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Um guia simplificado para 
que os técnicos de radiologia 
obtenham imagens de raios X 
com o Hexápode
Este guia ilustra as regras gerais sugeridas para serem 
aplicadas ao se obter imagens de raios X com o sistema 
hexápode TL-HEX, para explorar todo o potencial do 
software e, especialmente, do módulo de análise dos 
raios X, o HEX-ray.

O HEX-ray permite fazer o upload dos raios X dos 
pacientes (plano AP e lateral), para diferentes 
estratégias de planejamento pré-operatório e 
tratamento, trabalhando diretamente com as imagens e 
transferindo os parâmetros estimados no TL-HEX para 
um cálculo de parâmetros mais simples.

Obter imagens de raios X: AP e ML

AP - Imagem Anterior/Posterior
A posição ideal é obtida colocando a fonte de raios X por 
baixo da maca e o intensificador de imagens por cima. 
Esta é a posição desejada para a radiação ser difundida.

ML - Imagem Medial/Lateral
Coloque o braço em C a 90° e vire-o no sentido horário 
ou anti-horário, dependendo do lado que está o osso a 
ser capturado. Ambos os raios, de plano AP e ML, devem 
ser capturados em um ângulo de 90° entre eles, com a 
maior precisão possível, para garantir a correspondência 
entre as imagens obtidas e o formato digital do HEX-ray 
(imagem 1*).

Métodos gerais para obter raios X com o 
Hexápode

As duas imagens de raios X (AP e ML) devem ser 
capturadas e usadas posteriormente para inserir dados 
no software TL-HEX. A regra geral no mundo ortopédico 
é capturar o raio X da forma mais perpendicular possível 
ao osso lesionado. Porém, ao trabalhar com o Hexápode, 
podem ocorrer algumas variações.

É possível aplicar duas técnicas:
1.  Com a versão 1.5 e anteriores do software TL-HEX e 

do TSF - O braço em C deve estar alinhado com (ou no 
mesmo plano do) anel de referência (imagem 2). Isto 
gerará uma largura (L) que abrange a distância entre o 
anel e o nível da osteotomia. Este parâmetro deve ser 
usado no software para a fase pós-operatória.

2. Com a versão 2.0 do software TL-HEX e o módulo 
do HEX-ray - O braço em C deve estar posicionado 
perpendicularmente ao eixo do segmento de 
referência do osso (imagem 3). Neste caso a distância 
entre o anel de referência e o nível da osteotomia 
será L’ (quanto mais inclinado estiver o anel, maior a 
diferença será L’ de L).

 A distância L’ é precisa porque não é influenciada pela 
angulação do anel. Além disso, uma das principais 
vantagens do módulo do HEX-ray é que todos 
os parâmetros são carregados automaticamente 
no software, reduzindo assim os possíveis erros 
cometidos por usuários (procedimento padrão adotado 
universalmente pelos radiologistas).

Fazer o upload de raios X no módulo do HEX-
ray 

Os raios X podem ser carregados no módulo do HEX-
ray. Os formatos suportados são .jpeg ou .png, até um 
tamanho máximo de 2.5MB. 

* Com cortesia do Dr. Ferreira
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Raio X: perpendicular ao anel de referência
Para a versão 1.5 e anteriores do software TL-HEX e do TSF

L = 11cm
O = Nível da osteotomia

L’ = 14cm
O = Nível da osteotomia

Raio X: perpendicular ao segmento do osso de referência
Para a versão 2.0 do software TL-HEX e o módulo do HEX-ray
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