo Processing Control (Con- 
trolo de Processamento). 

 

Imagem 41: Image Processing and Resampling Controls  
(Controlos de Processamento de Imagem e Reamostragem) 
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2. Efetue as alterações pretendidas nos separadores Processing (Processamento) e 
Resampling (Reamostragem). 

3. Determine a sua configuração do utilizador atual. 

4. Guarde a nova configuração do utilizador. 

 

Exemplo: alterar as predefinições de varrimento 

Para alterar as definições dos tipos de varrimento, tem, primeiro, de criar um varrimento 
personalizado do tipo que pretende alterar. Para criar um varrimento personalizado, tem de o 
adicionar a um exame, para guardar as respetivas definições como as suas predefinições 
para esse tipo de varrimento. Pode criar o varrimento personalizado durante a realização de 
um exame efetivo ou criando um exame 'fictício' que, depois, apagará do sistema. Em 
qualquer um dos casos, siga estes passos. 

1. No separador Patient/Exam (Paciente/Exame), crie um exame ou selecione um 
exame atual de hoje e clique no botão Start/Continue Exam (Iniciar/Continuar 
Exame). O InVivoVue apresenta o exame no separador Imaging (Captação de 
Imagens). 

2. Clique com o botão direito do rato na linha de varrimentos e selecione a opção Add 
Custom Scan (Adicionar Varrimento Personalizado). É apresentado o editor de 
varrimentos. 

 

Imagem 42: Caixa de diálogo para Novo Varrimento 
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3. Selecione a configuração de varrimento pretendida e clique no botão Add to Exam 
(Adicionar ao Exame). 

4. Guarde as suas definições, conforme descrito acima. 

Os valores que guardou agora tornam-se nos valores predefinidos para exames desse tipo. 

 

Criar um Novo Ficheiro de Definições do Utilizador 

Como acima referido, toda uma série de definições do sistema são guardadas por 
predefinição nos ficheiros de configuração do utilizador. De cada vez que se liga o InVivoVue, 
o sistema arranca com as definições que refletem a configuração que estava em execução 
durante a última sessão. 

Alguns utilizadores podem considerar útil guardar mais do que um conjunto de predefinições 
do sistema; por exemplo, se estiver a realizar múltiplos estudos com protocolos 
significativamente diferentes, pode pretender criar diferentes valores predefinidos para os 
vários tipos de varrimento. Neste caso, pode alterar as predefinições em conformidade e 
guardá-las num ficheiro .INI diferente, o que lhe permite carregar estas definições alternativas 
sempre que necessário. 

Para criar um novo ficheiro de definições, siga estes passos: 

1. Consulte as informações em Alterar as Predefinições do Programa para conhecer as 
definições que pode alterar e de que forma pode fazê-lo. 

2. Depois de concluir todas as alterações que pretenda efetuar, selecione, no menu 
Tools (Ferramentas), a opção Save Settings... (Guardar Alterações...) 

3. No diálogo de gravação daqui resultante, insira um nome de ficheiro para o novo 
ficheiro de definições. Por convenção, a Leica adiciona a cadeia de carateres User_ 
(Utilizador_) como prefixo nos ficheiros de configuração do utilizador; recomendamos 
também que siga esta convenção. 

4. Clique no botão Save (Guardar) para guardar as suas definições. 

Pode criar tantos ficheiros de definições alternativos deste tipo quantos desejar e comutar 
entre eles sempre que tenha necessidade de tal. Para mudar das definições atuais para outro 
conjunto de predefinições, siga os passos abaixo. 

 

Carregar um Ficheiro de Definições Existente 

Periodicamente, pode ter de carregar ou repor as predefinições para várias áreas do sistema. 
Por exemplo, se considerar que os valores predefinidos se alteraram para elementos como a 
apresentação de varrimentos de imagem, o processamento de varrimentos de imagem ou a 
fixação, pode restaurá-los. Ou, se tiver criado, previamente, um ficheiro de definições 
alternativo, pode, então, comutar entre ficheiros de definições existentes. 

Em qualquer um dos casos, siga estes passos para carregar ou restaurar os valores de um 
ficheiro de definições do sistema: 

1. No menu Tools (Ferramentas) (Imagem 38), selecione Load Settings... (Carregar 
Definições...) para abrir a caixa de diálogo Load Settings File (Carregar Ficheiro de 
Definições). 
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Imagem 43: Caixa de diálogo Load Settings File  
(Carregar Ficheiro de Definições) 

2. Na caixa de diálogo, selecione o nome do ficheiro que contém as definições que 
pretende carregar ou restaurar. 

 

Nota 
Os valores para definições configuráveis são guardados em ficheiros .INI 
cujos nomes começam por User_ (Utilizador_). É possível guardar defini- 
ções num ficheiro .INI que não siga esta convenção de denominação. Por 
exemplo, pode pretender evitar a seleção de LineSpectrum.INI, pois este 
ficheiro é usado apenas para verificar o espectro de linha. 

3. Clique no botão Open (Abrir) para carregar o ficheiro de definições e fechar a caixa de 
diálogo. 

As definições de Processamento de Imagem, Fixação e Opções de Apresentação que 
carregou tornam-se nas predefinições do sistema, até que as altere novamente. As 
predefinições dos parâmetros de varrimento (dimensões, ângulo, linhas, varrimentos, 
fotogramas, etc.) não são restauradas durante o carregamento dinâmico de um ficheiro de 
definições do sistema. 
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Gestão de Dados 

Carregar um ficheiro .OCT sem dados de paciente 

Ocasionalmente, pode ser útil carregar um ficheiro .OCT (ou .OCU) para o qual não tem 
quaisquer informações de paciente: um colega pode ter partilhado os dados (sem usar a 
função de exportação, que preserva as informações de paciente) ou alguém pode ter, 
acidentalmente, movido alguns ficheiros InVivoVue do local onde tinham sido guardados pelo 
programa. Por baixo do menu File (Ficheiro), existe uma opção Open… (Abrir...). Clicar nela 
abre um diálogo de seleção de ficheiros normal. Use-o para selecionar o ficheiro de interesse 
e: 

• O InVivoVue cria um exame sob o paciente anónimo, cujo carimbo de data 
corresponde à data de criação do ficheiro selecionado, e, depois, um registo de 
varrimento que corresponde aos detalhes inferidos do cabeçalho do ficheiro. Isto faz 
aparecer um mosaico no separador Imaging (Captação de Imagens) quando se 
seleciona esse exame. 

• Se se encontrarem ambos os ficheiros .OCT e .OCU, eles são incluídos nesse registo 
de varrimento. Caso contrário, só o ficheiro selecionado é adicionado ao varrimento. 

• Se já existir um exame para essa data, o varrimento é adicionado a esse exame 
existente. 

• O ficheiro é imediatamente carregado. Se se selecionar um ficheiro .OCT, os dados 
são imediatamente apresentados. Se se selecionar um ficheiro .OCU, os dados têm 
de ser reprocessados antes de serem apresentados. 

Esta função pretende ser uma cópia de segurança: um modo de recuperar no caso de ocorrer 
um erro do utilizador e não estarem disponíveis nenhumas informações sobre o paciente / 
exame para o programa. Deve evitar tratá-la como uma operação normal, pois ficará cada 
vez mais difícil identificar dados se os carregar no paciente anónimo. 

 

Arquivar Exames 

Arquivar dados é o processo de remover fisicamente os ficheiros de dados do seu 
computador. Os ficheiros de dados que o InVivoVue recolhe são bastante grandes e, se não 
os remover do sistema, o disco rígido do computador irá, eventualmente, ficar cheio. A Leica 
recomenda vivamente que se arquivem os exames quando o espaço disponível no disco for 
inferior a 10% da capacidade total; na verdade, se estiver a ficar sem espaço no disco rígido, 
recebe um aviso de cada vez que clicar no botão Save (Guardar), até que tome alguma 
medida para resolver a situação. 

Ocasionalmente, depois de os exames serem removidos do Envisu, é útil recuperar os 
ficheiros, por exemplo, para consultar dados antigos na preparação de um novo exame. Ao 
arquivar dados, especifica para onde os ficheiros devem ser movidos. O InVivoVue mantém o 
registo do local para onde os ficheiros são copiados e usa essa informação para os recuperar 
rapidamente quando o solicita. 

Dado o grande volume de imagens, o arquivamento requer uma localização de armazena- 
mento com muito espaço disponível, como uma unidade de rede ou dispositivos de 
armazenamento secundários, como uma ou mais unidades externas.  
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Durante o arquivamento, o InVivoVue não lhe permite realizar outras tarefas. A duração do 
processo de arquivamento depende, em grande medida, da quantidade de exames que 
arquiva de uma vez. É melhor agendar o arquivamento para uma hora tranquila, em que o 
Envisu não seja necessário para examinar pacientes. Depois de selecionados os exames a 
arquivar e iniciado o arquivamento, o sistema não precisa ser vigiado; o InVivoVue concluirá 
a atividade de arquivamento por si mesmo (a menos que fique sem espaço no destino de 
arquivamento). 

Para arquivar exames, siga estes passos: 

1. No menu Tools (Ferramentas) (Imagem 38), selecione Archive Scans... (Arquivar 
Varrimentos...). É apresentado o diálogo Archive Exams (Arquivar Exames). 

 

Imagem 44: Caixa de diálogo Archive Exams (Arquivar Exames) 

2. Todos os exames que ainda não estejam arquivados são apresentados numa lista na 
caixa de grupo Archivable Data (Dados Arquiváveis), ordenados por data, com os 
exames mais antigos no topo. Os exames são agrupados por mês e data, para 
facilitar a seleção de grupos inteiros de exames a arquivar em conjunto. 

3. Faça duplo clique em cada data para adicionar todos os exames à caixa de grupo 
Selected Exams (Exames Selecionados). Em alternativa, expanda os nós de mês 
para visualizar as datas individuais e os nós de data para ver os pacientes individuais. 
Faça duplo clique nos itens que pretende mover do seu sistema. Ao fazê-lo, os 
exames afetados aparecem no grupo Selected Exams (Exames Selecionados), com 
texto a indicar a quantidade de ficheiros e o seu tamanho relativo. A barra por baixo 
reflete a quantidade do espaço disponível no destino de arquivamento que será usada 
ao arquivar. 

4. Pode selecionar todos os exames anteriores a uma determinada data, inserindo uma 
data e clicando no botão Select All Exams Prior To (Selecionar Todos os Exames 
Anteriores A). Todos os exames no seu sistema realizados antes da data que 
selecionou serão adicionados ao grupo Selected Exams (Exames Selecionados). No 
fundo da janela, o campo Required Space (Espaço Necessário) mostra quanto 
espaço de armazenamento é necessário para guardar os exames selecionados. 

5. Use o botão Browse (Procurar) no topo do diálogo para selecionar a localização na 
qual pretende arquivar os ficheiros. O campo Available Space (Espaço Disponível) 
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será atualizado para mostrar quanto espaço de armazenamento está disponível no 
volume selecionado (unidade de rede, dispositivo externo, etc.). 

6. Clique no botão Start Archiving (Iniciar Arquivamento) e o InVivoVue começa a 
mover os ficheiros de imagem dos exames que selecionou para a localização de 
arquivamento. 

Lembre-se de que o processo pode demorar muitos minutos a concluir; certifique-se de que 
tem tempo suficiente disponível sem interromper exames dos pacientes. 

 

Recuperar Varrimentos Arquivados 

Os varrimentos e relatórios arquivados são removidos do sistema e guardados noutra 
localização. Se sentir necessidade de consultar varrimentos e relatórios arquivados, o 
InVivoVue permite que os recupere. A função Retrieve Archived Exams (Recuperar Exames 
Arquivados) move os varrimentos e relatórios selecionados do arquivo e restaura-os na 
localização original no seu sistema. 

Tal como no arquivamento, a recuperação de varrimentos bloqueia o seu sistema informático, 
impedindo que realize quaisquer outras tarefas, e, em função da quantidade de varrimentos 
que recupera, o processo pode demorar algum tempo. Assim, não deverá recuperar 
varrimentos em alturas em que precise do seu sistema para outras tarefas, como a realização 
de exames a pacientes. 

A forma mais fácil de recuperar os dados para um único exame é navegando para o 
separador Patient/Exam (Paciente/Exame), procurando o exame arquivado que lhe interessa 
e fazendo duplo clique em Y, por baixo da coluna Archived (Arquivados). É-lhe solicitado que 
confirme se pretende recuperar os dados do exame. 

Para recuperar vários exames de uma só vez, siga estes passos: 

1. No menu Tools (Ferramentas) (Imagem 38), selecione a opção Retrieve Archived 
Exams... (Recuperar Exames Arquivados...). É apresentado o diálogo Retrieve 
Exams (Recuperar Exames). 

 

Imagem 45: Caixa de diálogo Retrieve Archived Exams  
(Recuperar Exames Arquivados) 
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2. Na caixa de grupo Retrievable Data (Dados Recuperáveis), todos os dados 
disponíveis para recuperação são apresentados numa lista ordenada alfabeticamente 
pelos nomes dos pacientes.  

3. Selecione cada paciente cujos dados pretende recuperar e faça duplo clique no nome 
ou clique no botão >> para o mover para a lista na caixa de grupo Selected Exams 
(Exames Selecionados). 

4. Se pretender recuperar apenas dados para exames individuais, clique no botão + para 
abrir uma lista pendente dos exames de cada paciente, ordenada por data, e 
selecione aqueles que pretende recuperar. 

5. Os exames que seleciona para recuperação são movidos para a lista Selected Exams 
(Exames Selecionados) e apresentados em conjunto com o caminho para a 
localização original do ficheiro, onde os dados são, agora, restaurados. Adicional- 
mente, o campo Space Needed (Espaço Necessário) mostra o espaço total neces- 
sário para as imagens recuperadas e o espaço disponível no seu sistema. 

6. Clique no botão Start Retrieving (Iniciar Recuperação) e o InVivoVue começa a 
mover os ficheiros de imagem dos exames que selecionou para a localização original. 

Lembre-se de que o processo pode demorar muitos minutos a concluir; certifique-se de que 
tem tempo suficiente disponível sem interromper exames dos pacientes. 

Alguns sítios usam múltiplas localizações de rede para o arquivamento; outros usam uma 
série de unidades externas e, passado algum tempo, pode ser difícil lembrar-se de onde 
foram arquivados os dados. Se não conseguir lembrar-se de onde está arquivado um exame 
e precisar sabê-lo para se certificar de que um dispositivo é ligado antes da recuperação, 
selecione o exame, navegue para o separador Imaging (Captação de Imagens) e passe o 
rato sobre um dos mosaicos de varrimento. O caminho para o arquivo é apresentado na 
descrição. 

 

Exportar Exames 

A exportação é o processo de fazer uma cópia dos dados de um exame, que pode ser usada 
para partilha com outro sistema. Não remove dados do seu sistema; na verdade, se efetuar 
uma cópia no disco rígido do Envisu, terá menos espaço até que a cópia de exportação seja 
removida. 

A importação é o processo de adicionar ficheiros anteriormente exportados de um sistema 
Envisu e torná-los disponíveis localmente num sistema Reader ou na instalação InVivoVue de 
um colega. Adiciona os ficheiros de uma cópia de exportação ao sistema de importação. 

Pode exportar um exame para fazer uma cópia de todos os dados do paciente e de imagem 
associados ao exame. Adicionalmente, a exportação cria ficheiros para importar para uma 
base de dados central; estes podem ser usados numa versão apenas de leitura do programa. 
O InVivoVue também permite optar por exportar com ou sem as informações que identificam 
os pacientes. Pode exportar para o seu computador, uma unidade de rede ou um DVD e 
exportar uma versão utilizável com InVivoVue 1.4. 

Quando exporta um exame, o InVivoVue copia todos os ficheiros de cada varrimento no 
exame. O número exato depende do padrão de varrimento e da existência de relatórios. O 
espaço total de armazenamento em disco necessário para guardar exames exportados pode 
ser significativo; por exemplo, os ficheiros exportados para um varrimento linear pode ter um 
total de 170 megabytes (Mb) ou mais, e os ficheiros para um varrimento de volume pode 
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exceder os 400 Mb. Deve, portanto, certificar-se de que tem espaço suficiente no seu 
computador, unidade de rede ou (especialmente) dispositivo USB. 

Para exportar o exame de um paciente, siga estes passos: 

1. No separador Patient/Exam (Paciente/Exame), selecione o paciente cujos dados 
pretende exportar.  

2. Na caixa de grupo Patient Exams (Exames do Paciente), selecione o exame específico 
a exportar do registo atual do paciente, clicando sob a coluna Export (Exportar). A 
coluna muda para mostrar uma seta verde, indicando que o exame foi marcado para 
exportação. Marque a quantidade de exames que pretenda; se necessário, de diversos 
pacientes. À medida que se marcam exames para exportação, o texto do botão de 
exportação muda, refletindo o número programado: Export 1 Exam (Exportar 1 
Exame), Export 2 Exams (Exportar 2 Exames), etc. 

 

Imagem 46: Selecionar um único exame para exportação 

 

Imagem 47: Selecionar vários exames para exportação 
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3. Depois de marcados todos os exames a exportar, clique no botão Export Exam 
(Exportar Exame). Aparece a caixa de diálogo Export Exams (Exportar Exames). 

4. Inicialmente, o diálogo mostra o caminho com o qual os ficheiros de exportação serão 
criados, na caixa de texto Export to (Exportar para). O caminho é determinado pela 
definição EXPORT_PATH (CAMINHO_EXPORTAÇÃO) no ficheiro de configuração 
do utilizador e começa no mesmo local sempre que o programa é executado; por 
predefinição, D:\Bioptigen\Export. A caixa de texto Export to (Exportar para) não 
pode ser editada diretamente. Para mudar o caminho através do qual os ficheiros de 
exportação são guardados, clique no ícone da pasta junto a Export to (Exportar para) 
e use o diálogo de seleção de pasta daqui resultante para ir para uma localização 
adequada. O InVivoVue já não requer uma pasta vazia para a exportação, pois cria 
por si mesmo os subdiretórios necessários. Se pretender criar uma pasta agora, 
clique no botão Make New Folder (Criar Nova Pasta) para criar uma pasta vazia nova 
para os dados do exame e atribua-lhe um nome relevante para as informações que 
está a exportar. Tenha o cuidado de selecionar uma localização onde exista espaço 
adequado no disco. 

5. Se pretender incluir informações de identificação sobre o paciente, assinale a caixa de 
verificação when exporting exam, include patient identifiers (ao exportar o exame, 
incluir identificadores do paciente), localizada abaixo da lista de exames. A ID do 
paciente, a data de nascimento e o nome serão incluídos nos dados exportados. Se 
optar por excluir informações de identificação, o nome do paciente é retirado e a data 
de nascimento é definida por defeito para 1 de janeiro de 1901. 

6. Se pretender copiar os ficheiros de dados do exame, clique na caixa de verificação 
when exporting exam, make copies of the data files (ao exportar o exame, fazer 
cópias dos ficheiros de dados). Se optar por não copiar os ficheiros de dados, a 
exportação decorrerá muito mais depressa, mas os dados não serão encontrados ao 
importar e terá de localizar manualmente os ficheiros de dados. 

7. O formato das exportações de exames mudou ligeiramente nas versões posteriores a 
InVivoVue 2.0. Se pretender exportar dados para leitura num sistema InVivoVue 1.4, 
assinale a caixa Create export files for use by InVivoVue 1.4 reader (Criar ficheiros 
de exportação para utilização no InVivoVue 1.4 Reader). Se não assinalar esta caixa, 
as importações para uma versão Reader 1.4 vão falhar. 

8. Os exames que marcou para exportação aparecem na lista à esquerda. Tem uma 
última oportunidade de cancelar a seleção destes exames, desmarcando a caixa junto 
ao respetivo nome. 

9. Depois de efetuar todas as alterações adequadas, clique no botão Start Export (Iniciar 
Exportação). O InVivoVue cria uma subpasta com o nome ExamDate_MM.DD.YYYY 
(DataExame_MM.DD.AAAA) para cada data de exame exclusiva. Por baixo, cria uma 
subpasta chamada PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn (IDPaciente_ 
XXX_Exportado_MM.DD.AAAA_Exportação_nn) (em que XXX corresponde à ID do 
paciente, a data é a da exportação do exame (hoje) e nn é o número de vezes em que 
foram exportados dados de exame deste paciente nessa data.). Não é essencial 
conhecer esta organização de pastas; o InVivoVue deve conseguir encontrar ficheiros 
quando os importa para o sistema Reader. Então, o InVivoVue cria um par de ficheiros 
.SQL na pasta PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn (IDPaciente_ 
XXX_Exportado_MM.DD.AAAA_Exportação_nn) e (se os ficheiros de dados estiverem 
a ser copiados) os dados do exame são copiados para a subpasta com a data de hoje. 
A caixa de diálogo fecha-se. 
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Importar Exames 

A importação é o processo de adicionar ficheiros anteriormente exportados de um sistema 
Envisu e torná-los disponíveis localmente num sistema Reader ou na instalação InVivoVue de 
um colega. Adiciona os ficheiros de uma cópia de exportação ao sistema de importação. 

Pode importar para o seu sítio um exame que tenha sido exportado de outro sítio InVivoVue 
(na Versão 1.1 e posterior) e ver o exame importado e os varrimentos e relatórios associados.  

O InVivoVue deteta se o exame e ficheiros de imagem já existem no seu sítio, ajudando-o a 
evitar a importação do mesmo exame por duas vezes. Se os ficheiros já existirem, o 
InVivoVue pergunta-lhe se pretende continuar, substituindo os ficheiros existentes.  

Para importar um exame, siga estes passos: 

1. No menu Tools (Ferramentas) (Imagem 38), selecione Import Exam (Importar 
Exame). Abre-se o diálogo de seleção de uma pasta.  

 

Imagem 48: Caixa de diálogo Browse for Folder  
(Procurar Pasta) 

2. Na caixa de diálogo, procure a pasta de exames no seu computador que contém o 
exame que pretende importar. Não expanda a pasta de exames para selecionar a 
subpasta designada PatientID_XXX (IDPaciente_XXX ) (em que XXX é o número de 
ID do paciente). A importação falha no caso de selecionar a pasta Patient ID (ID do 
Paciente). 

3. Clique no botão OK. O InVivoVue insere o conteúdo da pasta de exames na base de 
dados do seu sítio e guarda os varrimentos e relatórios do exame na sua unidade de 
gravação predefinida. A caixa de diálogo fecha-se. 

Quando importa para o seu sítio um exame criado noutro sítio InVivoVue, surge um botão 
Switch Sites… (Trocar Sítios…) no separador Study (Estudo). Clicar neste botão abre uma 
caixa de diálogo que lhe permite mudar para o sítio associado ao exame recentemente 
importado, para que possa revê-lo. (Consulte Ler Dados Importados para obter mais 
informações sobre a utilização da aplicação InVivoVue como aplicação Reader.) 
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Ler Dados Importados 

O InVivoVue permite a visualização de exames importados noutros scanners InVivoVue (na 
Versão 1.1 e superior). Quando se importa um exame, também são importadas todas as 
informações associadas ao exame.  

Isto inclui: 

• Informações do sítio – o sítio identifica o scanner InVivoVue no qual a imagem foi 
adquirida. O hardware e software utilizados no momento da aquisição da imagem é 
importado em conjunto com informações gerais sobre o sítio, como o seu nome ou 
descrição. A Leica refere-se a outros sítios InVivoVue como sítios não-nativos e ao 
sítio para o qual os exames são importados como sítio nativo. 

• Informações do estudo e braço de tratamento – trata-se das informações sobre o 
estudo e o braço de tratamento associadas ao exame, incluindo informações sobre 
protocolos no caso de os varrimentos do exame terem sido carregados a partir de um 
protocolo de varrimento. 

• Informações do paciente – estas informações limitam-se às informações no momento 
da exportação. Se o exportador tiver solicitado a omissão de identificadores, são 
omitidos o nome e data de nascimento efetivos. 

• Informações do exame – incluem todas as informações sobre o exame, incluindo o 
médico e o examinador. 

• Varrimentos de imagem e relatórios – incluem todos os ficheiros de imagem e 
relatórios guardados com o exame 

• Predefinições de fixação – incluem todas as predefinições de fixação explicitamente 
associadas a um varrimento. 

Após a importação de um exame criado noutro sítio InVivoVue para o seu sítio, o InVivoVue 
apresenta o nome do sítio que está a visualizar no momento no topo do separador Study 
(Estudo) e um botão Switch Sites (Trocar Sítios). Clicar no botão Switch Sites (Trocar Sítios) 
abre uma caixa de diálogo que lhe permite mudar para o sítio associado ao exame 
recentemente importado, de modo a que possa revê-lo.  

Para ver um exame importado, siga estes passos: 

1. No separador Study (Estudo), clique no botão Switch Sites (Trocar Sítios) e abre-se 
a caixa de diálogo Display Data From Which Site? (Apresentar Dados de que 
Sítio?). Selecione o sítio onde teve origem o exame importado; depois, clique no 
botão Choose Other Site (Escolher Outro Sítio). 

 

Imagem 49: Botão Switch Sites... (Trocar Sítios...) 
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Imagem 50: Caixa de diálogo Display Data from Which Site?  
(Apresentar Dados de que Sítio?) 

2. O sítio selecionado torna-se no sítio atual e é apresentado o nome do sítio na barra de 
título da janela principal e, também, no topo do separador Study (Estudo), à direita da 
etiqueta Viewing Data From (Ver Dados De). O estudo associado ao exame 
importado é apresentado na lista Studies (Estudos). 

3. Clique no separador Patient/Exam (Paciente/Exame) para ver uma lista de pacientes 
associados a exames importados para o sítio selecionado. Pode usar a caixa de 
grupo Find Patient (Encontrar Paciente) no topo do separador ou a caixa de grupo 
List Patients (Listar Pacientes) por baixo dela para localizar o paciente associado ao 
exame importado que pretende ver.  

4. Selecione o registo importado da lista e são apresentadas informações básicas do 
registo na caixa de grupo View Patient Details (Ver Detalhes do Paciente), no canto 
inferior direito do separador. Os exames importados associados ao paciente são 
apresentados na caixa de grupo Patient Exams (Exames do Paciente), por cima da 
caixa de grupo View Patient Details (Ver Detalhes do Paciente).  

5. Selecione o exame importado na lista Patient Exams (Exames do Paciente) e clique 
no botão Review Exam (Rever Exame), para ver os varrimentos associados ao 
exame do paciente importado. (Ou pode selecionar o exame e clicar no separador 
Imaging (Captação de Imagens) para rever os varrimentos.) 

6. Consulte Carregar Varrimentos para obter mais informações sobre a utilização da 
aplicação InVivoVue para ver varrimentos de imagem. 

7. Para regressar ao sítio nativo, abra a caixa de diálogo Display Data From Which 
Site? (Apresentar Dados de que Sítio?) (clicando no botão Switch Sites (Trocar 
Sítios) no separador Study "Estudo)) e clique no botão Choose Native Site (Escolher 
Sítio Nativo). 
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Ao trabalhar com um sítio não-nativo, pode ver todas as informações importadas associadas 
a esse sítio. Especificamente, o InVivoVue permite-lhe: 

• Ver todas as informações do estudo importadas, associadas ao sítio não-nativo. 

• Ver todas as informações do paciente importadas, associadas ao sítio não-nativo. 

• Ver todas as informações do exame importadas, associadas ao sítio não-nativo, 
incluindo o médico que supervisionou o exame e o examinador que adquiriu as 
imagens. 

• Exportar exames importados, associados ao sítio não-nativo. 

• Ver varrimentos de imagem importados, associados ao sítio não-nativo. Isto inclui a 
capacidade de: 

o Carregar o ficheiro .OCT e reproduzi-lo. 

o Carregar o ficheiro .OCU e reprocessá-lo. 

o Guardar o(s) ficheiro(s) .OCT e/ou .OCU, usando a função Save As… 
(Guardar Como...) do menu Tools (Ferramentas).  

o Ver o varrimento de imagem em Vista 3D (tem de ser um varrimento de 
volume retangular). 

o Imprimir as janelas de varrimento B e VIP. 

o Imprimir e guardar relatórios. 

• Arquivar exames importados, associados a exames do sítio não-nativo. Na verdade, a 
Leica recomenda o arquivamento de exames de sítios nativos e não-nativos para gerir 
o armazenamento em disco. 

• Recuperar exames arquivados importados. 

Ao trabalhar com um sítio não-nativo, não pode modificar nenhuma das informações 
apresentadas. Especificamente, o InVivoVue não lhe permite: 

• Adicionar um estudo e/ou braço de tratamento a um sítio não-nativo, nem modificar ou 
apagar um estudo e/ou braço de tratamento associados a um sítio não-nativo. 

• Adicionar um paciente a um sítio não-nativo, nem modificar ou apagar um paciente 
associado a um sítio não-nativo. 

• Adicionar um exame a um sítio não-nativo, nem modificar ou apagar um exame 
associado a um sítio não-nativo. 

• Adicionar um examinador ou um médico a um sítio não-nativo, nem modificar ou 
apagar um examinador ou um médico associado a um sítio não-nativo. 

• Adicionar um varrimento a um exame associado a um sítio não-nativo, nem modificar 
ou apagar um varrimento associado a um sítio não-nativo. 

• Adquirir um varrimento ao trabalhar com um sítio não-nativo. 
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Fluxo de Trabalho Diário 

Realizar um Exame 

Os exames são realizados no separador Imaging (Captação de Imagens). Na primeira vez 
em que o InVivoVue arranca, é gerado um paciente anónimo, com uma ID derivada da data 
desse dia. É possível inserir os detalhes do paciente ou eliminar a natureza anónima do exame, 
associando-o a um paciente existente, antes ou depois do exame, consoante o utilizador 
considere conveniente. Os controlos para tal aparecem na Imagem 21.  

O exame deste paciente é, inicialmente, preenchido com um único varrimento, cujas 
propriedades são determinadas pelas seleções na grelha de início rápido. Esta grelha contém 
botões que determinam a geometria, dimensões físicas e densidade de dados do varrimento a 
recolher. As definições exatas são determinadas por ficheiros de configuração no sistema do 
utilizador e podem variar de sistema para sistema, mas, passando o rato sobre qualquer um 
dos botões, é apresentada uma descrição que indica as definições implicadas nesse botão. 
Selecionando um botão de cada fila, utilizando a descrição no botão e na descrição, o utilizador 
pode escolher um varrimento que seja adequado ao paciente. 

 

Imagem 51: Separador Imaging (Captação de Imagens) com Dados de Imagem 

Consoante sejam feitas diferentes escolhas de início rápido, os realces dos botões movem-
se e o item miniatura do varrimento pendente correspondente também é atualizado. Dado que 
o InVivoVue não consegue determinar independentemente qual o olho que está a ser sujeito a 
varrimento, este item miniatura possui um código de cor para corresponder ao olho que crê 
estar correto: amarelo para o olho direito (OD) e fúcsia para o olho esquerdo (OS). O utilizador 
pode comutar a seleção de olho, fazendo duplo clique na miniatura; o texto descritivo e a cor de 
fundo atualizam-se em conformidade. 

Quando as definições de varrimento forem satisfatórias, o utilizador pode iniciar a aquisição 
de dados, clicando no botão Aim (Mira). Isto dá início ao varrimento em cruz: dois varrimentos 
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lineares que se alternam rapidamente em ângulos retos, um horizontal e o outro vertical. A 
superfície cuja imagem está a ser adquirida aparece nos visores de varrimento B primário e 
secundário. 

Nos sistemas configurados com uma câmara de vídeo, aparece uma imagem do fundo 
ocular na janela denominada Dynamic Scan Control (Controlo de Varrimento Dinâmico). 
Sobreposto a esta imagem ao vivo, encontra-se um gráfico que representa a área física a ser 
sujeita ao varrimento, designado gráfico Dynamic Scan Control (Controlo de Varrimento 
Dinâmico). Para obter a imagem de uma área de interesse, o utilizador pode ajustar a sua mira 
da sonda portátil ou arrastar as guias no gráfico de controlo de varrimento dinâmico para mudar 
os desvios na horizontal e na vertical, a sua largura e altura e o ângulo do varrimento. O ecrã 
de varrimento B é atualizado em tempo real, tal como o texto descritivo na miniatura. 

Quando o utilizador estiver satisfeito com o ponto visado, clica no botão Snapshot 
(Instantâneo). Tal recolhe todo um volume de dados, com as definições de varrimento 
indicadas na miniatura. Em contraste com o varrimento de mira, este varrimento pode demorar 
muitos segundos, consoante a seleção de densidade dos dados efetuada na grelha de início 
rápido; as dimensões físicas do varrimento não têm qualquer efeito observável no tempo de 
aquisição. Enquanto o volume está a ser recolhido, o ecrã de mira vertical é substituído por 
uma projeção de volume, que se acumula lentamente. Os varrimentos B adquiridos são 
apresentados em tempo real, à medida que são recebidos. Uma linha de realce verde na VIP 
acompanha a posição do varrimento B. 

Depois de o volume ter sido totalmente captado, o varrimento para. O utilizador pode rever 
os dados adquiridos examinando a VIP ou utilizando os Controlos de Playback (Reprodução), à 
esquerda da lista de varrimentos (a chamada linha de varrimentos). A função dos Controlos 
Playback (Reprodução) e todos os controlos de estilo VCR permitem o seguinte: o utilizador 
pode avançar ou recuar um único fotograma, deslocar-se para o primeiro ou o último fotograma 
no volume, animar os fotogramas no Ecrã B-Scan (Varrimento B) passando os fotogramas à 
medida que são adquiridos ou parar esta animação num fotograma de interesse em particular. 
A velocidade de reprodução baseia-se na velocidade a que os fotogramas foram adquiridos. 

Se os dados não forem satisfatórios, toda a sequência de aquisição pode ser repetida, 
substituindo os dados de má qualidade por imagens melhores. Não é emitido nenhum pedido 
no caso de o utilizador optar por reiniciar a aquisição de imagens: o programa assume que o 
examinador sabe o que está a fazer. Adicionalmente, os dados adquiridos podem ser 
totalmente rejeitados, meramente selecionando e iniciando um varrimento diferente, apesar de, 
neste caso, ser emitido um aviso. 

No entanto, se os dados forem de qualidade a preservar, clicar no botão Save (Guardar) 
copia os dados da memória para ficheiros no disco. São criados vários ficheiros. O InVivoVue 
guarda sempre os dados espaciais (os dados apresentados no ecrã como varrimentos B) num 
ficheiro com a extensão .OCT. Estes ficheiros podem ser carregados mais tarde para 
reprodução, medições de calibre e relatórios. Se a caixa de verificação Save OCU? (Guardar 
OCU?) estiver assinalada, o InVivoVue também guarda uma cópia dos dados espectrais (os 
dados não processados adquiridos a partir do espectrómetro) num ficheiro com a extensão 
.OCU. Adicionalmente, é guardada uma imagem do mapa de bits do fotograma visível no ecrã 
de varrimento B primário (e aparece na miniatura na linha de varrimentos logo que a memo- 
rização esteja concluída). Para varrimentos de volume (tudo, exceto um varrimento linear), é 
guardada uma imagem do mapa de bits da VIP. Por fim, em sistemas equipados com uma 
câmara de fundo ocular, também é guardada uma imagem estática do mapa de bits do fundo 
ocular, captada no momento em que o instantâneo se iniciou. 
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Selecionar um Paciente 

Tipicamente, os exames começam com a seleção do paciente em quem o exame será 
realizado. Para realizar um exame, tem, primeiro, de selecionar o registo de um paciente 
existente ou criar um novo registo. Para selecionar um registo existente, siga os passos abaixo. 
Se precisar criar um novo registo, siga os passos descritos em Adicionar um paciente ou use o 
Paciente Anónimo criado pelo InVivoVue.  

1. No topo da janela da aplicação InVivoVue, selecione o separador Patient/Exam 
(Paciente/Exame). 

2. Para selecionar um registo existente, pode usar a caixa de grupo Find Patient 
(Encontrar Paciente) no topo do separador ou a caixa de grupo List Patients (Listar 
Pacientes) por baixo dela. 

 

Imagem 52: Caixa Find Patient (Encontrar Paciente) 

 

Imagem 53: Caixa List Patients (Listar Pacientes) 

3. Para encontrar o registo de um paciente, introduza uma parte ou todas as informa- 
ções do registo nos campos Patient ID (ID do Paciente), Patient MRN (MRN do 
Paciente) e First Name (Primeiro Nome) ou Last Name (Último Nome) na caixa de 
grupo Find Patient (Encontrar Paciente). À medida que digita em qualquer campo, o 
InVivoVue seleciona o primeiro registo que encontra na caixa de grupo List Patients 
(Listar Pacientes) e que corresponde às informações inseridas. 

4. Alternativamente, pode selecionar um registo da caixa de grupo List Patients (Listar 
Pacientes). Pode encontrar pacientes através das datas dos seus exames. Insira uma 
data (ou use a opção de calendário, clicando na seta para baixo ao lado da caixa de 
texto da data) em ambos os campos de data From (De) e To (A). Os registos que 
correspondem à sua seleção são apresentados na lista por baixo da sua seleção. 
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Pode ordenar a lista de registos de acordo com qualquer coluna; para ordenar, basta 
clicar no cabeçalho da coluna. Clicar duas vezes no mesmo cabeçalho inverte a 
sequência de ordenação. 

5. Selecione o registo pretendido da lista e são apresentadas informações básicas do 
registo na caixa de grupo View Patient Details (Ver Detalhes do Paciente), no canto 
inferior direito do separador. 

6. A seguir, tem de predefinir o exame. 
 

Desanonimizar um paciente 
 
Pode identificar a quem diz respeito o exame enquanto realiza um exame associado ao 
paciente anónimo, utilizando os controlos de paciente no topo do separador Imaging 
(Captação de Imagens). 

 

Imagem 54: Exame de paciente anónimo 

 
Clique na seta pendente e selecione Select Patient (Selecionar Paciente). É apresentado um 
diálogo, com a mesma seleção de paciente e controlos de filtragem descritos acima. 
Selecione o paciente efetivo; o exame é reatribuído a essa pessoa. 
  
Se o paciente ainda não tiver os seus dados adicionados ao sistema, selecione Associate 
Patient (Associar Paciente). Neste caso, o editor de pacientes abre-se, exatamente como se 
tivesse clicado no botão Add Patient (Adicionar Paciente) no separador Patient/Exam 
(Paciente/Exame). Depois de terminar a introdução dos detalhes do novo paciente, clique no 
botão Save & Exit (Guardar e Sair). O novo paciente é adicionado ao sistema e o exame 
associado a ele. 
 
Selecionar Select Patient (Selecionar Paciente) tem o mesmo efeito: associa o exame atual 
a um paciente selecionado da lista de pacientes conhecidos e ainda inicia um exame 
totalmente novo para esse paciente. Pode usar Select Patient (Selecionar Paciente) para 
iniciar exames em pacientes conhecidos, bem como desanonimizar um exame. 
 

Predefinir Exames 

Depois de selecionar o paciente para a realização de um exame, deve tomar nota do 
examinador, do médico, do estudo e do braço de tratamento que estão associados a esse 
exame. Pode alterar qualquer uma destas entradas, selecionando outros valores existentes 
ou adicionando um novo examinador ou médico. 
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Siga estes passos para verificar ou alterar as predefinições para o exame atual: 

1. No separador Patient/Exam (Paciente/Exame), localize a caixa de grupo Set Exam 
Defaults/Add Exam (Predefinir Exames/Adicionar Exame), no canto superior direito 
do separador. 

 

Imagem 55: Caixa Set Exam Defaults/Add Exam  
(Predefinir Exames/Adicionar Exame) 

2. Verifique as entradas de Examiner (Examinador), Physician (Médico), Study 
(Estudo) e Treatment Arm (Braço de Tratamento) para garantir que estão corretos 
para o exame atual do paciente. 

3. Se precisar alterar qualquer uma das entradas, selecione uma nova entrada na lista 
pendente para esse campo. 

4. Se precisar criar uma entrada para um novo examinador ou médico, consulte as 
secções para configurar Examinadores e Médicos. 

5. Depois de selecionar todas as predefinições para este exame, clique no botão Add 
Exam (Adicionar Exame) e o registo do exame é adicionado à lista de exames para o 
paciente atual. 

6. Se cometer um erro e quiser alterar qualquer uma das predefinições do exame, pode 
editar ou apagar o registo do exame 

7. Depois de adicionar com êxito um exame ao registo do paciente, selecione o exame 
na lista Patient Exams (Exames do Paciente) e clique no botão Start Exam (Iniciar 
Exame). Depois, o InVivoVue leva-o para o separador Imaging (Captação de 
Imagens). 

8. Agora, pode selecionar os tipos de varrimento para o exame selecionado. 

 

Escolher um Varrimento 

Antes de poder adquirir imagens para um paciente, tem de adicionar um ou mais tipos de 
varrimento ao exame do paciente. Pode selecionar varrimentos predefinidos associados a um 
protocolo, varrimentos predefinidos individuais ou criar varrimentos personalizados para o 
paciente. 

 

Nota 
Só pode adicionar varrimentos a um exame que tenha a data atual (de hoje). Para 
exames com uma data no passado, só pode apagar varrimentos que tenham o 
estado 'Abandoned' (Abandonado); todas as restantes funções para adicionar ou 
editar varrimentos estão desativadas. 
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Siga estes passos para selecionar varrimentos predefinidos: 

1. Selecione o separador Imaging (Captação de Imagens). 

2. Para definir rapidamente um varrimento singular utilizando definições de varrimento 
típicos, pode clicar em qualquer combinação de botões na grelha de início rápido. O 
varrimento pendente selecionado na linha de varrimentos muda para refletir os 
parâmetros de varrimento correspondentes às suas seleções. 

3. Para adicionar varrimentos predefinidos individuais, clique num botão de varrimento 
Preset (Predefinido); cada um deles representa um dos padrões de varrimento que o 
InVivoVue compreende. É apresentado o diálogo Add preset to exam (Adicionar 
predefinição a exame) e pode selecionar uma das predefinições apresentadas. O 
varrimento predefinido selecionado é adicionado à linha de varrimentos. 

4. Para que o exame execute um protocolo específico, escolha esse protocolo na lista 
pendente Load Protocol (Carregar Protocolo). Todos os varrimentos nesse protocolo 
são adicionados à linha de varrimentos. 

5. Também pode definir varrimentos personalizados a adicionar ao exame, clicando com 
o botão direito do rato num varrimento pendente e selecionando Edit (Editar). 
Consulte Criar Varrimentos Personalizados para obter informações mais detalhadas 
sobre o modo de utilização do editor de varrimentos. 

7. Continue a adicionar varrimentos pendentes à linha de varrimentos, até estar pronto 
para adquirir imagens. 

 

Nota 
Se pretender definir um novo protocolo de varrimento que inclua as 
imagens atualmente selecionadas para um exame, siga os passos 
indicados em Criar um Novo Protocolo de Varrimento. 
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Adquirir Imagens 

A Função Video Fundus (Vídeo do Fundo Ocular) 

 

Nota 
Esta funcionalidade só está disponível em produtos Leica com capacidade de 
captação de vídeo do fundo ocular. 

A função de vídeo do fundo ocular pode ser usada para acompanhar a colocação do 
varrimento, para melhor analisar localizações específicas no olho. Realiza-se um registo e 
gravação automáticos quando se captam imagens OCT. O vídeo é captado durante o modo 
de mira, instantâneo e execução livre. Uma imagem é captada no início da aquisição de um 
instantâneo e no início da realização de uma execução livre. A imagem é guardada com os 
dados OCT e é carregada quando os dados OCT são carregados posteriormente. 

 

Imagem 56: Controlos de Vídeo do Fundo Ocular no canto inferior  
esquerdo do ecrã Fundus (Fundo Ocular) 

Pode usar o vídeo do fundo ocular quando o sistema está inativo para alinhar a colocação do 
varrimento manualmente, utilizando um feed em direto e instantâneos: 

1. Selecione o botão Toggle video capture (Comutar captação de vídeo) (ícone de 
monitor de computador) para iniciar o feed em direto.  

2. Para captar um instantâneo, selecione o botão Take snapshot of video (Captar 
instantâneo de vídeo) (ícone de câmara) enquanto o feed em direto está ativo. 

 

Nota 
Se o botão de comutação da captação de vídeo estiver indisponível, 
certifique-se de que o sistema não está a ser usado para captar uma 
imagem OCT. 

Pode efetuar alterações no modo, brilho, contraste e exposição. Estas definições encontram-
se abaixo do botão dos controlos de Modo, Brilho, Contraste e Exposição (chave inglesa).  

1. Clique no botão dos controlos de Modo, Brilho, Contraste e Exposição 
(Imagem 56). Aparece uma caixa de diálogo com as definições. 

2. Para alterar o modo, selecione o menu pendente e escolha 1x (alta resolução), 2x 
(resolução padrão) e 4x (resolução de alta velocidade). 

3. Para alterar o brilho, o contraste e a exposição, use as barras deslizantes que se 
encontram junto à etiqueta adequada ou insira um número específico na caixa de 
dígitos.  

4. Selecione "OK". 

Para ajustar a iluminação da câmara de fundo ocular: 

1. Na caixa da interface da sonda portátil, procure o botão Fundus Adjust (Ajuste do 
Fundo Ocular). 

2. Rode o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para diminuir a 
iluminação e no sentido dos ponteiros do relógio para a aumentar. 
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Também existe a possibilidade de mostrar ou ocultar a sobreposição do controlo de 
varrimento dinâmico existente no ecrã do vídeo do fundo ocular: 

1. Clique no botão Mostrar/Ocultar sobreposição (setas) na barra de ferramentas do 
vídeo do fundo ocular (Imagem 56). A sobreposição é apresentada por predefinição e 
pode ser desativada e ativada, clicando-se no botão Mostrar/Ocultar sobreposição. 

A barra de ferramentas possui algumas opções, incluindo visibilidade e colocação de barras. 
Estas podem ser alteradas, utilizando-se o menu de contexto no ecrã do vídeo do fundo ocular. 

Para alterar a visibilidade: 

1. Clique com o botão direito do rato e selecione Toolbar Visible (Barra de Ferramentas 
Visível) para ativar e desativar a barra de ferramentas. 

Para alterar a localização da barra de ferramentas: 

1. Clique com o botão direito do rato e selecione Toolbar Dock (Ancorar Barra de 
Ferramentas); depois, selecione Bottom (Fundo) ou Left (Esquerda). A barra de 
ferramentas será ancorada no bordo selecionado. 

Pode realizar uma previsualização da impressão, guardar e imprimir um instantâneo do vídeo.  

Para guardar: 

1. Clique no ícone Save (Guardar) na barra de ferramentas. 

Para uma previsualização antes de imprimir: 

1. Clique no botão Print Preview (Previsualização de Impressão) abaixo da janela; abre-
se a caixa de diálogo Print Preview (Previsualização de Impressão). 

2. Para alterar o tamanho da imagem de previsualização, clique no botão Zoom e 
selecione uma opção. 

3. Para imprimir a partir da janela Print Preview (Previsualização de Impressão), clique 
no botão Print (Imprimir). 

Para imprimir sem previsualizar a imagem,  

1. Clique no botão Printer (Impressora) por baixo da janela; abre-se a caixa de diálogo 
Print (Imprimir). 

2. Selecione a impressora na qual pretende imprimir e ajuste outras definições que 
considere necessárias; depois, clique no botão OK. 

 

Controlo de Varrimento Dinâmico 

Depois de fazer ajustes grosseiros na mira com a câmara de fundo ocular, a função de 
controlo de varrimento dinâmico permite ao utilizador realizar ajustes de precisão para mover 
a posição, reajustar as dimensões e rodar o ângulo do varrimento. Pode realizar ajustes com 
o sistema inativo, durante o modo de mira e o modo de varrimento livre. Não pode realizar 
ajustes durante a aquisição de um varrimento. 

O utilizador pode mostrar ou ocultar a sobreposição do controlo de varrimento dinâmico no 
ecrã de vídeo do fundo ocular: 

1. Clique no botão Mostrar/Ocultar sobreposição na barra de ferramentas do vídeo do 
fundo ocular (Imagem 56) para desativar e ativar o gráfico do controlo de varrimento 
dinâmico. 
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O gráfico do controlo de varrimento dinâmico reflete o padrão do varrimento selecionado. Se 
não for selecionado nenhum varrimento, o gráfico assumirá por defeito o último padrão 
executado. 

Existem três padrões de sobreposição diferentes para os cinco tipos de varrimento, incluindo: 

1. Gráfico retangular verde (Imagem 57)  

a. Varrimentos de volume retangular 

b. Varrimentos de volume misto 

2. Gráfico tipo linha vermelha (Imagem 58) 

a. É apresentado para varrimentos B lineares 

3. Gráfico circular azul (Imagem 59) 

a. Varrimentos de volume radial 

b. Varrimentos de volume anular 

 

Imagem 57: Gráfico de sobreposição retangular 

 

Imagem 58: Gráfico de sobreposição tipo linha 
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Imagem 59: Gráfico de sobreposição circular 

Pode alterar a posição do varrimento com base no vídeo do fundo ocular, utilizando a 
sobreposição: 

1. Clique com o botão esquerdo do rato e retenha o centro do gráfico de sobreposição 
(seta preta na Imagem 60). 

2. Arraste a sobreposição para a área desejada no vídeo do fundo ocular. 

3. Solte o botão do rato. Isto liberta o movimento do gráfico de sobreposição e faz 
ajustes imediatos no varrimento, de modo a efetuar o varrimento da área desejada. 

 

Imagem 60: Alterar a posição do gráfico de sobreposição 

Pode alterar o ângulo do varrimento com base no vídeo do fundo ocular, utilizando a 
sobreposição: 

1. Clique com o botão esquerdo do rato e retenha o marcador de ângulo (marca verde 
designada pela seta preta) junto ao marcador de centro no gráfico de sobreposição 
(Imagem 61). 

2. Clique e arraste para rodar o gráfico para o ângulo desejado.  
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3. Solte o botão do rato. Isto liberta o movimento do gráfico de sobreposição e faz 
ajustes imediatos no varrimento, de modo a alcançar o ângulo desejado. 

 

Imagem 61: Alterar o ângulo do gráfico de sobreposição 

Pode alterar as dimensões do varrimento com base no vídeo do fundo ocular, utilizando a 
sobreposição: 

1. Clique com o botão esquerdo do rato e retenha uma marca de tabulação no lado do 
gráfico de sobreposição (Imagem 62). 

2. Clique e arraste para alterar o comprimento ou a largura para o tamanho desejado. O 
tamanho é imediatamente atualizado durante o ajuste. 

3. Solte o botão do rato. Isto liberta o movimento e deixa o varrimento no tamanho 
pretendido. 

 

Imagem 62: Alterar as dimensões do gráfico de sobreposição 
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Mira para Adquirir uma Imagem 

Siga os passos abaixo para apontar o scanner e adquirir a imagem. 

1. Clique no botão Aim (Mira); o sistema ativa duas imagens no topo do separador 
Imaging (Captação de Imagens): os alinhamentos Horizontal e Vertical do Varrimento 
B. Estas imagens mostram os feixes de varrimento horizontal e vertical, permitindo-lhe 
centrar com maior precisão a imagem no elemento de interesse (fóvea, cabeça do 
nervo ótico, lesão, etc.) para o varrimento. 

2. Posicione a sonda portátil à frente (ou sobre) o olho do paciente.  

3. Pode começar com a lente o mais perto possível do olho do sujeito e afastá-la, 
mantendo o ângulo constante, ou, como alternativa, pode começar com a sonda mais 
afastada e aproximá-la do olho para encontrar a imagem.  

6. Centre a imagem no plano horizontal, trasladando a sonda para a esquerda ou a 
direita, para a mover lateralmente no plano tangencial ao olho, centrando 
horizontalmente no elemento de interesse. 

7. Para centrar a imagem no plano vertical, traslade a sonda para cima ou para baixo, 
centrando verticalmente no elemento de interesse. Depois de terminar o ajuste da 
mira do scanner, o topo da imagem deve estar localizado no terço ou metade superior 
da janela do Varrimento B Horizontal. (Veja a amostra abaixo de uma imagem 
corretamente alinhada.) 

Também pode tentar alguns ajustes angulares com a sonda, ajustando sempre numa 
direção de cada vez, para garantir que a cintura do varrimento se localiza no sítio 
certo no olho em análise. A finalidade de todos estes ajustes é obter a imagem mais 
brilhante. 

Para conferir mais nitidez à imagem, pode ajustar o foco (ajuste de dioptrias) no 
cilindro do orifício da retina humana para obter a imagem mais brilhante.  

8. Quando a imagem estiver com o alinhamento correto e o foco mais nítido, clique no 
botão Start Snapshot (Iniciar Instantâneo). Isto comuta o scanner do modo de mira 
para o modo de aquisição de varrimento. Agora, as janelas Horizontal e Vertical 
apresentam os Varrimentos B em tempo real e a projeção de intensidade de volume à 
medida que a imagem é gerada. 

 

Nota 
Pode usar o interruptor de pé direito no pedal para iniciar o instantâneo.  

 

Nota 
Se o InVivoVue não conseguir atribuir memória suficiente para a aquisição 
do varrimento, apresenta uma mensagem que indica a falha de atribuição 
de memória. Quando isto ocorre, reduza o tamanho do varrimento, 
alterando um ou mais dos seguintes parâmetros de varrimento: linhas, 
varrimento, fotogramas e/ou volumes. 

9. Quando o varrimento estiver concluído, o Estado do varrimento muda de Pending 
(Pendente) para Unsaved (Não guardado) e o botão Save (Guardar) ativa-se. A hora 
a que o varrimento foi adquirido é apresentada abaixo do estado do varrimento. Se 
estiver satisfeito com a imagem, clique no botão Save (Guardar); o Estado do 
varrimento muda de Unsaved (Não Guardado) para Saved (Guardado). Se não estiver 
satisfeito com a imagem pendente, repita os passos acima. 
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Nota 
Pode usar o interruptor de pé direito no pedal para guardar o varrimento.  

 

Nota 
O InVivoVue verifica se a unidade de memorização predefinida possui 
espaço suficiente. Se existir menos de 10% de espaço livre disponível na 
unidade de memorização predefinida, é aconselhado a arquivar exames 
para libertar espaço; no entanto, pode guardar o varrimento. Se existirem 
menos de 2 gigabytes de espaço livre na unidade de memorização 
predefinida, é aconselhado a arquivar varrimentos e não lhe é permitido 
guardar mais varrimentos, até que existam mais de 2 gigabytes de espaço 
livre disponível para guardar o varrimento. 

10. Se, em qualquer momento, pretender cancelar o processo de ajuste da mira, clique no 
botão Stop (Parar). 

Pode ver a imagem na janela do Varrimento B, utilizando os controlos Playback (Repro- 
dução) abaixo da janela. Utilizando os controlos de deslize para Frame (Fotograma), pode 
ajustar os fotogramas individuais para visualização. 

 

Utilizar o Modo de Execução Livre para Adquirir uma Imagem 

O modo de Execução Livre é uma alternativa ao modo de Mira para adquirir uma imagem. O 
modo de Execução Livre põe o sistema num modo de varrimento contínuo e apresenta a 
imagem do Varrimento B e qualquer projeção de intensidade de volume (para imagens de 
Volume) à medida que são adquiridas. Neste modo, o tamanho da memória intermédia para 
as imagens é determinado pela definição do varrimento e limitado à memorização de um 
conjunto de fotogramas de dados de imagem, pelo que deve escolher cuidadosamente aquilo 
que pretende guardar. 

Siga estes passos para adquirir uma imagem com o modo de Execução Livre: 

1. Clique no botão Free Run (Execução Livre). O sistema começa a efetuar varrimentos 
contínuos e a etiqueta no botão muda para End (Fim). 

2. Posicione a sonda na frente ou sobre o olho do sujeito e efetue ajustes manuais, 
conforme descrito na secção anterior, para alinhar de modo a obter uma boa imagem. 

3. Se pretender parar o varrimento depois de iniciar o modo de Execução Livre, clique no 
botão End (Fim); o varrimento para depois de concluir a operação atual. Além disso, 
se clicar no botão End (Fim), ele muda para Abort (Abortar), permitindo-lhe cancelar 
o varrimento sem aguardar que a operação termine. 

4. Certifique-se de que alinha a imagem no fotograma de modo a que o topo da imagem 
(ou seja, a superfície do tecido) esteja no terço ou metade superior da janela do 
Varrimento B Horizontal. 

5. Quando o sistema tiver adquirido fotogramas satisfatórios para a imagem, clique no 
botão End (Fim) para terminar o processo de varrimento. Quando o varrimento estiver 
concluído, o Estado do varrimento muda de Pending (Pendente) para Unsaved (Não 
guardado) e o botão Save (Guardar) ativa-se. A hora a que o varrimento foi adquirido 
é apresentada abaixo do estado do varrimento. 
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Nota 
Pode usar o interruptor de pé direito no pedal para parar o modo de 
execução livre.  

 

Nota 
Se o InVivoVue não conseguir atribuir memória suficiente para a aquisição 
do varrimento, apresenta uma mensagem que indica a falha de atribuição 
de memória. Quando isto ocorre, reduza o tamanho do varrimento, 
alterando um ou mais dos seguintes parâmetros de varrimento: linhas, 
varrimento, fotogramas e/ou volumes.  

6. Se estiver satisfeito com a imagem pendente, clique no botão Save (Guardar); o 
Estado do varrimento muda de Unsaved (Não Guardado) para Saved (Guardado). Se 
não estiver satisfeito com a imagem pendente, repita os passos acima. 

 

Nota 
Pode usar o interruptor de pé direito no pedal para guardar o varrimento.  

 

Nota 
O InVivoVue verifica se a unidade de memorização predefinida possui 
espaço suficiente. Se existir menos de 10% de espaço livre disponível na 
unidade de memorização predefinida, é aconselhado a arquivar exames 
para libertar espaço; no entanto, pode guardar o varrimento. Se existirem 
menos de 2 gigabytes de espaço livre na unidade de memorização 
predefinida, é aconselhado a arquivar varrimentos e não lhe é permitido 
guardar mais varrimentos, até que existam mais de 2 gigabytes de espaço 
livre disponível para guardar o varrimento. 

Pode ver a imagem na janela do Varrimento B, utilizando os controlos Playback (Repro- 
dução) abaixo da janela. Utilizando os controlos de deslize para Frame (Fotograma), pode 
ajustar os fotogramas individuais para visualização. 

 

Controlo de Pedal 

O pedal pode ser usado para permitir a aquisição e memorização de imagens em modo 
mãos-livres. Pode ser usado depois de o botão Aim (Mira) ser empregue no primeiro 
varrimento da lista de varrimentos. Agora, clicar no interruptor de pé ativa a opção Save 
(Guardar). Depois de realizada a memorização, clicar novamente no interruptor de pé inicia o 
modo Aiming (Mira) para o varrimento seguinte na lista de varrimentos; pode continuar o 
processo de aquisição e memorização desta maneira.  
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Padrões de Varrimento 

Atualmente, estão disponíveis cinco padrões de varrimento no sistema Leica SDOCT. As 
secções seguintes descrevem-nos com tabelas de parâmetros que devem ter-se em 
consideração durante a configuração de tais padrões de varrimento. 

 

Varrimento Linear (Varrimento B)  

Um varrimento linear ou varrimento B representa um corte axial através do tecido cuja 
imagem está a ser adquirida e a resolução aparente da imagem depende do número de 
varrimentos A que o compõem. É possível adquirir uma série de varrimentos B no mesmo 
ponto num sujeito e, também, calcular a média de grupos deles para melhorar o contraste e a 
relação sinal/ruído. Os parâmetros na tabela abaixo descrevem definições que podem ser 
usadas.  

 

Parâmetro Definição Típica Notas 

Comprimento 0,5 – 12 mm 
Defina para o "comprimento do varrimento" lateral 
pretendido, em mm. 

 

Ângulo 

 

0 – 180 

Defina este ângulo (em graus) para controlar se o 
varrimento ocorre ao longo do eixo horizontal, do 
eixo vertical ou entre os dois. 0 é um varrimento 
horizontal e 90 é vertical. 

Desvio Horizontal 0 mm 
Defina para alterar o ponto central horizontal do varri- 
mento (em mm). O intervalo permitido é de +/- 5 mm. 

Desvio Vertical 0 mm 
Defina para alterar o ponto central vertical do varri- 
mento (em mm). O intervalo permitido é de +/- 5 mm. 

Varrimentos 
A/Varrimento B 

200 – 5000 
Este parâmetro de amostragem axial determina a 
velocidade da aquisição. Uma definição típica pode 
ser 1000. 

Varrimentos B 1 - 100 
Representa o número de varrimentos B adquiridos 
no mesmo ponto, o que permite seguir as alterações 
ao longo do tempo 

Fotogramas/ 
Varrimento B 

1 – 10 

Este parâmetro indica o número de fotogramas cuja 
média é calculada para gerar um varrimento B 
médio; defini-lo para 1 significa que não pode ser 
efetuado nenhum cálculo de média. 

Varrimentos A 
inativos/ 

Varrimento B 
100 – 1024 

Defina para o número de linhas num fotograma onde 
não são tomados nenhuns dados (nem é necessária 
nenhuma tensão de movimentação).  
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Varrimento de Volume Retangular 

Um varrimento de volume retangular é uma aquisição volumétrica constituída por uma série 
de varrimentos B, adquiridos num padrão de varrimento em quadrícula que se desloca do 
fundo do volume (ou da frente) para o topo (ou a traseira). Tenha em atenção que a direção 
desta aquisição é invertida para a configuração de 180 graus (onde os parâmetros são 
configurados para permitirem o varrimento de um sujeito deitado em posição supina, com a 
sonda portátil segura sobre o seu olho). À medida que este varrimento é adquirido, é 
calculada e apresentada uma imagem de Projeção de Intensidade de Volume, que é a 
projeção de vóxeis somados através da profundidade apresentada da pilha de varrimentos B. 
Os parâmetros na tabela descrevem definições que são relevantes para a aquisição de um 
varrimento de volume retangular. 

 

Parâmetro Definição Típica Notas 

Comprimento 
(Azimute) 

0,5 – 12 mm 
Defina para o comprimento do varrimento de azimute 
pretendido, em mm. 

Largura  
(Elevação) 

0,5 – 12 mm 
Defina para o comprimento do varrimento de 
elevação pretendido, em mm. Trata-se da direção 
ortogonal para o varrimento de azimute. 

Ângulo 0 – 360 
Defina este ângulo (em graus) para controlar se o 
varrimento ocorre ao longo do eixo horizontal, do eixo 
vertical ou entre os dois. 0 é horizontal e 90 é vertical. 

Desvio Horizontal 0 mm 
Defina para alterar o ponto central horizontal do varri- 
mento (em mm). O intervalo permitido é de +/- 5 mm. 

Desvio Vertical 0 mm 
Defina para alterar o ponto central vertical do varri- 
mento (em mm). O intervalo permitido é de +/- 5 mm. 

Varrimentos 
A/Varrimento B 

200 – 5000 

Este parâmetro de amostragem axial determina a 
velocidade da aquisição. Uma definição típica pode 
ser 1000. Um número mais baixo permite uma maior 
velocidade de varrimento, enquanto que um mais alto 
resulta numa amostragem axial mais densa. 

Varrimentos B 2 – 400 

Este parâmetro denota o número de varrimentos B no 
volume e determina a densidade do varrimento de 
elevação. Quanto maior o número de varrimentos B, 
maior amostragem terá a imagem VIP.  

Fotogramas/ 
Varrimento B 

1 – 10 
Se este parâmetro for superior a 1, permite a 
realização do registo e cálculo de média.  

Volumes 1 - 4 
Este parâmetro permite a aquisição de volumes 
múltiplos, o que pode ajudar a alcançar uma relação 
sinal/ruído superior para a composição 3D.  

Varrimentos A 
inativos/ 

Varrimento B 
100 – 1024 

Defina para o número de linhas num fotograma onde 
não são tomados nenhuns dados (nem é necessária 
nenhuma tensão de movimentação). 
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Modo de Volume Misto 

Este varrimento é um tipo de aquisição de volume retangular com baixa densidade de 
amostragem axial em todo o volume, mas com um varrimento linear de alta densidade 
integrado no centro do volume. Este tipo de varrimento é útil quando se pretende um 
varrimento B médio de alta densidade com informações de registo. Os parâmetros relevantes 
são apresentados abaixo: 

 

Parâmetro Definição Típica Notas 

Comprimento 
(Azimute) 

0,5 – 12 mm 
Defina para o comprimento do varrimento de azimute 
pretendido, em mm. 

Largura (Elevação) 0,5 – 12 mm 
Defina para o comprimento do varrimento de 
elevação pretendido, em mm. Trata-se da direção 
ortogonal para o varrimento de azimute. 

Ângulo 0 – 360 
Defina este ângulo (em graus) para controlar se o 
varrimento ocorre ao longo do eixo horizontal, do eixo 
vertical ou entre os dois. 0 é horizontal e 90 é vertical. 

Desvio Horizontal 0 mm 
Defina para alterar o ponto central horizontal do varri- 
mento (em mm). O intervalo permitido é de +/- 5 mm. 

Desvio Vertical 0 mm 
Defina para alterar o ponto central vertical do varri- 
mento (em mm). O intervalo permitido é de +/- 5 mm. 

Varrimentos 
A/Varrimento B 

200 - 400 

Este parâmetro de amostragem axial determina a 
velocidade da aquisição volumétrica. Uma definição 
típica é de cerca de 200 ou 250, o que permite uma 
aquisição rápida. 

Varrimentos 
B/Volume 

100 - 200 
Este parâmetro denota o número de varrimentos B no 
volume, que afeta a densidade de amostragem de 
elevação. 

Varrimentos A/ 
Varrimento B de 
Alta Densidade 

1000 
Este parâmetro determina a amostragem axial do 
varrimento B de alta densidade localizado no centro 
do volume. 

Varrimentos B de 
Alta Densidade 

1-20 

Este parâmetro indica o número de fotogramas de 
alta densidade cuja média será calculada para gerar 
o varrimento B único de alta densidade no centro do 
volume. 

Varrimentos A 
inativos/ 

Varrimento B 
100 – 1024 

Defina para o número de linhas num fotograma onde 
não são tomados nenhuns dados (nem é necessária 
nenhuma tensão de movimentação). 
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Volume Radial 

Um varrimento radial permite a aquisição volumétrica de um sujeito com varrimentos B 
realizados radialmente em todo o volume. A área central do campo de visão é tem uma 
elevada amostragem neste tipo de aquisição, enquanto que a amostragem é mais escassa 
em direção à parte exterior do volume. Os parâmetros para configurar um padrão de 
varrimento radial são os seguintes: 

 

Parâmetro Definição Típica Notas 

Diâmetro 0,5 – 12 mm 
Defina para o diâmetro pretendido de varrimentos 
radiais no volume. 

Desvio Horizontal 0 mm 
Defina para alterar o ponto central horizontal do varri- 
mento (em mm). O intervalo permitido é de +/- 5 mm. 
 

Desvio Vertical 0 mm 
Defina para alterar o ponto central vertical do varri- 
mento (em mm). O intervalo permitido é de +/- 5 mm. 

Varrimentos 
A/Varrimento B 

200 – 5000 

Este parâmetro de amostragem axial determina a 
velocidade da aquisição. Uma definição típica pode 
ser 1000. Um número mais baixo permite uma maior 
velocidade de varrimento, enquanto que um mais alto 
resulta numa amostragem axial mais densa. 

Varrimentos 
B/Volume 

2 – 400 

Este parâmetro denota o número de varrimentos B no 
volume e determina a densidade do varrimento. 
Quanto maior o número de varrimentos B, maior 
amostragem terá a imagem VIP.  

Fotogramas/ 
Varrimento B 

1 – 10 
Se este parâmetro for superior a 1, permite a 
realização do registo e cálculo de média.  

Volumes 1 - 4 
Este parâmetro permite a aquisição de volumes 
múltiplos. 

Varrimentos A 
inativos/ 

Varrimento B 
100 – 1024 

Defina para o número de linhas num fotograma onde 
não são tomados nenhuns dados (nem é necessária 
nenhuma tensão de movimentação). 
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Volume Anular 

Um volume anular é uma aquisição volumétrica composta por uma série de varrimentos B 
que são anéis circulares concêntricos em torno da região de interesse. É possível definir um 
diâmetro mínimo adicionalmente ao diâmetro 'máximo' do varrimento B final; esta definição 
permite determinar a densidade de amostragem dentro do volume anular. Um fator de 
correção garante que o mesmo número de amostras está presente em cada varrimento B em 
todo o volume. Os parâmetros relevantes são apresentados abaixo: 

 

Parâmetro Definição Típica Notas 

Diâmetro Mín. 0,5 – 12 mm 
Defina para o diâmetro interior pretendido da 
aquisição de volume anular. 

Diâmetro Máx. 0,5 – 12 mm Defina para o diâmetro pretendido do volume anular. 

Desvio Horizontal 0 mm 
Defina para alterar o ponto central horizontal do varri- 
mento (em mm). O intervalo permitido é de +/- 5 mm. 

Desvio Vertical 0 mm 
Defina para alterar o ponto central vertical do varri- 
mento (em mm). O intervalo permitido é de +/- 5 mm. 

Varrimentos A/ 
Varrimento B 

200 – 5000 

Este parâmetro de amostragem axial determina a 
velocidade da aquisição. Uma definição típica pode 
ser 1000. Um número mais baixo permite uma maior 
velocidade de varrimento, enquanto que um mais alto 
resulta numa amostragem axial mais densa. 

Varrimentos 
B/Volume 

2 – 400 

Este parâmetro denota o número de varrimentos B no 
volume e determina a densidade do varrimento. 
Quanto maior o número de varrimentos B, maior 
amostragem terá a imagem VIP.  

Fotogramas/ 
Varrimento B 

1 – 10 
Se este parâmetro for superior a 1, permite a 
realização do registo e cálculo de média.  

Volumes 1 - 4 
Este parâmetro permite a aquisição de volumes 
múltiplos. 

Varrimentos A 
inativos/ 

Varrimento B 
100 – 1024 

Defina para o número de linhas num fotograma onde 
não são tomados nenhuns dados (nem é necessária 
nenhuma tensão de movimentação). 
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Trabalhar com Varrimentos 

Utilização da Memória 

O InVivoVue apresenta uma barra no diálogo Select Parameters for New Scan (Selecionar 
Parâmetros para Novo Varrimento) que fornece feedback sobre o consumo de memória do 
varrimento personalizado. Esta barra é atualizada à medida que cada um dos seus atributos 
é editado, de modo a refletir o custo de cada escolha. A barra de memória está verde quando 
é provável que exista memória suficiente para adquirir o varrimento; fica vermelha quando o 
sistema informático calcula que o varrimento vai exceder 70% da memória disponível. Existe 
uma ligeira incerteza, pois a memória não tem só de estar disponível, mas também em 
fragmentos suficientemente grandes para que sejam úteis para a memorização dos dados 
dos fotogramas. 
 
Leitura da barra System Memory (Memória do Sistema) da esquerda para a direita: 

• A área em verde sólido indica a percentagem estimada de memória atualmente em 
uso 

• A área tracejada à direita da área em verde sólido indica a percentagem estimada de 
memória restante no sistema que é necessária para adquirir o varrimento. Se existir 
suficiente memória do sistema disponível para adquirir o varrimento, a área é 
tracejada a verde; caso contrário, a área é tracejada a vermelho. 

Adicionalmente, o InVivoVue apresenta informações textuais que correspondem à represen- 
tação gráfica:  

• Percentagem de memória atualmente em uso  

• Percentagem de memória restante necessária para adquirir o varrimento  

• Requisitos de memória do varrimento personalizado (em MB) 

O InVivoVue permite-lhe adicionar o varrimento ao exame, mesmo que a barra de memória 
esteja a vermelho. No entanto, se for insuficiente no momento em que se inicia o varrimento, 
o InVivoVue notifica-o de tal e sugere que reduza o tamanho do varrimento, alterando os 
parâmetros das linhas, varrimentos, fotogramas e/ou volume. 

 
 

Imagem 63: Barra de memória do sistema e informações textuais.  
Verde significa que o varrimento pode ser adquirido.  
Vermelho significa que não existe memória suficiente 
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Criar Varrimentos Personalizados 

Em vez de usar qualquer um dos varrimentos predefinidos disponíveis no seu sistema, pode 
querer definir os seus próprios parâmetros para varrimentos a adicionar ao exame. 

 

Nota 
Só pode adicionar varrimentos personalizados a um exame que tenha a data atual 
(de hoje). Para exames com uma data no passado, só pode apagar varrimentos 
que tenham o estado 'Abandoned' (Abandonado); todas as restantes funções para 
adicionar ou editar varrimentos estão desativadas. 

Siga estes passos: 

1. Clique com o botão direito do rato num varrimento pendente na linha de varrimentos e 
selecione Edit (Editar) para abrir o diálogo Select Parameters for New Scan 
(Selecionar Parâmetros para Novo Varrimento). 

 

Imagem 64: Select Parameters for New Scan  
(Selecionar Parâmetros para Novo Varrimento) 

2. Se pretender basear o seu varrimento personalizado num varrimento predefinido, 
selecione um varrimento na lista pendente Defined Scan Presets (Predefinições de 
Varrimento Definidas) e clique no botão Copy Settings from Selected Preset (Copiar 
Definições de uma Predefinição Selecionada). Os parâmetros do varrimento predefi- 
nido selecionado são, então, carregados no grupo Select Parameters (Selecionar 
Parâmetros). 

3. Se não pretender basear o seu varrimento personalizado num varrimento predefinido, 
clique no botão do padrão de varrimento (Annular Volume (Volume Anular), Linear B-
Scan (Varrimento B Linear), etc.) que pretende adquirir; os parâmetros predefinidos 
para esse tipo são carregados no grupo Select Parameters (Selecionar Parâmetros). 
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4. Realize as alterações que pretenda nos parâmetros (diâmetros, desvios, etc.) do 
varrimento, usando os botões de deslocamento para selecionar valores ou 
selecionando o campo e digitando o valor que pretende. 

5. Selecione se pretende realizar o varrimento do olho OD (direito), OS (esquerdo) ou 
OU (ambos). (Se selecionar OU, são adicionados dois varrimentos ao exame, um 
para cada olho.) 

6. Se pretender adquirir dados do Doppler juntamente com dados do varrimento, 
selecione a caixa de verificação Doppler scan? (Varrimento com Doppler?) e 
especifique o valor de Number of Intervals (Número de Intervalos) a adquirir. Este 
número indica o número de intervalos do Doppler que são adquiridos em cada 
varrimento B. 

 

Nota 
A Leica recomenda 2 a 5 amostras; caso contrário, o tempo para adquirir o 
varrimento pode ser proibitivamente longo. 

7. Depois de terminar de definir os parâmetros para o varrimento, pode guardar os 
parâmetros como um novo varrimento predefinido. Insira um nome exclusivo para o 
novo varrimento predefinido, selecione o olho e clique no botão Create Preset (Criar 
Predefinição). 

8. Será boa ideia observar a barra System Memory (Memória do Sistema) acima do 
botão Add to Exam (Adicionar ao Exame). A barra System Memory (Memória do 
Sistema) indica-lhe se os parâmetros de varrimento que selecionou (linhas, 
varrimentos, fotogramas e volumes) irão resultar num varrimento que pode ser 
demasiado grande para adquirir. A barra System Memory (Memória do Sistema) está 
verde quando existe memória suficiente para adquirir o varrimento; fica vermelha 
quando o sistema informático poderá não conseguir atribuir memória suficiente para 
adquirir o varrimento. (Para obter mais informações sobre a barra System Memory 
(Memória do Sistema), consulte Gestão da Memória.) 

9. Clique no botão Add to Exam (Adicionar ao Exame) para adicionar o(s) varrimento(s) 
ao exame e feche a caixa de diálogo, ou clique no botão Cancel (Cancelar) para 
fechar a caixa de diálogo sem adicionar nenhum varrimento ao exame. 

Se pretender adicionar mais varrimentos personalizados ao exame, repita os passos 
descritos neste tópico para cada varrimento adicional. 

 

Editar Varrimentos 

É possível editar varrimentos predefinidos ou personalizados enquanto o seu Estado for 
Pending (Pendente) (não adquiriu uma imagem). Nota: os varrimentos adicionados de um 
protocolo não podem ser editados. Para editar um varrimento predefinido, siga estes passos:  

1. Clique com o botão direito do rato num varrimento pendente na linha de varrimentos e 
selecione Edit (Editar). 

2. Na caixa de grupo Customize Scans (Personalizar Varrimentos) acima da lista, clique 
no botão Edit Selected Scan... (Editar Varrimento Selecionado...). A caixa de diálogo 
Edit Scan Parameters (Editar Parâmetros de Varrimento) abre-se. 
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Imagem 65: Caixa de diálogo Edit Scan Presets  
(Editar Predefinições de Varrimento) 

3. Na caixa de diálogo, pode selecionar outro varrimento predefinido, selecionar um tipo 
de varrimento diferente ou alterar parâmetros individuais, incluindo qual o olho (ou 
ambos os olhos) a submeter a varrimento. 

4. Se pretender guardar as suas alterações como um novo varrimento predefinido, 
atribua-lhe um nome no campo Enter Name (Inserir Nome) para a predefinição, junto 
ao fundo da caixa de diálogo. 

5. Depois de concluir as suas alterações, clique no botão Save Changes (Guardar 
Alterações) no fundo da caixa de diálogo. 

 

Nota 
Se pretender alterar os parâmetros de um varrimento depois de adquirir uma 
imagem, pode apagar a imagem selecionando outro varrimento ou saindo do 
separador Imaging (Captação de Imagens). Na caixa de mensagem que 
aparece e lhe pergunta se pretende guardar os dados, clique no botão No 
(Não). Selecione novamente o varrimento e siga os passos acima. 
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Apagar Varrimentos 
Pode apagar varrimentos de um exame se o Estado do varrimento for Pending (Pendente) 
(não adquiriu uma imagem). Por exemplo, pode selecionar um grupo de varrimentos de um 
protocolo, mas optar por não realizar um ou mais deles. Os varrimentos abandonados 
também podem ser apagados. Para apagar varrimentos abandonados, siga estes passos: 

1. Na linha de varrimentos, selecione aquele que pretende apagar. O varrimento 
selecionado é realçado a verde. 

2. Com o botão direito do rato, clique no varrimento e selecione Delete (Apagar) para o 
apagar.  

 

Guardar Varrimentos de Imagem 

Depois de ter adquirido uma imagem satisfatória para um varrimento, pode guardar o 
varrimento no registo atual de exames do paciente. Antes de guardar, pode rever varrimentos 
de imagem para garantir que adquiriu imagens satisfatórias. 

Depois de uma imagem ser adquirida, o estado do varrimento muda para Unsaved (Não 
Guardado). Para guardar o varrimento, clique no botão Save (Guardar). Se NÃO pretender 
guardar o ficheiro OCU (dados espectrais não processados) de uma imagem, desmarque 
Save OCU data? (Guardar dados OCU?) antes de guardar o varrimento. 

 

Nota 
O InVivoVue verifica se a unidade de memorização predefinida possui espaço 
suficiente. Se existir menos de 10% de espaço livre disponível na unidade de 
memorização predefinida, é aconselhado a arquivar exames para libertar espaço; 
no entanto, pode guardar o varrimento. Se existirem menos de 2 gigabytes de 
espaço livre na unidade de memorização predefinida, é aconselhado a arquivar 
varrimentos e não lhe é permitido guardar mais varrimentos, até que existam mais 
de 2 gigabytes de espaço livre disponível para guardar o varrimento. 

Para cada varrimento guardado, o InVivoVue cria e guarda quatro ou cinco ficheiros 
individuais (consoante o tipo de ficheiro), atribuindo-lhes um nome sequencial com base na 
ID do paciente, o olho submetido a varrimento e determinados outros parâmetros do 
varrimento. Os cinco tipos de ficheiro são os seguintes: 

• dados espectrais não processados do varrimento, extensão de ficheiro .OCU 

• dados processados do varrimento, extensão de ficheiro .OCT 

• imagem do mapa de bits do fotograma 1 (um) do Varrimento B, extensão .BMP 

• imagem do mapa de bits da imagem do fundo ocular, extensão .BMP 

• imagem do mapa de bits da janela VIP (apenas para varrimentos de volume), 
extensão .BMP 

 

Nota 
Se pretender guardar uma imagem do mapa de bits diferente (que não 
fotograma 1) para o Varrimento B, pode selecioná-la, reproduzindo o 
Varrimento B com os botões de reprodução VCR para rever cada 
fotograma e parar a reprodução num fotograma específico que pretenda 
guardar. 
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Também pode, a qualquer momento durante a aquisição ou revisão de varrimentos de 
imagem, guardar cópias de imagens das janelas VIP e Fundus Video/Scan Control (Vídeo do 
Fundo Ocular/Controlo de Varrimento). Por exemplo, pode querer fazer cópias destas 
imagens para consulta ou revisão posterior. Clique no botão Save (Guardar) por baixo da 
janela para guardar cópias de imagens numa das janelas. 

 

Carregar Varrimentos para Revisão 

Em qualquer momento, pode rever varrimentos guardados, desde que não tenham sido 
arquivados, o que os remove do sistema. (Só pode rever varrimentos arquivados se os 
recuperar do arquivo.) Pode rever varrimentos guardados ou não guardados do exame atual 
em curso ou pode carregar um exame anterior.  

Siga estes passos para selecionar varrimentos do exame atual: 

1. Localize varrimentos para o exame atual na linha de varrimentos no separador 
Imaging (Captação de Imagens). 

2. Se tiver acabado de concluir um varrimento, mas ainda não o tiver guardado, pode 
reproduzir este varrimento não guardado, utilizando os botões Playback (Repro- 
dução). 

3. Para rever um varrimento guardado, faça duplo clique no ícone na linha de varri- 
mentos. 

Siga estes passos para selecionar varrimentos de um exame anterior: 

1. No separador Patient/Exam (Paciente/Exame), selecione o registo do paciente cujos 
varrimentos de imagem pretende rever. (Se precisar de ajuda para encontrar um 
paciente, consulte Selecionar ou Adicionar o Paciente.) Quando seleciona o registo do 
paciente, todos os exames desse paciente são carregados na lista na caixa de grupo 
Patient Exams (Exames do Paciente), à direita. 

2. Na lista de exames do paciente, selecione o exame cujos varrimentos pretende rever 
e clique no botão Review Exam (Rever Exame). Se o exame selecionado tiver a data 
atual e estiver incompleto, o botão Review Exam (Rever Exame) tem, em vez desta, 
a designação Continue Exam (Continuar Exame) ou Start Exam (Iniciar Exame). O 
InVivoVue comuta para o separador Imaging (Captação de Imagens) e os 
varrimentos do exame selecionado são apresentados na linha de varrimentos no 
fundo. 

3. Para rever um varrimento guardado, faça duplo clique no ícone na linha de varri- 
mentos. 

Depois de selecionar o varrimento guardado a rever, siga estes passos: 

1. Reproduza a imagem, utilizando os botões Playback (Reprodução). 

2. Para ajustar o brilho ou o contraste durante a reprodução, clique com o botão direito 
do rato na área de apresentação do varrimento B e selecione Display Options 
(Opções de Apresentação) para abrir o diálogo Edit Display Options (Editar Opções 
de Apresentação). 
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Imagem 66: Edit Display Options  
(Editar Opções de Apresentação) 

3. No separador Adjustments (Ajustes), use os controlos de deslize para Brightness 
(Brilho) e Contrast (Contraste), para aumentar ou diminuir estas definições. Clique no 
botão Reset (Repor) para repor estas definições nos níveis da imagem inicialmente 
captada. 

4. Para ver os detalhes do varrimento incluídos no cabeçalho OCT, faça duplo clique no 
nome do ficheiro apresentado acima da janela Projeção de Intensidade de Volume. 

 

Reproduzir Varrimentos de Imagem 

Para a reprodução de imagens, estão disponíveis diversos controlos para parar e iniciar a 
reprodução, selecionar alguns fotogramas individualmente ou reproduzi-los sucessivamente e 
ajustar a velocidade de reprodução. 

Os controlos de reprodução primários baseiam-se nos de um leitor de vídeo ou música: 

 Apresenta o primeiro fotograma do varrimento 

 Recua para o fotograma anterior 

 Reproduz todos os fotogramas sucessivamente, repetindo continuamente o varri- 
mento até que seja premido outro botão 

 Para a reprodução 

 Avança para o fotograma seguinte 

 Apresenta o último fotograma do varrimento 
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Dois controlos de deslize, que pode arrastar com o rato, permitem-lhe definir a velocidade de 
reprodução e selecionar fotogramas individuais: 

Rate (Velocidade) permite-lhe selecionar o número de fotogramas por segundo para 
reprodução e o valor numérico mostra a velocidade atualmente selecionada. 

Frame (Fotograma) permite-lhe selecionar fotogramas individuais na sequência e o 
valor numérico mostra o número do fotograma atual no total de fotogramas. 

 

Imagem 67: Controlos de deslize para Rate (Velocidade) e Frame (Fotograma) 

 

Alterar as Definições da Janela de Varrimento B 

Pode realizar vários ajustes na janela B-Scan (Varrimento B), para alterar ou melhorar a 
apresentação das imagens. Pode ajustar o brilho e o contraste, apresentar o Doppler e alterar 
as suas definições, selecionar as amostras de linha inicial e final para eliminar partes 
insignificantes da imagem e alterar o tipo e o mapa de cores da apresentação. 

Siga estes passos para ajustar estas definições: 

1. Clique com o botão direito do rato na janela B-Scan (Varrimento B) e selecione 
Display Options… (Opções de Apresentação...) para abrir a janela Edit Display 
Options (Editar Opções de Apresentação). 

2. Selecione o separador Adjustments (Ajustes) (Imagem 66). 

a. Use os controlos de deslize para ajustar os valores de Brightness (Brilho) e 
Contrast (Contraste) da imagem na janela B-Scan (Varrimento B). Note que a 
imagem responde enquanto realiza os ajustes. 

b. Se estiver a ver dados do Doppler, clique na caixa de verificação Display 
Doppler (Apresentar Doppler) e, depois, use os controlos de deslize para 
ajustar os valores de Doppler Scaling (Escala do Doppler), OCT Level 
Threshold (Limite de Nível OCT), Doppler Level Threshold (Limite de Nível de 
Doppler) e Doppler Transparency (Transparência do Doppler). 

c. Clique no botão Reset (Repor) numa das caixas de grupo para repor as 
definições originais nesse grupo. 

3. Selecione o separador Options (Opções). Os controlos na caixa de grupo Custom 
Range (Intervalo Personalizado) permitem-lhe reduzir o número de amostras de linha 
a visualizar, ampliar ou focar uma área em particular ao longo da dimensão vertical da 
imagem. 

a. Clique na caixa de verificação Custom Sample Range (Intervalo de Amostras 
Personalizado) para ajustar o número de amostras de linha a visualizar. 

b. Deslize o controlo Start (Início) da esquerda para a direita, para excluir 
amostras de linha a partir do topo. 
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c. Deslize o controlo End (Fim) da direita para a esquerda, para incluir ou excluir 
amostras de linha a partir do fundo da imagem. 

d. Clique no botão Reset (Repor) para repor as predefinições da imagem. 

e. Clique na caixa de verificação Invert (Inverter) para rodar a imagem no seu 
eixo horizontal. 

 

Imagem 68: Edit Display Options (Editar Opções de Apresentação)  
com separador Options (Opções) selecionado 

4. Na caixa de grupo Display Type (Tipo de Apresentação), selecione Frame 
(Fotograma) para ver toda a imagem do varrimento B ou selecione Line (Linha) para 
apresentar amostras de linha individuais a partir da imagem. Clique e arraste o 
controlo de deslize ou clique nos botões de seta nas extremidades para visualizar as 
linhas individuais. Se clicar num botão de seta e o mantiver premido, as linhas são 
apresentadas em rápida sucessão ao longo da imagem. 

5. Na caixa de grupo Display Color Map (Mapa de Cores da Apresentação), selecione 
os botões de opção para ver a imagem em Grayscale (Escala de Cinzentos) ou Color 
(Cor). 

 

Definir Amostras na Janela VIP 

A imagem en face para varrimentos de volume é apresentada na janela Projeção de 
Intensidade de Volume (VIP). Por predefinição, esta imagem é produzida projetando-se ou 
somando-se as intensidades da imagem através de todo o intervalo de profundidade, 
conforme apresentado na janela B-Scan (Varrimento B). No entanto, pode alterar as 
definições para somar num intervalo mais restrito em qualquer profundidade de varrimento. 
Para alterar o intervalo do somatório das amostras, pode usar as Windowing Lines (Linhas 
em Janela) no varrimento B. 

Para apresentar as Windowing Lines (Linhas em Janela), clique com o botão direito do rato 
na janela B-Scan (Varrimento B) e selecione Windowing Display On (Apresentação em 
Janela Ativa). É apresentada uma linha tripla na janela do varrimento B. A linha central indica 
o centro da janela e as linhas superior e inferior indicam a largura da amostra. Estas linhas 
podem ser arrastadas para ajustar o intervalo de amostras de linha usadas para gerar a 
imagem VIP. 
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Trabalhar com Pacientes e Exames 

O separador Imaging (Captação de Imagens) contém alguns botões que tornam mais prático 
realizar alterações nos pacientes e exames durante a realização de um exame. Estes botões 
aparecem no canto superior esquerdo, abaixo dos próprios separadores e acima de tudo o 
resto. Apesar de os botões não terem texto associado, passar o rato sobre os botões faz 
aparecer uma descrição da função predefinida de cada botão.. 

 

Imagem 69: Botões relativos ao Paciente e ao Exame 

O botão separador localizado na secção de informações do paciente permite realizar 
alterações nas informações do Paciente. A primeira ação localizada no menu pendente do 
botão separador é Edit Patient Details (Editar Detalhes do Paciente). Serve a mesma função 
que o botão Edit Patient (Editar Paciente) no separador Patient/Exam (Paciente/Exame): 
clicando nele, abre-se o diálogo Edit Patient (Editar Paciente). Esta é uma das formas de os 
utilizadores poderem atribuir uma identidade efetiva a um paciente anónimo. 

A ação Associate Patient (Associar Paciente) permite ao utilizador associar os exames de 
um paciente a um paciente diferente. Isto será usado normalmente depois de se concluir um 
exame num paciente anónimo, para designar que os dados do exame pertencem a um 
paciente já conhecido. Clicar neste botão abre o diálogo Associate exams with selected 
patient (Associar exames a paciente selecionado), abaixo ilustrado. Selecione o nome do 
paciente ao qual o exame deve ser associado e clique em OK. 

 

Imagem 70: Diálogo para Associar Exames 
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Quando um paciente anónimo é identificado, a entrada para ele desaparece da lista de 
pacientes no separador Patient/Exam (Paciente/Exame). Quando se seleciona esse paciente 
conhecido, os exames anteriormente anónimos aparecem nesta lista. 

A terceira ação é New Anonymous Patient (Novo Paciente Anónimo). Quando se examinam 
vários pacientes de seguida, o programa não consegue indicar, sem ajuda, onde termina um 
exame e começa o próximo. Clique neste botão para adicionar um novo paciente anónimo; é 
gerado um exame novo (vazio), por predefinição. Naturalmente, é sempre possível aceder ao 
separador Patient/Exam (Paciente/Exame) e selecionar um paciente conhecido na lista aqui 
apresentada. 

O botão separador localizado na secção de informações do exame permite realizar 
alterações nas informações do exame. Clicar no botão seleciona a ação predefinida e abre a 
caixa de diálogo Edit Exam (Editar Exame). Esta ação também se encontra, em primeiro 
lugar, no menu pendente do botão separador. A segunda ação é Add Exam (Adicionar 
Exame). Serve a mesma função que o botão Add Exam (Adicionar Exame) no separador 
Patient/Exam (Paciente/Exame): clicar nele inicia um exame novo e vazio para o paciente 
selecionado. A terceira ação é Copy Exam (Copiar Exame). Esta ação cria e abre uma cópia 
do exame atual. A ação final é Copy Exam (Other Eye) (Copiar Exame (Outro Olho)). Esta 
ação cria e abre uma cópia do exame atual, mas altera todos os varrimentos para a seleção 
do olho oposto.  

 

Imprimir Imagens 

O InVivoVue permite-lhe imprimir imagens através do menu File (Ficheiro), opção Print 
(Imprimir) (Imagem 71), bem como previsualizá-las antes de imprimir, de várias formas. Pode 
previsualizar e imprimir imagens individuais das janelas B-Scan (Varrimento B), Volume 
Intensity Projection (Projeção de Intensidade de Volume) e Video Fundus/Scan Control 
(Vídeo do Fundo Ocular/Controlo de Varrimento). Nas secções seguintes, selecione 
instruções sobre a janela que pretende imprimir. 

 

Imagem 71: Menu Print (Imprimir) 
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A Janela de Varrimento B 

Antes de imprimir a partir da janela de varrimento B, selecione o fotograma que pretende 
imprimir. Siga estes passos: 

1. Para selecionar um fotograma a previsualizar e imprimir, clique repetidamente no 
botão Frame Advance (Avançar Fotograma), até que o fotograma que pretende 
imprimir seja carregado na janela. Opcionalmente, pode arrastar o controlo de deslize 
Frame (Fotograma) para selecionar um fotograma. 

2. Sob o menu File (Ficheiro), selecione Print Preview (Previsualização de Impressão) 
para abrir o diálogo Print Preview (Previsualização de Impressão). Pode optar por 
previsualizar a imagem do varrimento B ou a imagem de volume. 

 

Imagem 72: Print preview (Previsualização de Impressão) 

3. Para alterar o tamanho da imagem de previsualização, clique no botão Zoom e 
selecione uma opção. 

4. Para imprimir a partir da janela Print Preview (Previsualização de Impressão), clique 
no botão Print (Imprimir). 

5. Para imprimir sem previsualizar a imagem, selecione Print | B-Scan Image (Imprimir | 
Imagem de Varrimento B) no menu File (Ficheiro). Abre-se a caixa de diálogo Print 
(Imprimir). 

6. Selecione a impressora na qual pretende imprimir e ajuste outras definições que 
considere necessárias; depois, clique no botão OK. 
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A Janela Projeção de Intensidade de Volume 

1. Para previsualizar antes de imprimir, clique no botão Print Preview (Previsualização 
de Impressão) abaixo da janela; abre-se a caixa de diálogo Print Preview 
(Previsualização de Impressão) (Imagem 72). 

2. Para alterar o tamanho da imagem de previsualização, clique no botão Zoom e 
selecione uma opção. 

3. Para imprimir a partir da janela Print Preview (Previsualização de Impressão), clique 
no botão Print (Imprimir). 

4. Para imprimir sem previsualizar a imagem, clique no botão Printer (Impressora) por 
baixo da janela; abre-se a caixa de diálogo Print (Imprimir). (Como alternativa, 
selecione Print Volume Image (Imprimir Imagem de Volume) no menu File (Ficheiro) 
para abrir a caixa de diálogo Print (Imprimir).) 

5. Selecione a impressora na qual pretende imprimir e ajuste outras definições que 
considere necessárias; depois, clique no botão OK. 

 

Encerrar o Envisu 

Sobre o Encerramento do Envisu 

A Leica recomenda que encerre o sistema no fim de cada dia. Antes de encerrar o Envisu, é 
uma boa altura para considerar Exportar ou Arquivar exames dos pacientes.  

 

Desligar a Alimentação de Energia 

Depois de concluir todas as atividades do dia, comece por encerrar o computador, utilizando 
os meios normais. Depois, quando computador tiver concluído a sequência de encerramento, 
desligue o interruptor de alimentação principal na Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS). 
Isto desliga o motor de captação de imagens e a caixa da interface da sonda.  
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Modo de Doppler 

Adquirir Dados do Doppler 

O InVivoVue permite-lhe adquirir dados do Doppler para imagens, o que acontece sob a 
forma de linhas múltiplas de informações para cada Varrimento A. Os dados do Doppler são, 
então, sobrepostos na imagem do Varrimento B, conforme apresentado. Se decidir adquirir 
dados do Doppler, considere, primeiro, se os parâmetros do seu varrimento deixarão 
memória adicional suficiente para estes dados. A quantidade de memória usada aumenta 
com o número de varrimentos A x (1 + o número de linhas do Doppler). A barra System 
Memory (Memória do Sistema) e Scan Memory Requirements (Requisitos de Memória do 
Varrimento) fornecem feedback sobre a memória do sistema disponível e o tamanho do 
varrimento. 

Siga estes passos para adquirir dados do Doppler num varrimento personalizado: 

1. No separador Imaging (Captação de Imagens), clique com o botão direito do rato 
num varrimento pendente e selecione Edit (Editar) para abrir o editor de varrimentos. 
(Imagem 42). 

2. Selecione um padrão de varrimento e defina os parâmetros do varrimento (dimensão, 
ângulo, linhas, varrimentos, fotogramas, etc.) e a seleção do olho. 

3. Assinale a caixa Doppler scan? (Varrimento com Doppler?) e defina o número de 
intervalos do Doppler que pretende adquirir por cada Varrimento A na caixa de texto 
Number of Intervals (Número de Intervalos). A Leica recomenda que defina o Number 
of Doppler Intervals (Número de Intervalos do Doppler) para um máximo de 5. 

4. Tenha em atenção a barra System Memory (Memória do Sistema), localizada abaixo 
da caixa de grupo Eye Selection (Seleção do Olho). 

• Se estiver verde, é provável que exista memória do sistema suficiente para 
adquirir o varrimento. Adicione o varrimento ao exame. 

• Se apresentar algum vermelho, o varrimento pode ser demasiado grande para 
adquirir. Pode adicionar o varrimento ao exame; no entanto, se tentar adquirir o 
varrimento, a quantidade de memória do sistema disponível para atribuição pode 
ser insuficiente; neste caso, o InVivoVue não conseguirá adquirir o varrimento. Se 
tal ocorrer, o InVivoVue apresenta uma caixa de mensagem, aconselhando-o a 
reduzir o tamanho do varrimento. 

5. Feche o editor de varrimentos, selecionado Save Changes (Guardar Alterações). 
Agora, está pronto para adquirir o varrimento. (Consulte Adquirir Imagens para obter 
mais informações sobre a aquisição de um varrimento.) 
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Apresentar Varrimento com Dados do Doppler 

O InVivoVue apresenta dados do Doppler quando um varrimento os adquire, desde que 
tenha sido selecionada a opção Display Doppler (Apresentar Doppler). Os dados do Doppler 
são apresentados na janela do varrimento B, juntamente com a imagem OCT. Uma escala de 
sinal do Doppler indicando a intensidade do sinal do Doppler é apresentada à direita da 
janela do varrimento B.  

À direção do fluxo sanguíneo é atribuída a cor vermelha ou azul, indicando o fluxo no sentido 
de afastamento ou de aproximação do transdutor.  

Pode ajustar a apresentação dos dados do Doppler, alterando a escala, a transparência e o 
limite de OCT e dos dados do Doppler. Pode desligar a apresentação do Doppler ou repor as 
definições de apresentação do Doppler nos valores originais. 

Siga estes passos para ajustar a apresentação dos dados do Doppler na janela do 
varrimento B: 

1. No separador Imaging (Captação de Imagens), carregue um varrimento que tenha 
adquirido dados do Doppler. (Consulte as informações em Adquirir Dados do Doppler 
para conhecer o modo de adquirir dados do Doppler juntamente com o varrimento.) 

2. Clique com o botão direito do rato na janela B-Scan (Varrimento B) e selecione 
Display Options (Opções de Apresentação...); abre-se a caixa de diálogo Edit 
Display Options (Editar Opções de Apresentação).  

3. Clique no separador Adjustments (Ajustes). 

4. Verifique se a caixa de verificação Display Doppler (Apresentar Doppler) está 
selecionada. Desmarque a caixa de verificação, caso pretenda desligar a apresen- 
tação do Doppler. 

5. Na janela principal, use os botões Playback (Reprodução) para ver o varrimento. 
Deixe o varrimento reproduzir-se continuamente, enquanto ajusta a apresentação do 
Doppler (Imagem 40). 

6. Use o controlo de deslize Doppler Scaling (Escala do Doppler) para ajustar a escala 
do sinal, intensificando ou diminuindo a apresentação do Doppler.  

7. Use o controlo de deslize OCT Level Threshold (Limite de Nível OCT) para definir o 
limite de dados OCT que tem de existir para apresentar dados do Doppler. Este ajuste 
é usado para suprimir o ruído do Doppler num varrimento B. Controla onde vê o 
Doppler e requer que o nível de dados OCT seja superior à percentagem do nível 
máximo para que os dados do Doppler sejam apresentados. 

8. Use o controlo de deslize Doppler Level Threshold (Limite de Nível de Doppler) para 
definir o limite para o sinal do Doppler. Este ajuste requer que o nível de Doppler seja 
superior ao limite para apresentar dados do Doppler. 

9. Use o controlo de deslize Doppler Transparency (Transparência do Doppler) para 
definir a transparência relativa dos sinais OCT e de Doppler para que possam ser 
vistos tanto os dados OCT, como do Doppler, consoante a definição de transparência 
e os valores relativos de cada um.  

10. Clique no botão Reset (Repor) na caixa de grupo Doppler Adjustments (Ajustes do 
Doppler), caso pretenda repor os ajustes do Doppler nos seus valores predefinidos 
originais. 

11. Feche a caixa de diálogo. 
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Controlo de Processamento 

Otimizar a Dispersão de Imagem 

O InVivoVue contém um algoritmo para otimizar a dispersão de uma imagem. Aplicando este 
algoritmo, pode tornar a imagem significativamente mais nítida. Tenha em atenção que, antes 
da otimização, tem de garantir que o braço de referência está no sítio certo. 

Pode otimizar uma imagem que tenha acabado de adquirir (e, assim, se encontra na memória 
intermédia da reprodução) ou pode carregar o ficheiro .OCU (que contém os dados 
espectrais não processados para uma imagem) de outra imagem a otimizar. Depois de 
selecionar uma imagem com que trabalhar, siga estes passos: 

1. Certifique-se de que a janela B-Scan (Varrimento B) apresenta um fotograma com as 
características que pretende ver. Pode colocar esse fotograma em pausa durante a 
reprodução ou usar o controlo de deslize Frame (Fotograma) para selecionar o 
fotograma. 

2. Certifique-se de que a imagem retinal preenche todo o ecrã. (Se existir uma 
quantidade significativa de espaço negro no topo ou no fundo da imagem, pode alterar 
as opções de apresentação para eliminar essas áreas escuras.) 

3. No menu Tools (Ferramentas), selecione Configure Processing... (Configurar 
Processamento...); abre-se a caixa de diálogo Image Processing and Resampling 
Controls (Controlos de Processamento de Imagem e Reamostragem). 

 

Imagem 73: Controlos de Processamento de Imagem e  
Reamostragem no separador Resampling (Reamostragem) 

4. Selecione o separador Resampling (Reamostragem) e, depois, clique no botão 
Optimize Frame (Otimizar Fotograma). O número do fotograma que selecionou acima 
é apresentado no botão. 

5. Prima o botão Reprocess Now (Reprocessar Agora).  

6. Opcionalmente, enquanto a imagem é reproduzida (e reprocessada, usando os 
valores de Dispersion Constant (Constante de Dispersão) apresentados), pode clicar 
no botão Optimize (Otimizar) quando o fotograma que mais lhe interessa for 
apresentado na janela B-Scan (Varrimento B). 
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7. Depois de concluído o processo de otimização, tem de clicar novamente no botão 
Reprocess Now (Reprocessar Agora) para garantir que as novas Constantes de 
Dispersão são aplicadas a todos os fotogramas anteriores àquele selecionado acima. 

 

Calcular a Média de Linha/Fotograma 

É possível realizar um certo grau de cálculo da média numa imagem adquirida se o registo 
não for uma necessidade. O software possui opções para realizar um 'cálculo da média de 
linha', que é uma média de janela móvel que calcula a média de grupos de varrimentos A 
consecutivos, e 'cálculo da média de fotograma', que calcula a média de grupos de 
varrimentos B ou fotogramas consecutivos.  

Esta opção encontra-se selecionando a opção Configure Processing (Configurar Proces- 
samento) no menu Tools (Ferramentas), que abre a caixa de diálogo Image Processing  
and Resampling Controls (Controlos de Processamento de Imagem e Reamostragem) 
(Imagem 73). No centro da caixa, existe uma secção designada Filtering (Filtragem). Existe 
uma caixa de verificação para Line Filter (Filtro de Linha) com espaço para adicionar o 
número de linhas consecutivas a processar.  

Para aplicar a opção de cálculo de média de linha ou fotograma a um conjunto de dados 
selecionado, carregue-os no ficheiro .OCU na lista de varrimentos (clicando com o botão 
direito do rato no ícone de ficheiro junto ao varrimento e selecionando a opção Load OCU 
data (Carregar dados OCU)). A seguir, selecione a opção de Line Averaging (Cálculo de 
Média de Linha) ou Frame Averaging (Cálculo de Média de Fotograma), conforme descrito 
acima, assinalando as caixas adequadas e inserindo os valores. Clique no botão Reprocess 
Now (Reprocessar Agora) na janela Configure Processing (Configurar Processamento) 
(Imagem 73) para aplicar a opção de processamento aos dados. Se quiser ver os dados 
originais, pode desmarcar as opções e clicar em Reprocess Now (Reprocessar Agora). 

Sugestão: Será boa ideia anotar as opções de processamento utilizadas no nome do ficheiro. 

 

Ferramentas de Medição No Ecrã 

Calibres 

Pode usar calibres numa imagem adquirida para medir as espessuras de diversas camadas 
visualizadas no varrimento B ou distâncias entre características visíveis na projeção.  

A definição do índice refrativo é um fator importante a considerar na utilização de calibres, pois 
afeta a medição das espessuras. Verifique se o índice refrativo está corretamente definido, 
clicando no menu Tools (Ferramentas), selecionando a opção Configure Processing 
(Configurar Processamento), assinalando a caixa Apply Refractive Index (Aplicar Índice 
Refrativo) e digitando o índice refrativo que gostaria de aplicar ao conjunto de dados.  

Os calibres podem ser sobrepostos em qualquer imagem carregada para a página do 
separador Imaging (Captação de Imagens) para visualização.  

1. Como primeiro passo, certifique-se de que a imagem onde pretende realizar 
medições foi carregada da lista de varrimentos.  

2. Desloque-se para o fotograma (varrimento B) de interesse, clique com o botão 
direito do rato e selecione Configure Calipers (Configurar Calibres) para aceder 
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aos separadores B-Scan Calipers (Calibres do Varrimento B) e VIP Calipers 
(Calibres VIP). Pode atribuir nomes longos ou curtos, especificar um bloqueio 
angular e selecionar cores, antes de aplicar e/ou guardar a configuração. Na 
imagem, podem ser sobrepostos calibres de diferentes tipos, até um total de 10. 

 

Imagem 74: Caixa de diálogo de Configuração de Calibres 

  

3. Clique com o botão direito do rato na janela B-Scan (Varrimento B) ou VIP, mova 
o rato sobre Calipers (Calibres) e selecione o calibre a adicionar. Pode mover 
os calibres para a imagem, clicando no ponto central e arrastando-os para ela. 

 

Imagem 75: Adicionar calibres à janela do varrimento B 
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4. O redimensionamento é realizado agarrando os cantos exteriores e arrastando-
os para o comprimento pretendido.  

 

Imagem 76: Utilização dos calibres 

5. Clique com o botão direito do rato na janela do varrimento B. Selecione 
Configure Calipers (Configurar Calibres) (Imagem 74) e ative/desative Display 
Caliper Length (Apresentar Comprimento do Calibre) ou Display Caliper 
Location (Apresentar Localização do Calibre) no separador B-Scan Calipers 
(Calibres do Varrimento B) e VIP Calipers (Calibres VIP) para aplicar as 
informações a apresentar na janela correspondente. Tenha em atenção que a 
linha verde na imagem de Projeção de Intensidade de Volume apresenta, agora, 
os calibres que possui como linhas de cor sobrepostas na linha verde. 

6. Os dados dos calibres podem ser exportados para um ficheiro CSV, clicando 
com o botão direito do rato na janela de apresentação do varrimento B e 
selecionando Save Calipers (Guardar Calibres), automaticamente criando e 
colocando o ficheiro na pasta de dados de imagem. 

7. É possível guardar um mapa de bits do varrimento B, clicando no menu File 
(Ficheiro), selecionando a opção Save As… (Guardar Como...), escolhendo a 
opção BMP files (Ficheiros BMP) no menu pendente, digitando um nome de 
ficheiro e clicando em Save (Guardar). É possível guardar uma imagem da VIP 
com calibres, usando o ícone Save (Guardar) por baixo da VIP apresentada. 

 

Pós-Processamento 

Registo e Cálculo de Média 

O software tem uma opção que permite o registo e cálculo de média de fotogramas num 
varrimento B ou volume. Este modo é ativado pela aquisição de um varrimento com mais de 
um fotograma/varrimento B.  

O primeiro passo é a aquisição de um varrimento com múltiplos fotogramas/varrimento B. Tal 
consegue-se clicando no botão Add a Custom Scan (Adicionar um Varrimento Personalizado) 
na página do separador Imaging (Captação de Imagens) e aumentando o número de 
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fotogramas/varrimento B para mais de 1. Escolha o número de fotogramas cuja média 
gostaria de calcular para criar cada varrimento B e insira o número na caixa. Esta opção pode 
ser selecionada para qualquer padrão de varrimento, incluindo o varrimento B.  

Depois de ter adquirido um varrimento com mais de um fotograma/varrimento B, tem a opção 
de efetuar o registo e o cálculo da média do algoritmo antes e depois de guardar, usando o 
menu de contexto Average (Média) no varrimento na linha de varrimentos. Tenha em atenção 
que este processo demora algum tempo.  

Depois de realizados o registo e o cálculo da média, é guardado um novo ficheiro com os 
dados processados, que pode ser acedido através do menu de contexto, clicando com o 
botão direito do rato no mosaico do varrimento. O menu de contexto contém uma nova opção 
para Load R&A data (Carregar dados de registo e cálculo de média).  

 

Gerar Relatórios 

Para todos os varrimentos guardados, pode gerar 3 relatórios diferentes, que contêm 
informações do registo do paciente e cópias de imagens do varrimento. As informações 
incluem o nome do paciente, a sua idade, número do registo médico, notas associadas ao 
exame, a data do exame, a data de impressão e o olho submetido a varrimento. Para a 
imagem do varrimento, o relatório contém o tipo e parâmetros de varrimento, o fotograma do 
varrimento B selecionado e a projeção de intensidade de volume (para imagens de volume).  

 

Imagem 77: Exemplo de relatório básico 
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Imagem 78: Exemplo de relatório de múltiplos fotogramas 

 

Imagem 79: Exemplo de relatório de calibres 
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O relatório é gerado no Microsoft Word, incluído no seu computador Envisu. Para guardar o 
relatório de um paciente, selecione, primeiro, o paciente e o exame para o qual pretende 
gerar um relatório; depois, siga estes passos: 

1. No separador Imaging (Captação de Imagens), clique com o botão direito do rato 
num varrimento guardado e selecione Load OCT data (Carregar dados OCT). 

2. Reproduza a imagem OCT, parando no fotograma a incluir no relatório. 

3. Para gerar um relatório, navegue para o separador Reports (Relatórios), acima do 
ecrã do varrimento B. Escolha um dos três tipos de relatório disponíveis, clicando no 
botão Create… (Criar...) que lhe está associado. O InVivoVue cria um documento 
Microsoft Word ou Excel com o relatório, o qual é gravado numa subpasta Reports 
(Relatórios) com os dados. 

 

Imagem 80: Criação de um relatório 

4. Em alternativa, pode usar o menu Reports (Relatórios) para criar o tipo de relatório 
pretendido. 

 

Imagem 81: Método alternativo para criar um relatório 

Os ficheiros de relatório são denominados de forma semelhante aos ficheiros de dados para 
o varrimento. O nome de ficheiro é uma cadeia de números e letras que começa com a ID do 
paciente e inclui referências ao olho submetido a varrimento, ao tipo de varrimento, às 
dimensões e ângulo de varrimento, ao número de fotograma do varrimento B, mais um 
número aleatório, sequencial, para garantir a exclusividade do nome do ficheiro. 

Se o InVivoVue não conseguir gerar um mapa de bits VIP devido à insuficiência da memória 
disponível, o relatório indica 'No volume bitmap saved – image too large for memory' 
(Nenhum mapa de bits do volume guardado – imagem demasiado grande para a memória). 
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Pode modificar o modelo de relatório (SimpleReport.dot) e mover ou redimensionar os 
espaços reservados de imagem VIP e/ou OCT. Para tal, comece por abrir o MS Word e, 
depois, abra o ficheiro simpleReport.dot (localizado em C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ 
ReportTemplates), para efetuar alterações no modelo de relatório. Será boa ideia fazer uma 
cópia do modelo de relatório antes da alteração. 

 

Ver a Composição Tridimensional de Varrimentos  
de Imagem 

Sobre a Ferramenta de Análise 3D 

Pode ver uma composição tridimensional (3D) de um varrimento de volume retangular, 
carregando um varrimento de volume retangular na ferramenta de análise 3D. A visualização 
3D apresenta quatro janelas. A janela principal, etiquetada 3D, apresenta uma composição 
3D de alta resolução do varrimento de volume retangular. As três janelas mais pequenas 
apresentam composições 2D do varrimento. As três janelas mais pequenas são usadas para 
cortar e/ou recortar o varrimento nos planos axial, coronal e sagital. 

Ao trabalhar com a imagem 3D, tem acesso a um conjunto completo de ferramentas que 
pode usar para manipular (rodar e/ou inclinar) a imagem, compor a imagem em alta ou média 
resolução, recortar e/ou cortar a imagem em vários planos, registar os varrimentos B e 
personalizar as suas predefinições para a ferramenta de análise 3D.  

Para começar a trabalhar com a ferramenta de análise 3D, tem de carregar um varrimento de 
volume retangular guardado. 

 

Carregar um Varrimento de Volume Retangular na Ferramenta  
de Análise 3D 

Siga estes passos para carregar um varrimento de volume retangular na ferramenta de 
análise 3D: 

1. Navegue para o separador Imaging (Captação de Imagens). A partir de uma lista de 
varrimentos de exame no separador Imaging (Captação de Imagens), carregue um 
ficheiro .OCT de volume retangular.  

2. Clique em Tools (Ferramentas) e, depois, em View 3D Volume… (Ver Volume 3D…)  

3. O InVivoVue começa a carregar o ficheiro .OCT (completo e não registado) na 
ferramenta de análise 3D. Uma barra de progresso por baixo da grande janela 3D 
segue o progresso da conversão de dados .OCT numa imagem 3D. À direta da barra 
de progresso, existe um texto que indica o nome do processo que a ferramenta 3D 
está a realizar enquanto completa o carregamento. Quando a ferramenta 3D conclui a 
composição da imagem 3D, a barra de progresso é apagada e o texto é convertido 
em 'Done' (Concluído).  
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Imagem 82: Dados .OCT carregados na ferramenta de análise 3D 

4. Coloque o cursor do rato na janela 3D principal.  

a. Com o botão esquerdo do rato, clique em qualquer ponto dessa área e arraste o 
rato para ver a imagem 3D de diferentes ângulos.  

b. Com o botão direito do rato, clique em qualquer ponto nessa área e arraste o 
rato para mover a imagem 3D para cima ou para baixo, para a direita ou para a 
esquerda.  

c. Use a roda do rato para ampliar e reduzir a imagem 3D. 

 

Recortar uma Imagem 3D em Amostras Apresentadas 

Quando se carrega um ficheiro .OCT na ferramenta de análise 3D, o ficheiro .OCT é 
carregado na totalidade e, depois, recortado. Ou seja, o ficheiro .OCT é automaticamente 
recortado nas amostras de linha apresentadas, conforme definido no separador Options 
(Opções) da caixa de diálogo Display Options (Opções de Apresentação), tal como na janela 
B-Scan (Varrimento B). (Consulte Alterar as Definições da Janela de Varrimento B para obter 
mais informações sobre as opções de apresentação.)  

Pode repor a amostra no seu tamanho original e recortá-la num tamanho personalizado: 

1. Clique na janela com o botão direito do rato e selecione Crop (Recortar) → Restore 
Original Uncropped Image Data (Restaurar Dados de Imagem Originais Não 
Recortados) 

a. Isto volta a colocar os dados 3D no estado original antes de serem recortados 
nas amostras apresentadas. 

Pode recolocar a imagem no seu estado recortado original após a manipulação: 

1. Clique com o botão direito do rato e selecione Crop (Recortar). 

2. Selecione Default Crop (Recorte Predefinido). 

a. Isto volta a colocar a imagem 3D na imagem recortada original. 
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Registar Varrimentos B em Imagem 3D 

Quando se carrega um ficheiro .OCT na ferramenta de análise 3D, os varrimentos B no 
ficheiro .OCT não são automaticamente registados para compensar o movimento do olho, por 
exemplo. Quando o varrimento de volume retangular é composto na ferramenta de análise 
3D, pode querer otimizar a imagem, registando os varrimentos B. 

Siga estes passos para registar os varrimentos B no ficheiro .OCT e voltar a compor a 
imagem 3D: 

1. Carregue um varrimento de volume retangular na ferramenta de análise 3D (consulte o 
tópico Carregar um Varrimento de Volume Retangular na Ferramenta  
de Análise 3D). 

2. Com o botão direito do rato, clique no ecrã e selecione Registration (Registo) → 
Register B-scans (Registar varrimentos B). O InVivoVue começa a registar os 
varrimentos B no ficheiro .OCT. Uma barra de progresso por baixo da grande janela 
3D segue o progresso do registo dos varrimentos B e nova composição dos dados 
.OCT. À direta da barra de progresso, existe um texto que indica o nome do processo 
que a ferramenta 3D está a realizar enquanto completa o pedido de registo. Quando a 
ferramenta 3D conclui o registo e nova composição da imagem 3D, a barra de 
progresso é apagada e o texto é convertido em 'Done' (Concluído). 

 

Imagem 83: Registar varrimentos B em imagem 3D 

 

3. Coloque o cursor do rato na janela 3D principal.  

a. Com o botão esquerdo do rato, clique em qualquer ponto dessa área e arraste o 
rato para ver a imagem 3D de diferentes ângulos.  

b. Com o botão direito do rato, clique em qualquer ponto nessa área e arraste o 
rato para mover a imagem 3D para cima ou para baixo, para a direita ou para a 
esquerda.  

c. Use a roda do rato para ampliar e reduzir a imagem 3D. 
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4. Para repor a imagem no seu estado pré-registado, mantenha o rato parado e clique no 
botão direito para visualizar o menu do rato. Selecione a opção Registration (Registo) → 
Restore Original Data Image (Restaurar Imagem de Dados Original). (Ou pode repor a 
imagem no seu estado pré-registado, recarregando o varrimento de volume retangular 
numa visualização 3D (clicando no botão Load Rectangular Volume (Carregar Volume 
Retangular)). 

 

Alterar Opções de Visualização 3D 

Pode alterar as opções de visualização na ferramenta de análise 3D, colocando o cursor do 
rato sobre qualquer uma das 4 janelas que compõem a área de visualização 3D. Mantenha o 
rato absolutamente imóvel e clique no botão direito do rato para aceder ao respetivo menu. 
Pode alterar as seguintes opções de visualização: 

• Mapa de Cores: para alterar o mapa de cores, selecione a opção do menu do rato Show 
Color Map (Mostrar Mapa de Cores). Abre-se a caixa de diálogo Color Map (Mapa de 
Cores). Selecione um mapa de cores da lista pendente de mapas de cores na zona 
inferior direita da caixa de diálogo. O mapa de cores que escolher irá manter-se em 
todas as sessões ativas do InVivoVue, até que selecione um mapa de cores diferente. 
Feche a caixa de diálogo Color Map (Mapa de Cores). 

• Opções de Visualização: para alterar as opções de visualização, selecione o menu do 
rato View Options (Opções de Visualização). Existem várias opções de visualização que 
pode alterar: 

o Black Background (Fundo Preto): branco é a cor predefinida do fundo da 
imagem 3D. Para alterar o fundo para preto, selecione Black Background (Fundo 
Preto). A cor de fundo que escolher (branco ou preto) irá manter-se em todas as 
sessões ativas do InVivoVue, até que a altere. 

o High Quality 3-D (slower) (3D de Alta Qualidade (mais lento)): a opção 3D de 
Alta Qualidade é uma predefinição. Quando definida, a ferramenta de análise 3D 
produz uma imagem de alta resolução quando se carrega o ficheiro .OCT na 
ferramenta de análise 3D e quando a imagem é estática. Produzir uma imagem 
de alta resolução torna a composição mais lenta. Se não pretender uma imagem 
de alta resolução, pode desmarcar esta opção. Seja qual for a sua opção, a 
definição irá manter-se em todas as sessões ativas do InVivoVue, até que a 
altere. 

o Adaptive Rendering (faster) (Composição Adaptativa (mais rápida)): a opção 
Composição Adaptativa é uma predefinição. Quando definida, a ferramenta de 
análise 3D usa uma cópia de baixa resolução da imagem para uma composição 
mais rápida, enquanto a imagem é movida. Se não pretender uma composição 
mais rápida com a imagem a ser movida, pode desmarcar esta opção. Seja qual 
for a sua opção, a definição irá manter-se em todas as sessões ativas do 
InVivoVue, até que a altere. 

o Show Floor (Mostrar Piso): Mostrar Piso é uma predefinição. Quando definida, a 
ferramenta de análise 3D apresenta uma grelha por baixo da imagem 3D. 
Mostrar o piso melhora a orientação da imagem. Se não pretender ver o piso, 
pode desmarcar esta opção. Seja qual for a sua opção, a definição irá manter-se 
em todas as sessões ativas do InVivoVue, até que a altere. 
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o Flip A-scan Axis (Virar Eixo do Varrimento A): esta definição de Virar Eixo do 
Varrimento A vira a imagem ao longo do eixo do varrimento A. Esta definição 
não se mantém em todas as sessões InVivoVue. 

o Stretch A-Scan (Esticar Varrimento A): use esta funcionalidade para esticar a 
imagem 3D em incrementos de 100 até 800%. Esta definição não se mantém 
em todas as sessões InVivoVue. 

 

Imagem 84: View Options (Opções de Visualização) 

 

Recortar a Imagem 3D Usando Linhas de Recorte 

Adicionalmente ao recorte da imagem 3D em amostras apresentadas, também pode recortar 
ou cortar a imagem 3D nos planos axial, coronal e sagital.  

Siga estes passos para recortar a imagem nos planos axial, coronal e/ou sagital: 

1. Carregue um varrimento de volume retangular na ferramenta de análise 3D (consulte o 
tópico Carregar um Varrimento de Volume Retangular na Ferramenta  
de Análise 3D). 

2. Coloque o cursor do rato sobre a janela 3D principal ou sobre uma das janelas mais 
pequenas. Mantenha o rato imóvel e clique no botão direito do rato para apresentar o 
respetivo menu. 

3. Selecione Crop (Recortar) → Show Crop Lines (Mostrar Linhas de Recorte). São 
apresentadas linhas a tracejado ao longo dos bordos ajustáveis da imagem em cada 
uma das 3 janelas mais pequenas.  



InVivoVue (Versão 2.4) 

Página 104 de 131  9054-10054_PT Rev C 
 

 

Imagem 85: Recortar a imagem 3D 

4. Ao trabalhar nas janelas Axial (Axial), Coronal (Coronal) ou Sagittal (Sagital), coloque 
o cursor do rato numa das linhas a tracejado e mova a linha para dentro (nas janelas 
Axial ou Sagital) ou para cima ou para baixo (na janela Coronal). Note como a 
imagem se altera na grande janela 3D.  

5. Para definir a imagem 3D para a imagem recortada apresentada na janela 3D, clique 
no botão direito do rato para visualizar o respetivo menu. Selecione Crop (Recortar) → 
Crop Image (Recortar Imagem) (Imagem 85). 

6. Agora, a imagem 3D é recortada com base na posição das linhas de recorte nas 
janelas Axial (Axial), Coronal (Coronal) e Sagittal (Sagital). 

7. Para repor a imagem no seu estado pré-recorte, mantenha o rato parado e clique no 
botão direito para visualizar o menu do rato. Selecione a opção Crop (Recortar) → 
Restore Original Data Image (Restaurar Imagem de Dados Original). (Ou pode repor a 
imagem no seu estado pré-registado, recarregando o varrimento de volume retangular 
numa visualização 3D (clicando no botão Load Rectangular Volume (Carregar Volume 
Retangular)). 

 

Cortar a Imagem 3D Usando Controlos de Deslize 

Pode cortar a imagem 3D nos planos axial, coronal e sagital.  

Siga estes passos para visualizar o corte da imagem 3D: 

1. Carregue um varrimento de volume retangular na ferramenta de análise 3D (consulte o 
tópico Carregar um Varrimento de Volume Retangular na Ferramenta  
de Análise 3D). 

2. Corte Axial: coloque o cursor do rato no controlo de deslize ao lado da janela 2D Axial 
e mova o controlo de deslize para cima ou para baixo. À medida que move o controlo 
de deslize, a ferramenta de análise 3D corta através da série de varrimentos B; cada 
corte representa um único varrimento B.  
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3. Corte Coronal: coloque o cursor do rato no controlo de deslize ao lado da janela 2D 
Coronal e mova o controlo de deslize para cima ou para baixo. À medida que move o 
controlo de deslize, a ferramenta de análise 3D corta através de um conjunto de 
varrimentos A, no plano coronal do volume retangular.  

4. Corte Sagital: coloque o cursor do rato no controlo de deslize ao lado da janela 2D 
Sagittal (Sagital) e mova o controlo de deslize para cima ou para baixo. À medida que 
move o controlo de deslize, a ferramenta de análise 3D corta através de um conjunto 
de varrimentos A, no plano sagital do volume retangular.  

 

Captar a Imagem 3D 

Em qualquer momento, pode guardar a imagem 3D (ou qualquer uma das três imagens 2D) 
como ficheiro .JPEG (ou como mapa de bits portátil ou ficheiro ".PBM"). Captar uma imagem 
na ferramenta de análise 3D não altera o ficheiro .OCT. 

Siga estes passos para guardar a imagem 3D como ficheiro .jpeg (ou como ficheiro .PBM): 

1. Carregue um varrimento de volume retangular na ferramenta de análise 3D (consulte o 
tópico Carregar um Varrimento de Volume Retangular na Ferramenta  
de Análise 3D). 

2. Coloque o cursor do rato sobre a janela 3D principal ou sobre uma das janelas 2D. 
Mantenha o rato imóvel e clique no botão direito do rato para apresentar o respetivo 
menu. 

3. Selecione Capture (Captar) →Capture Image (3D) (Captar Imagem (3D)); abre-se a 
caixa de diálogo Save As (Guardar Como). 

 

Imagem 86: Captar uma imagem 3D 

4. Especifique onde pretende guardar o ficheiro. 

5. No campo File name (Nome do ficheiro), insira um nome para o ficheiro.  

6. Selecione Save as type (Guardar com o tipo) (.JPEG ou .PBM). 

7. Clique em Save (Guardar) para guardar a imagem e fechar a caixa de diálogo. 
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Repor a Imagem 3D 

Existem várias formas de repor a imagem 3D no seu estado original.  

• Recarregue o varrimento de volume retangular na ferramenta de análise 3D (consulte o 
tópico Carregar um Varrimento de Volume Retangular na Ferramenta  
de Análise 3D). 

• Mantenha o rato imóvel e clique no botão direito do rato para apresentar o respetivo 
menu. Selecione uma das seguintes opções: 

o Reset 3D View (Repor Visualização 3D)  

o Crop (Recortar) → Restore Original Data Image (Restaurar Imagem de Dados 
Original) 

o Register (Registar) →Restore Original Data Image (Restaurar Imagem de Dados 
Original) 

 

Mudar Janelas 2D para a Janela Principal 

Pode pretender ver uma imagem de uma das pequenas janelas 2D na grande janela 
principal.  

Siga estes passos para visualizar uma imagem 2D na janela principal: 

1. Carregue um varrimento de volume retangular na ferramenta de análise 3D (consulte o 
tópico Carregar um Varrimento de Volume Retangular na Ferramenta  
de Análise 3D). 

2. Clique na etiqueta da janela 2D que contém a imagem que pretende ver na janela 
principal. Por exemplo, se pretender mover a imagem 2D da janela Axial para a janela 
principal, clique no botão com a etiqueta Axial. 

3. A janela Axial move-se para a janela principal e a imagem 3D move-se da janela 
principal para o espaço desocupado pela janela Axial. A imagem Axial continua a ser 
uma imagem 2D. 

 

Imagem 87: Visualização da janela Axial 
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4. Clique na etiqueta 3D para mover a imagem 3D de novo para a janela principal. 

Adquirir e Processar Imagens do Fundo Ocular 

Para gerar uma imagem do fundo ocular de grande qualidade a partir de uma pilha de 
imagens do fundo ocular individuais com lapso de tempo, use o protocolo seguinte.  

1. Primeiro, desative a câmara do software IVV. Pode fazê-lo no mesmo menu usado na 
secção anterior; prima o botão indicado em seguida para desativar a câmara. 

 
Imagem 88: Desativar a câmara de fundo ocular. 

2. A seguir, abra o software IC Capture 2.2 (o atalho encontra-se no ambiente de 
trabalho do computador).  

3. Em seguida, há duas janelas que têm de ser abertas, (1) Sequence Settings 
(Definições de Sequência) e (2) Sequence Timer (Temporizador de Sequência). Elas 
podem ser abertas a partir do menu Capture (Captura) e devem ser abertas por esta 
ordem. 

 
Imagem 89: Sequence Settings (Definições de Sequência)  

e Sequence Timer (Temporizador de Sequência). 
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4. Em Sequence Settings (Definições de Sequência), existem quatro separadores: 
Filename and Target (Nome do Ficheiro e Alvo), File Type (Tipo de Ficheiro), 
Miscellaneous (Vários) e Automated Sequence (Sequência Automatizada). O que se 
segue são capturas de ecrã destes separadores, com cada campo preenchido com os 
valores corretos, para garantir que as suas definições são adequadas. 

5. Prima o botão "Change" (Alterar) e crie um novo diretório, onde serão guardados os 
fotogramas de imagem do fundo ocular. Defina Filename prefix (Prefixo do nome de 
ficheiro) para "Image" (Imagem) e Index (Índice) para 100. Guarde cada nova 
sequência numa pasta diferente, para evitar confundir ou misturar conjuntos de dados. 
Isto capta 100 fotogramas para cálculo de média. Se pretender adquirir mais de 999 
fotogramas, defina Index (Índice) para 1000.  

 
Imagem 90: Diretório alvo de Sequence Settings  

(Definições de Sequência) 

6. Certifique-se de que o tipo de ficheiro de imagem é BMP. 

 
Imagem 91: Tipo de ficheiro de Sequence Settings  

(Definições de Sequência) 
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Imagem 92: Definições variadas de Sequence Settings  

(Definições de Sequência) 

7. Em Interval (Intervalo), defina os valores de Minutes (Minutos) e Seconds (Segundos) 
para 0. Certifique-se, também, de que a sequência termina After 100 Frames (Após 
100 Fotogramas). Desta forma, capta 100 fotogramas na sequência; se pretender 
adquirir e calcular a média de mais ou menos fotogramas, ajuste este valor.  

 
Imagem 93: Definições de sequência automatizada de Sequence Settings  

(Definições de Sequência) 

8. Depois de os quatro separadores terem definidos os valores apresentados acima, 
prima OK e abra a janela Sequence Timer (Temporizador de Sequência). 

9. Para começar a registar a partir da câmara de fundo ocular, prima "Start Timer" 
(Iniciar Temporizador). Os fotogramas são guardados no diretório alvo. 
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Imagem 94: Sequence Timer (Temporizador de Sequência) 

10. Depois de as imagens terem sido adquiridas e guardadas no diretório alvo, abra 
ImageJ (ImagemJ) e arraste a pasta que contém a sequência de imagens para a 
janela ImageJ. Isto permite que as imagens sejam abertas como uma pilha única. 

 
Imagem 95: Arrastar e largar em ImageJ (ImagemJ) 

 

11. Responda "Yes" (Sim) na caixa de diálogo que aparece: 

 
Imagem 96: Abrir ImageJ (ImagemJ) como pilha 
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12. Para converter a pilha numa imagem do fundo ocular única processada, navegue para 
o plug-in Fundus Video Filter (Filtro do Vídeo do Fundo Ocular) no menu Plugins 
(Plug-ins) > Leica: 

 
Imagem 97: Executar o Fundus Video Filter  

(Filtro do Vídeo do Fundo Ocular) 

13. Este plug-in demora < 1 min a registar e calcular a média de todas as 100 imagens do 
fundo ocular, resultando numa imagem final do fundo ocular 2D a cores. Esta pode 
ser guardada como ficheiro TIFF não comprimido (ou vários outros formatos, JPG, 
GIF, PNG, etc.), seguindo "File>Save As>Tiff" (Ficheiro > Guardar Como >Tiff). 
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Resolução de problemas 

Resolução de Problemas de Software 

Este tópico descreve vários problemas de software e sugere formas de os corrigir. Para 
alguns sintomas, é necessário um grau avançado de formação para realizar as ações neces- 
sárias à resolução dos problemas. 

 

Se tiver este problema . . .  Experimente isto . . . 

A imagem do varrimento está pouco 
nítida. 

Verifique o espectro de linha e otimize-o;  
a potência do braço de referência pode ser 
demasiado baixa.  

A imagem do varrimento está 
desfocada. 

Otimize as definições de dispersão para conferir 
mais nitidez à imagem. Se esta medida não 
resolver o problema, mude o foco e verifique se  
a posição do braço de referência está desligada. 

A profundidade parece desadequada. Altere a escala de apresentação da imagem na 
janela da aplicação. Se esta medida não resolver  
o problema, ajuste o comprimento do caminho do 
braço de referência. 

Parte da imagem do varrimento não 
está visível ou a imagem desvanece-se 
no início ou no fim do varrimento. 

Expanda os parâmetros de desvio horizontal e 
vertical associados ao varrimento. 

Aparecem imagens "fantasma" no 
ecrã. 

Altere o comprimento do caminho do braço de 
referência. 

Não aparece nenhuma imagem no 
ecrã. 

Mova a amostra, para ver se é focada alguma 
imagem. Se esta medida não resolver o problema, 
telefone para o Apoio ao Cliente da Leica. 

A imagem está distorcida ou 'confusa'. Mova a amostra, para ver se é focada alguma 
imagem. Se esta medida não resolver o problema, 
otimize o espectro de linha. 

Existe ruído de fundo Trabalhe com as definições Brightness (Brilho)  
e Contrast (Contraste) no diálogo Display 
(Apresentação). Se o problema persistir, contacte 
o Apoio ao Cliente da Leica.  

A imagem do varrimento é demasiado 
pequena ou demasiado grande. 

Altere a escala de apresentação da imagem.  

A imagem do varrimento oscila 
anormalmente. 

Feche o InVivoVue e reinicie-o. Se esta medida 
não resolver o problema, contacte o Apoio ao 
Cliente da Leica. 
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Se tiver este problema . . .  Experimente isto . . . 

Aparecem estrias verticais na imagem 
do varrimento. 

Verifique o espectro de linha e otimize a altura.  

Aparecem estrias horizontais na 
imagem do varrimento. 

Verifique a opção DC Removal (Remoção DC)  
e regule-a para Auto (Automática) ou Manual 
(Manual). 

 

Verificar o Espectro de Linha 

Verificar e ajustar o espectro de linha permite otimizar a qualidade das imagens adquiridas 
pelo sistema. Os problemas que podem ocorrer quando o espectro não está otimizado 
incluem: uma imagem pouco nítida, imagens distorcidas ou 'confusas', ruído de fundo e 
estrias verticais na imagem do varrimento.  

Para verificar o espectro de linha, siga estes passos: 

1. Certifique-se de que está selecionado o "Test Patient" (Paciente de Teste) (caso 
contrário, crie um novo paciente com informações genéricas) e selecione ou adicione 
um exame com a data de hoje. Clique no botão Start Exam (Iniciar exame) (ou 
Review Exam (Rever Exame)); é apresentado o separador Imaging (Captação de 
Imagens). 

2. No menu Tools (Ferramentas), selecione Load Settings... (Carregar Definições...); é 
apresentado o diálogo Load Settings File (Carregar Ficheiro de Definições). 

3. Navegue para o diretório C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config. Na lista de 
ficheiros na caixa de diálogo, selecione o ficheiro Line_Spectrum.INI e clique no botão 
Open (Abrir). As definições de verificação do espectro de linha são carregadas no 
InVivoVue. 

Nota: Se não encontrar o ficheiro LineSpectrum.INI, consulte o procedimento Criar um 
Ficheiro de Configuração do Espectro de Linha para criar o ficheiro. Depois, carregue 
o ficheiro, conforme descrito acima, e continue com os passos seguintes. 

4. Crie um varrimento linear 1000x10x1 e adicione-o à lista de varrimentos. 

5. A meio do separador Imaging (Captação de Imagens), clique no botão Free Run 
(Execução Livre); aparece uma linha curva verde na janela Horizontal B-Scan 
(Varrimento B Horizontal) (Imagem 98). (Em função de determinadas propriedades da 
fonte de energia da sua unidade, a linha pode ter um único pico, dando-lhe a forma de 
uma curva de sino, ou ter mais de um pico. Veja a imagem abaixo, que constitui um 
bom exemplo do espectro de linha.) 

Independentemente da forma da curva em particular, o seu pico deve estar entre 
metade (½) e dois terços (2/3) da janela do varrimento B. 

6. Para ajustar a altura da curva, rode o botão Reference Arm Power (Potência do Braço 
de Referência) (mais pequeno), à frente do motor (hardware), no sentido dos 
ponteiros do relógio para aumentar o pico ou no sentido contrário para reduzir o pico. 
Tenha em atenção que existe uma pequena patilha que bloqueia este botão. Quando 
bloqueada, a patilha aponta para baixo (posição das 5h). Quando desbloqueada, 
encontra-se na posição da 4h. 
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7. Depois de ajustar a curva para a altura adequada, clique no botão Stop Free Run 
(Parar Execução Livre) para terminar o varrimento. Volte a bloquear a patilha descrita 
no passo 7, acima. 

8. Se optar por guardar o espectro de linha, clique em Save Scan (Guardar Varrimento). 

9. No menu Tools (Ferramentas), selecione Load Settings... (Carregar Definições...); 
abre-se a caixa de diálogo Load Settings File (Carregar Ficheiro de Definições). 

10. Na caixa de diálogo, selecione o ficheiro User.INI adequado. (Se estiver a captar 
imagens da retina, carregue o ficheiro User.INI da retina; se estiver a captar imagens 
da córnea, carregue o ficheiro User.INI da córnea.) As definições InVivoVue para o 
varrimento de pacientes são restauradas e pode retomar a captação de imagens dos 
pacientes. 

 

Imagem 98: Fluxo do processo de verificação do espectro de linha 
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Criar um Ficheiro de Configuração do Espectro de Linha 

O ficheiro de configuração do espectro de linha (LineSpectrum.INI) é usado para carregar  
as definições do sistema necessárias para verificar o espectro de linha (potência) do 
hardware InVivoVue. Se pretender verificar o espectro de linha, mas não tiver o ficheiro 
LineSpectrum.INI, siga estes passos para criar o ficheiro. 

1. Selecione o separador Imaging (Captação de Imagens). 

2. Selecione um varrimento e, com o botão direito do rato, clique na apresentação  
B-Scan (Varrimento B) e selecione as Display Options (Opções de Apresentação).  

3. No topo da caixa de diálogo, clique no separador Options (Opções). 

4. No topo do separador Options (Opções), desmarque a caixa de verificação Custom 
(Personalizado). 

5. Na caixa de grupo Display Type (Tipo de Apresentação) a meio do separador, 
selecione o botão de opção Line (Linha). 

6. Feche a caixa de diálogo Edit Options (Editar Opções). 

7. No menu Tools (Ferramentas), selecione Configure Processing (Configurar Processa- 
mento). Abre-se a caixa de diálogo Image Processing and Resampling Controls 
(Controlos de Processamento de Imagem e Reamostragem). 

8. No topo do separador Processing (Processamento), clique no botão Clear All (Limpar 
Tudo) e feche a caixa de diálogo. 

9. No menu Tools (Ferramentas), selecione Save Settings... (Guardar Definições...); 
abre-se a caixa de diálogo Save Settings File (Guardar Ficheiro de Definições). 

10. No fundo da caixa de diálogo, no campo File Name (Nome do Ficheiro), escreva 
LineSpectrum e clique no botão Save (Guardar). A caixa de diálogo fecha-se. 

Se tiver criado este ficheiro apenas para verificar o espectro de linha agora, pode regressar 
ao tópico Verificar o Espectro de Linha. 
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Apêndice I: Configuração do Network Reader 

Introdução 

Os utilizadores do Leica Envisu SDOIS podem precisar da instalação de um Reader baseado 
na rede, no qual todos os ficheiros de dados estão centralizados e disponíveis para 
visualização por múltiplos utilizadores. Esta configuração permite o acesso a dados 
adquiridos por um ou vários postos Reader com acesso a uma pasta partilhada em rede 
comum.  

Contexto e Pressupostos 

A base de dados do Reader OCT da Leica e ficheiros de imagem associados ficam alojados 
numa localização de armazenamento de rede, permitindo que mais do que um Reader 
Computer aceda aos exames (Imagem 99). O software InVivoVue™ (IVV) da Leica fica 
alojado em cada Reader Computer. Se o sistema de aquisição estiver ligado à rede local, os 
dados podem ser transferidos através da rede para numa localização de armazenamento 
temporário na rede (a "unidade de transferência"). Na ausência de uma ligação de rede no 
sistema de aquisição, pode usar-se um disco rígido externo para transferir os dados.  

 

O processo de importação copia os dados da unidade de transferência para a 
localização de armazenamento de rede final. Os dados na unidade de 
transferência podem ser usados para fins de arquivo ou apagados logo que 
esteja concluída a importação para o Network Reader.  

A configuração do Network Reader na rede requer o mapeamento de uma letra de unidade 
dedicada em cada Reader Computer, para estabelecer o caminho para a localização de 
armazenamento de rede. A letra da unidade de rede atribuída tem de ser idêntica em todos 
os Reader Computers. A letra de unidade "N" é usada ao longo deste documento, mas pode 
usar-se outra letra. A consistência desta letra é essencial para uma operação eficaz da 
configuração do Network Reader. 

A Leica fornece o software Reader e todos os ficheiros necessários para o uso da 
configuração do Network Reader.  

 

 
Imagem 99: Fluxo de Trabalho do Network Reader 
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Configuração da Localização de Armazenamento de Rede 

1. Configure o caminho da unidade onde os dados de imagem serão guardados na 
localização de armazenamento de rede. 

1.1. Em conjunto com o seu departamento de TI, estabeleça a pasta de nível superior 
onde serão guardados os dados de exames Leica. Por exemplo: \\{Network 
Path}\{Leica Reader Folder}\ 

1.1.1. {Network Path} é um caminho na sua rede local, acessível pelos Reader 
Computers, p. ex. \\mynetwork\subfolder1\.  

1.1.2. {Leica Reader Folder} é a pasta na qual gostaria de guardar os dados do 
Leica Reader, p. ex., LeicaSDOIS.  

1.1.3. O caminho do ficheiro final para a pasta de armazenamento de dados Leica 
deverá, então, ser: \\mynetwork\subfolder1\LeicaSDOIS.  

1.1. Crie uma pasta "InVivoVue Reader" para criar o caminho \\{Network Path}\ 
{Leica Reader Folder}\InVivoVue Reader\. 

1.2. Adicione duas pastas "Leica" e Data" (Dados) para criar o caminho \\{Network 
Path}\{Leica Reader Folder}\Bioptigen\Data\. 

 

A Leica recomenda a atribuição de, pelo menos, 2 TB de espaço de 
armazenamento. O tamanho requerido varia consoante a quantidade de 
dados que têm de ser acedidos ou arquivados na rede.  

 

Não podem ser usados carateres de espaço no nome de qualquer pasta 
neste caminho de rede.  

 

Configuração do Reader Computer 

1. Mapeie o caminho da localização de armazenamento de rede no Reader Computer. 

1.1. Abra uma janela de ficheiro e selecione Tools → Map Network Drive (Ferramentas 
→ Mapear Unidade de Rede) 

1.2. Selecione a unidade de rede "N:" e procure \\{Network Path}\{Leica Reader 
Folder}\ definido em Configuração da Localização de Armazenamento de 
Rede.  

1.3. Selecione "OK" para identificar o caminho da pasta. Selecione "Finish" (Concluir) 
para configurar a unidade de rede. 

1.4. Selecione Start → Computer (Iniciar → Computador) para confirmar o caminho da 
unidade de rede. 

 

Pode ter de terminar e voltar a iniciar sessão no seu computador para ver 
o caminho de rede mapeado para a letra de unidade correta. 

2. Instale o Software InVivoVue no(s) Reader Computer(s), seguindo o procedimento de 
instalação do Reader incluído nos suportes de dados de instalação InVivoVue.  

3. Configure a base de dados do Network Reader InVivoVue, o ficheiro de confi- 
guração do Reader e o atalho para o software Reader. 
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3.1. Abra uma nova janela no explorador e navegue para a localização de armaze- 
namento de rede em N:\InVivoVue Reader\.  

3.2. O Apoio Técnico Leica fornece um ficheiro de base de dados, um ficheiro de 
configuração de utilizadores e o atalho a usar pelo Network Reader.  

3.3. Coloque a base de dados do Network Reader e os ficheiros de utilizador na pasta 
N:\InVivoVue Reader\. 

3.4. Copie o atalho "IVV Network Reader" para cada Reader Computer. 

 

O InVivoVue Network Reader tem de ser acedido através do atalho 
InVivoVue Network Reader. Executar o InVivoVue Reader através do 
atalho criado durante a instalação do software InVivoVue não permite 
aceder aos ficheiros guardados na localização de rede. 

4. Teste a configuração do Network Reader.  

4.1. Faça duplo clique no atalho InVivoVue Network Reader.  

4.2. Aparece o ecrã inicial Leica e o software abre-se no separador Clinical Study 
(Estudo Clínico). 

4.3. Se não ocorrer nenhum erro, está pronto para importar dados de exames para a 
localização de armazenamento de rede em N:\Bioptigen\Data. 

5. Para computadores adicionais, repita a instalação do InVivoVue e copie o atalho 
InVivoVue Network Reader para cada computador.  

 

Transferir Dados para o Network Reader 

Os dados de imagem OCT da Leica têm de ser transferidos do sistema de aquisição para 
uma pasta de rede a visualizar remotamente por muitos Readers na rede. 

  

Configuração da Unidade de Transferência 

1. Configure as pastas seguintes na unidade de transferência, que pode ser uma 
localização de rede ou um disco rígido externo. A letra da unidade de transferência 
pode ser qualquer letra, conforme atribuído pelo sistema operativo, {Transfer Drive 
Letter}:\.  

1.1. Crie uma pasta raiz na unidade de transferência: {Transfer Drive Letter}: 
\Bioptigen. 

1.2. Crie uma pasta para armazenar os ficheiros de exames exportados: {Transfer 
Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams. 

1.3. Os exames devem, então, ser exportados do sistema de aquisição de OCT para a 
unidade de transferência, com cada exportação a requerer uma pasta exclusiva na 
pasta principal Exported Exams (Exames Exportados), p. ex., {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\Export_1, {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen 
\Exported Exams\Export_2. 
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Exportar Exames do Sistema Leica 

O processo de exportação faz uma cópia de dados de exames a guardar numa localização 
em separado, que pode ser importada por dispositivos com o InVivoVue Reader instalado. A 
exportação ocorre ao nível do exame. A exportação cria uma cópia dos ficheiros de 
metadados e de imagem com o exame. 

 

Consulte o manual do utilizador do software para obter mais informações sobre 
as funcionalidades de importação e exportação. 

 

Instruções de Exportação 

1. No SDOIS de InVivoVueClinic, selecione o separador Patient/Exam (Paciente/Exame).  

2. Navegue para Patient (Paciente) para selecionar os exames específicos que pretende 
exportar. Clique no botão Export Exams (Exportar Exames). 

3. Confirme que a caixa "when exporting exams, make copies of the data files" (ao 
exportar exames, fazer cópias dos ficheiros de dados) está assinalada.  

4. Assinale a caixa "when exporting exam, include patient identifier" (ao exportar exame, 
incluir identificador do paciente) no caso de pretender que informações do paciente 
além da sua ID (p. ex., primeiro e último nome) estejam disponíveis e visíveis nos 
Reader Computers.  

5. Clique no botão Browse (Procurar) junto a "Export to" (Exportar para). Crie uma nova 
pasta em {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\ e atribua à pasta um 
nome adequado. 

6. Clique em OK na caixa de diálogo Browse For Folder (Procurar Pasta). 

7. Clique em Start Export (Iniciar Exportação).  

8. Os metadados e dados de imagem de exportação são criados na pasta de expor- 
tação designada.  

 

Importar Exames da Unidade de Transferência 

O processo de importação copia dados de exames da unidade de transferência usada com o 
Network Reader. A importação ocorre ao nível do exame. A importação integra metadados de 
exportação na base de dados do Reader e copia os ficheiros de imagem para a localização 
de armazenamento definida.  
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Instruções de Importação 

1. No Reader Computer, abra o software IVV e, depois, selecione Tools → Import Exam 
(Ferramentas → Importar Exame). 

2. Selecione a pasta de exportação designada da pasta {Transfer Drive Letter}: 
\Bioptigen\Exported Exams. 

3. O processo de importação está ativo, até que os dados de imagem tenham sido 
copiados para a localização de armazenamento. O software fica indisponível para mais 
ações enquanto a importação não estiver concluída.  

 

O processo de importação pode demorar vários minutos a concluir, 
consoante a velocidade da sua ligação de rede. Interromper o processo de 
importação fechando o software pode resultar numa importação parcial de 
dados para a localização na rede.  

 

Ver Dados da Unidade de Rede 

1. Abra o InVivoVue no Reader Computer.  

2. Selecione o separador Study (Estudo) e clique no botão "Switch Sites" (Trocar Sítios). 

3. Selecione o botão "Choose Other Site" (Escolher Outro Sítio) e faça duplo clique no 
nome do sítio do sistema de aquisição. 

4. Selecione o separador Patient/Exam (Paciente/Exame). Selecione Patient (Paciente); os 
Patient Exams (Exames do Paciente) apresentados à direita contêm todos os exames 
que foram importados. 

5. Fazer duplo clique no exame específico carrega o exame para revisão.  

6. Selecionar um varrimento da linha de varrimentos carrega esse ficheiro a partir da rede 
e apresenta-o no Reader Computer.  

 

A velocidade a que os dados são carregados para visualização num Reader 
depende da velocidade da sua ligação de rede. Ficheiros maiores podem 
demorar mais tempo a aparecer no Reader que está a aceder aos dados 
numa localização na rede.  
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Resolução de problemas 

Apesar de ser provável que este procedimento funcione na maioria dos ambientes de rede, 
algumas situações podem requerer assistência adicional. Reveja os conselhos de resolução 
de problemas apresentados abaixo. Se eles não retificarem o problema, contacte o Apoio ao 
Cliente da Leica. A resolução dos problemas de rede pode precisar de uma reunião com o 
seu departamento de TI.  

 

Problema Solução 

O atalho não funciona.  Confirme se o caminho de rede está correto e mapeado para  
a letra de unidade definida na configuração, p. ex., N:\.  

Base de dados não 
encontrada. 

Confirme se o caminho de rede está correto e se a base de 
dados foi copiada para a pasta certa. 

Caminho de Dados  
não encontrado. 

Pode ser-lhe apresentada uma janela de erro indicando 
"Configured save path does not exist. Please select a valid save 
path." (Caminho de memorização configurado não existe. 
Selecione um caminho de memorização válido.) Neste caso,  
a letra de unidade e/ou a estrutura de pastas podem não estar 
corretas. 

 

Se o Caminho de Dados não for encontrado ao arrancar o software Reader, não 
escolha outra localização. O caminho de rede ou o ficheiro de configuração têm 
de ser corrigidos, para que o Network Reader funcione adequadamente. 
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Apêndice II: Instalação do Software InVivoVue 2.4 e 
Instruções de Atualização 

Finalidade 

Instruções sobre a instalação do InVivoVue 2.4 ou a atualização do InVivoVue 2.x para o 
InVivoVue 2.4. Nota: não se inclui a atualização de versões anteriores a IVV 2.0. Para a 
atualização de versões anteriores a 2.0, contacte o departamento de Atendimento ao Cliente 
da Leica. 

 

Materiais Necessários 

1. Pendrive USB InVivoVue 2.2 da Leica. 

 

Primeira Instalação do InVivoVue Reader 

Esta secção descreve o processo de instalação do software InVivoVue Reader pela primeira 
vez num computador. Para atualizar uma instalação existente, consulte a secção Atualizar o 
Software InVivoVue da versão 2.x para 2.4. 

 
1. Gestão de Dados 

a) O InVivoVue2.4 Reader é configurado para usar C:\ProgramData\Leica 

\InVivoVue\Data como caminho de armazenamento de dados Reader predefinido. 

b) Os dados de amostragem com, aproximadamente, 3,5 GB de tamanho são 

instalados no caminho de armazenamento de dados predefinido.  

c) Como o InVivoVue cria uma cópia de todos os dados importados no caminho de 

armazenamento de dados, esta configuração pode fazer com que a unidade C: 

fique cheia rapidamente no caso de importação de muitos exames.  

d) Contacte o Apoio ao Cliente da Leica para obter informações sobre configurações 

alternativas, como a utilização de um disco rígido externo para guardar dados de 

imagem. 

 
2. Procedimento de Instalação 

a) Insira a unidade USB da Leica numa porta USB no Reader Computer.  

b) Na unidade USB, abra a pasta "InVivoVue\Software". 

c) Execute"setup.exe" a partir da unidade USB.  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) Na janela de boas-vindas, prima Next (Seguinte).  

 
 

e) Quando lhe for perguntado se pretende instalar Acquisition (Aquisição) ou Reader 

only (Apenas Reader), selecione Reader only (Apenas Reader). 

 
 

f) Depois de concluída a instalação, ejete a pendrive USB e retire-a da porta. 

g) Inicie a aplicação, fazendo duplo clique no atalho InVivoVue Reader no ambiente de 

trabalho. Se surgirem quaisquer avisos ou problemas, contacte o Apoio ao Cliente 

da Leica. 

 
3. Utilizar o Software InVivoVue Reader 

a) Para trabalhar com dados de imagem de exames existentes, terá de exportar 

exames existentes do sistema OCT e, depois, importá-los para o computador com o 

InVivoVue Reader.  

b) A exportação pode incluir a gravação dos dados num disco rígido externo ou numa 

unidade de rede. O InVivoVue Reader pode importar de qualquer uma destas 

localizações.  

c) Reveja "Exportar Exames" no Manual do Utilizador do Software. 

d) Reveja "Importar Exames" no Manual do Utilizador do Software. 

e) Terá de clicar em "Switch Sites" (Trocar Sítios) para ver os exames. Esta função está 

descrita em "Ler Dados de Sítios Não-Nativos" no Manual do Utilizador do Software. 
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Atualizar o Software InVivoVue da versão 2.x para 2.4 

Esta secção descreve o processo de atualização de uma instalação existente do software 
InVivoVue (2.x e posteriores). Ela irá guiá-lo através da atualização, seja de um Sistema de 
Aquisição, seja de uma instalação do Reader. 

Este processo desinstala a versão anterior do InVivoVue e, depois, instala a nova versão. 
Quando o InVivoVue é desinstalado, não são afetados nenhuns dados de configuração ou 
dados de imagem. Só são removidos os ficheiros do programa. 

 
1. Desinstalar o InVivoVue, versões 2.0 ou 2.1 

Se estiver a atualizar a partir da versão 2.2 ou posterior, não precisa desinstalar. No entanto, 

as versões 2.0 ou 2.1 têm de ser desinstaladas antes de atualizar para o InVivoVue 2.4. 

 

a) Selecione o botão Start (Iniciar) do Windows e, depois, selecione Control Panel 

(Painel de Controlo). 

b) Selecione Programs and Features (Programas e Funcionalidades) ou Uninstall a 

program (Desinstalar um programa) (consoante o layout do Painel de Controlo). 

c) Se estiver presente o programa Basler cIBBProtocol Library, selecione o 

programa e clique em Uninstall (Desinstalar). Deixe o programa terminar a 

desinstalação e navegue de volta para a secção Programs and Features 

(Programas e Funcionalidades) ou Uninstall a program (Desinstalar um programa) 

do Control Panel (Painel de Controlo). Se o programa não estiver presente, 

continue com o passo d.  

d) Selecione Leica InVivoVue na lista de programas. 

e) Prima o botão Uninstall (Desinstalar) no topo da lista. 

f) Siga as instruções no ecrã para desinstalar o InVivoVue. 

 
2. Instalar a Nova Versão do InVivoVue Software 

a) Insira a unidade USB da Leica numa porta USB no computador.  

b) Na unidade USB, abra a pasta "InVivoVue\Software". 

c) Execute"setup.exe" a partir da unidade USB.  

d) Na janela de boas-vindas, prima Next (Seguinte).  
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e) Se estiver a atualizar um sistema de aquisição Envisu, selecione Acquisition 

(Aquisição). 

Se estiver a atualizar uma instalação InVivoVue Reader, selecione Reader only 

(Apenas Reader). 

 
 

f) Prima Next (Seguinte) e siga as instruções no ecrã. 

g) Depois de concluída a instalação, ejete a pendrive USB e retire-a da porta. 

h) Inicie a aplicação, fazendo duplo clique num atalho InVivoVue no ambiente de 

trabalho. Se surgirem quaisquer avisos ou problemas, contacte o Apoio ao Cliente 

da Leica. 

 

 

Para sistema  
de aquisição 

Envisu 

Para  
InVivoVue 

Reader 
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