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Descrição do dispositivo 
CapsoView® é o programa de software proprietário da CapsoVision utilizado para descarregar e visualizar 
imagens CapsoCam Plus®, e para gerar relatórios de endoscopia por cápsula. 

 
Indicações para utilização 
A aplicação CapsoView destina-se a descarregar imagens das cápsulas CapsoCam Plus, gerar ficheiros de 
vídeo, analisar os vídeos, fazer anotação em imagens e gerar relatórios. 
 
Contraindicações 
A aplicação CapsoView não tem contraindicações conhecidas. 
 
Avisos 
Para evitar relatórios de endoscopia incorretos resultantes de uma utilização inadequada do programa, leia 
estas instruções de funcionamento atentamente antes de utilizar a aplicação CapsoView. Estas instruções são 
fornecidas eletronicamente. Instruções impressas disponíveis sob pedido. Para pedir instruções impressas, 
contacte o seu revendedor CapsoVision ou a CapsoVision, Inc. através dos contactos indicados no final deste 
documento. 
 
Perfil de utilizador previsto 
Médicos e outro pessoal com formação médica. 
 
Condições de utilização previstas 
Hospitais, clínicas em regime de ambulatório e consultórios médicos. 
 
Princípio de funcionamento 
Apresenta imagens e vídeos para análise e diagnóstico num computador pessoal. 
 
Risco 
Embora cada risco tenha sido abordado e mitigado o máximo possível, existe a possibilidade do software 
CapsoView não produzir os resultados esperados devido a erros de software, design da interface do utilizador 
ou erro do utilizador, o que pode atrasar o diagnóstico. 
 
 

Tabela de símbolos 
 
  Símbolo Significado Símbolo Significado 

 
Número ou designação 
de catálogo do fabricante  

Número de lote do item 
(com número de 
acompanhamento) 

  

As instruções estão 
incluídas e devem ser 
seguidas 

 
Contacto/Revendedor 
europeu 

 

Símbolo que indica que 
o produto cumpre as 
normas europeias de 
segurança e qualidade  

Fabricante 

 Quantidade 
 

Data de fabrico 
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1. O que é a aplicação CapsoView? 
 
1.1. Visão geral do Sistema 

 
A aplicação CapsoView é um dos quatro componentes do Sistema de Endoscopia por Cápsula CapsoCam 
Plus®: 
 

CapsoCam Plus®: Uma cápsula ingerível de utilização única que capta e armazena imagens de 
endoscopia por cápsula numa memória integrada enquanto se move pelo aparelho gastrointestinal do 
paciente impulsionada pela peristalse natural. 

 

CapsoRetrieve®: Um conjunto de recolha de utilização única fornecido ao paciente de endoscopia por 
cápsula para recolher a cápsula CapsoCam Plus. 

 

CapsoAccess®: Uma estação de acostagem fornecida ao médico formado para descarregar as 
imagens do exame da cápsula CapsoCam Plus recuperada. A aplicação CapsoAccess transfere os 
dados para um computador em que esteja em execução o software CapsoView. 

 
CapsoView®: A aplicação de software autónoma utilizada para descarregar e analisar as imagens 
obtidas pela cápsula CapsoCam Plus e gerar relatórios de endoscopia por cápsula. 

 
1. O paciente engole a CapsoCam© Plus do tamanho de um comprimido de vitaminas. 
2. O paciente recupera a CapsoCam© Plus com a ferramenta CapsoRetrieve©. 
3. Os dados do paciente são facilmente descarregados com o sistema CapsoAccess©. 
4. O médico reproduz e revê rapidamente os dados do paciente com a aplicação CapsoView. 

 
1.2. Utilização prevista da aplicação CapsoView 

 
Após o paciente ter recolhido e devolvido a cápsula CapsoCam Plus, a aplicação CapsoView deve ser utilizada 
juntamente com a aplicação CapsoAccess para descarregar os dados da cápsula. Os clínicos poderão então 
utilizar a aplicação CapsoView para analisar as imagens do exame e gerar um relatório. 
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2. Requisitos do sistema 
 

CPU 

Requisito mínimo Recomendado 
Intel Core i3, 4ª geração (para analisar 
as imagens) 
Intel Core i5, 4ª geração, 4+ threads 
(para descarregar os dados) 

Intel Core Quad-Core, 6ª geração, 8+ 
threads 

Memória 
Requisito mínimo Recomendado 

4GB  8GB  

Sistema operativo 

Requisito mínimo Recomendado 

Windows 7 (Service Pack 1) (64 bits) 

macOS X El Capitan 
 

Windows 10 (64 bits) 

macOS Sierra 

Ecrã 

Requisito mínimo Recomendado 
Resolução de ecrã:  
1366x768 (Windows) 
1280x800 (Mac) 

Resolução de ecrã: 1920x1080  

Tipo de painel: IPS (In-Plane Switching) 
gama de cores: 100% sRGB com Delta-E 
<2  

Para monitores com baixa resolução, a escala deve ser definida para 100%. 

Software 
adicional PDF Reader Adobe Reader 
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3. Recomendações de segurança  
 
Dado que a CapsoView é uma aplicação de software autónoma, é da responsabilidade do utilizador proteger 
a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados dos seus pacientes. Recomendamos as 
seguintes práticas de segurança: 
 
• Antes de instalar a aplicação CapsoView, utilize a soma de verificação do ficheiro MD5 para verificar a 

integridade do instalador da aplicação. 
• Utilize o controlo de acesso e de autenticação do sistema operativo para limitar o acesso à aplicação 

CapsoView exclusivamente ao pessoal autorizado. 
• Assegure-se de que todos os dados do paciente são armazenados num local que apenas seja acessível 

a pessoal autorizado. 
• Mantenha sempre atualizado o firewall e o software de antivírus no computador onde a aplicação 

CapsoView está instalada. 
• Utilize encriptação para proteger os seus dados do paciente armazenados. 
• Faça cópias de segurança e arquive os dados do paciente de acordo com a regulamentação aplicável. 
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Passo 3 

Clique com o botão direito no instalador (*.exe). 
Selecione Executar como administrador. Caso 
não tenha privilégios administrativos, contacte 

o seu departamento de apoio técnico. 

Passo 4 

Selecione Sim para executar a 
instalação. 

Passo 5 

Clique em Next. 

Passo 6 

Clique em Next. 

Passo 1 

Confirme se tem todos os ficheiros 
necessários. O pacote de instalação da 

aplicação CapsoView contém um instalador da 
aplicação (*.exe), o ficheiro MD5 de verificação 
da soma de controlo e o Código de instalação. 

 

Passo 2 

Confirme se o dispositivo CapsoAccess 
NÃO está ligado ao seu computador. 

4. Como instalar a aplicação CapsoView? 
 

4.1. Windows OS 
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Passo 7 

Introduza o Código de instalação. Clique em 
Next. 

Passo 8 

A instalação será iniciada 
automaticamente. 

Passo 9 

Será instalado um pacote de codecs 
automaticamente. 

Passo 10 

O controlador USB da CapsoAccess será 
iniciado numa janela separada.  

Clique em Seguinte para o instalar. 

Passo 11 

Clique em Concluir quando a instalação do 
controlador USB da CapsoAccess estiver 

concluída. 

Passo 12 

Volte à janela de instalação da aplicação 
CapsoView. Clique em Finish quando a 

instalação estiver concluída. 
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Passo 13 

Selecione Sim para ativar as notificações 
por e-mail (recomendado). 

Pode alterar a sua seleção mais tarde.  

Passo 14 

A aplicação CapsoView será 
iniciada automaticamente 

Passo 1 

Confirme se tem todos os ficheiros 
necessários. O pacote de instalação da 

aplicação CapsoView contém um instalador da 
aplicação (*.dmg), o ficheiro MD5 de 

verificação da soma de controlo e o Código de 
instalação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2. Mac OS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 3 

Faça duplo clique no instalador. 
 Clique em Next. 

 

Passo 4 

Passo 2 

Confirme se o dispositivo CapsoAccess 
NÃO está ligado ao seu computador. 
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Passo 9 

Selecione Sim para ativar as 
notificações por e-mail 

(recomendado). 
Pode alterar a sua seleção mais 

tarde.  

Passo 10 

A aplicação CapsoView será 
iniciada automaticamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Introduza o nome de utilizador e a 
palavra-passe. Clique em OK. Caso não 

tenha privilégios administrativos, 
contacte o seu departamento de apoio 

técnico. 
 

Passo 6 

Introduza o Código de instalação. Clique 
em Next. 

 

Passo 5 

A instalação será iniciada 
automaticamente. 

Passo 7 

Clique em Finish. 

Passo 8 
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5. Como desinstalar a aplicação CapsoView? 
Se estiver a instalar uma nova versão do software CapsoView, a versão antiga será desinstalada 
automaticamente. Também pode desinstalar o software CapsoView antigo manualmente seguindo as 
instruções abaixo. 
 
5.1. Windows OS  

 
Passo 1: Execute o programa ‘Uninstaller.exe’ em ‘C:\Program Files (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 3’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Passo 6: Procure "Uninstall K-Lite” no seu computador. Execute o programa Uninstall K-Lite Codec 
Pack . 

  

Passo 3 

Inicie o Gestor de Dispositivos. 

Passo 4 

Clique com o botão direito em CapsoVision 
Capsule Data Access 

System 2 em Controladores USB (Universal 
Serial Bus). Clique em Desinstalar. 

Passo 5 

Selecione a caixa. Clique em OK. 

Passo 2 

Conecte o dispositivo CapsoAccess 
ao seu computador e ligue-o. 
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5.2. Mac OS  
 

 
 
 

  

Passo 1 

Localize a aplicação de 
desinstalação em Ir > Aplicações. 

Passo 2 

Clique com o botão esquerdo na 
pasta CapsoView3. 

Passo 3 

Deslize para baixo para localizar a 
aplicação Uninstaller. 

Passo 4 

Faça duplo clique na aplicação 
Uninstaller e o software será 
removido automaticamente.  
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6. Instalar a aplicação CapsoView 
 
6.1. Configuração básica 

Para uma configuração básica, clique no ícone Definições  no menu principal e navegue para o separador 
desejado. 
 

Separador Idioma: A aplicação CapsoView está 
disponível em mais de 20 idiomas. Selecione o seu 
idioma preferido no menu pendente. A nova 
definição de idioma não produzirá efeito até reiniciar 
a aplicação CapsoView. 
 
 

Separador Tipo de letra: Selecione o seu tamanho 
de letra preferido. Note que isso alterará o tamanho 
da letra do texto na interface do utilizador, mas não 
alterará o tamanho da letra dos seus relatórios (ver 
Tamanho da letra para relatórios). 
 

Separador Preferência – Rodagem da roda do rato: 
Ao analisar um vídeo, pode utilizar a roda do rato 
para passar para um fotograma anterior ou seguinte. 
Ajuste estas definições se preferir rodar para baixo a 
roda do rato para retroceder no vídeo (ou seja, 
passo anterior) em vez de o reproduzir normalmente 
(ou seja, passo seguinte). 

Separador Preferência – Opção de descarga: Se 
costuma analisar frequentemente os vídeos 
imediatamente após os dados da cápsula terem sido 
descarregados, marque as caixas para Abrir 
automaticamente o vídeo após a descarga e Gerar 
automaticamente o vídeo quando a cápsula for 
descarregada. Se necessitar de criar ficheiros 
DICOM, marque a caixa para Gerar 
automaticamente um ficheiro DICOM separado.  

  
 
Nota: O local onde os seus vídeos serão guardados é mostrado na parte inferior do separador Preferência. 
Se quiser alterar o local, veja Configuração avançada. 

 
6.2. Configuração avançada (Privilégios administrativos obrigatórios) 

 
Para aceder às opções listadas abaixo, clique com o botão direito no ícone CapsoView  e selecione 
Executar como administrador (contacte o seu departamento de apoio técnico se não tiver privilégios 
administrativos). Clique no ícone Definições  no Menu principal. 
 
Separador Sistema: Este separador permite-lhe selecionar os seus caminhos do ficheiro preferidos (ou seja, 
as pastas no seu computador) para descarregar dados, exportar clips de vídeo e guardar os seus modelos 
para relatórios. O caminho predefinido para abrir irá levá-lo para o local especificado quando faz clique no 
ícone Abrir Vídeo . O botão de ligação  irá sincronizar os caminhos do ficheiro para abrir e exportar com 
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o caminho selecionado para descarregar. 
 

 
 
Separador Hospital: Este separador permite-lhe selecionar o cabeçalho para os seus relatórios de endoscopia 
por cápsula. Introduza as informações referentes ao seu hospital (Nome do hospital, morada, website e 
número de telefone) e carregue o logótipo do seu hospital. Para pré-visualizar o cabeçalho do seu relatório, 
clique dentro da caixa Pré-visualização. Pode ajustar a posição do seu logótipo e das informações de contacto 
utilizando as setas localizadas por cima dessa caixa.  
 

 
 
Separador Utilizador – Adicionar utilizadores: Neste separador, pode adicionar todos os utilizadores que irão 
utilizar o software CapsoView. No mínimo, é recomendado que adicione todos os utilizadores que irão 
descarregar cápsulas CapsoCam Plus ou que poderão querer assinar relatórios eletronicamente. Apenas 
utilizadores que sejam médicos certificados (MD/DO) poderão utilizar a função de assinatura eletrónica. No 
entanto, os utilizadores que não se encontrem na lista podem mesmo assim descarregar cápsulas como 
utilizadores convidados. 
 
Para adicionar um utilizador, selecione a função, introduza o nome do utilizador e o seu endereço de e-mail e 
clique no botão Adicionar utilizador. 

 

Nota: O caminho do ficheiro 
predefinido é C:/capso_video. 
Esta pasta é criada 
automaticamente quando a 
aplicação CapsoView é 
instalada. Se desejar, pode 
eliminar, mover, mudar o 
nome ou manter a pasta com 
está.  

Nota: Os campos para 
Nome do Hospital e 
Morada permitem introduzir 
texto com várias linhas. Os 
restantes campos apenas 
aceitam uma linha de texto.  
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Para alterar as informações de um utilizador, clique no ícone lápis junto ao e-mail do utilizador.  
Para eliminar um utilizador da lista, clique no ícone Caixote do lixo  junto ao ícone Lápis.  
Para repor o PIN de um utilizador, clique no ícone Repor PIN   junto ao ícone Caixote do lixo. 
 
Nota: Apenas os utilizadores médicos com as funções MD ou DO podem utilizar a funcionalidade de 
assinatura eletrónica.  
 
Separador Utilizador – PINs: Depois de um utilizador ter sido adicionado à lista, a aplicação CapsoView irá 
gerar e apresentar um número PIN de 4 dígitos para este utilizador. O utilizador terá de introduzir este número 
PIN ao assinar um relatório eletronicamente ou ao descarregar uma cápsula.  
 

 
 
Nota: O número PIN será apresentado apenas uma vez. Deve guardar esta informação num local seguro para 
referência futura. 
 
Separador Utilizador – Notificações por e-mail: Pode ativar ou desativar as notificações por e-mail marcando a 
caixa no canto superior direito da página. Se tiver ativado as notificações por e-mail, o número PIN referido no 
passo anterior será enviado ao utilizador. 
 
Também pode utilizar as notificações por e-mail para informar um utilizador quando um relatório é assinado 
eletronicamente (ver Relatórios assinados eletronicamente). Se desejar, este passo pode ser ignorado mesmo 
quando as notificações por e-mail estiverem ativadas. Assim, recomenda-se que as notificações por e-mail 
sejam ativadas. 
 
6.3. Exportar configurações (Privilégios administrativos obrigatórios) 

 
A aplicação CapsoView permite aos utilizadores exportar definições a partir do separador Utilizador, 
separador Hospital e separador Sistema para um único ficheiro para em seguida copiar essas definições para 
outro computador. Isso pode ser feito utilizando a função Importar/Exportar ficheiro de configuração. São 
obrigatórios privilégios administrativos. 
 

 
 
No computador com as definições CapsoView configuradas, sobreponha o cursor ao ícone Definições e 
selecione Exportar ficheiro de configuração. Selecione um destino e clique em Exportar. Para utilizar essas 
definições num computador diferente, copie o ficheiro recém-criado para o outro computador e importe-o 
utilizando a opção Importar ficheiro de configuração.  
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7. Como descarregar cápsulas? 
 
7.1. Ligar o sistema CapsoAccess 

 
Para ligar o sistema CapsoAccess ao seu computador e descarregar uma cápsula, siga os passos abaixo. 
Consulte as ilustrações quando necessário.  
 

Passo 1: Ligue o cabo de alimentação (3) ao adaptador CA (2). 
 
Passo 2: Ligue o adaptador CA (2) à entrada de 12 VCC do sistema CapsoAccess (1). 
 
Passo 3: Ligue o cabo de alimentação (3) a uma tomada com uma tensão nominal entre 110 e 240 
VCA. 
 
Passo 4: Ligue o cabo USB (4) à entrada USB do sistema CapsoAccess (1). 
 
Passo 5 Ligue a outra extremidade do cabo USB (4) ao computador destinado a executar a aplicação 
CapsoView. 
 

 
 
Para mais informações sobre o seu sistema CapsoAccess, consulte as Instruções de utilização do sistema 
CapsoAccess que lhe foram entregues com o sistema. 
 
7.2. Começar a descarregar 

 
Antes de começar a descarregar, assegure-se de que encerrou outros programas não essenciais que estejam 
em execução em segundo plano, tais como o browser, o reprodutor de media, etc. Clique no ícone 
Descarregar no Menu principal e siga os passos abaixo. 
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Passo 2 

Selecione a caixa para Gerar um vídeo. Caso 
contrário, apenas serão descarregados os dados 
não processados (ver Criação de vídeo em lote). 

Clique em AVANÇAR. 

Passo 3 

Confirme as informações, escolha o seu nome 
e digite o seu PIN. Clique em Sim. Se não 
tiverem sido configuradas contas de utilizador, 
pode usar uma conta de Convidado sem 
introduzir um PIN.  

Passo 4 

Assim que a descarga estiver confirmada, 
o dispositivo irá calibrar as imagens. 

Passo 5 

A descarga continua automaticamente. A 
descarga pode ser terminada clicando no botão 

Cancelar por baixo da barra de progresso. 

Passo 6 

Clique em Concluir para terminar o processo de 
transferência. Se quiser que a aplicação CapsoView 

abra o vídeo, selecione a caixa Abrir Vídeo. 

Passo 1 

Introduza a informação e clique em AVANÇAR. 
O nome do médico e do hospital podem ser 
inseridos manualmente ou selecionados do 
menu pendente caso já existam (ver o separador 
Utilizador).  
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7.3. Criação de vídeo em lote 
 
Pode descarregar os dados não processados de várias cápsulas e criar os vídeos posteriormente. 
Descarregar os dados não processados demora menos tempo do que descarregar e criar os vídeos. O 
processo de criação de vídeos em lote é ideal para os utilizadores que desejam descarregar cápsulas durante 
a noite ou durante um período prolongado, quando o utilizador está longe da sua estação de trabalho.  
 
Passo 1: Clique no ícone Abrir Vídeo . 
Passo 2: Altere Ficheiros do tipo para ficheiros binários para abrir um ou mais ficheiros de exame 
descarregados. 
Passo 3: Selecione as pastas que contêm os dados não processados (ficheiros *.bin) dos vídeos que deseja 
criar. Mantenha a tecla CTRL pressionada para selecionar várias pastas. Clique em Choose. A aplicação 
CapsoView exibirá o progresso dos ficheiros de vídeo durante a sua criação. 
 

  
  

 

Aviso: A aplicação CapsoView irá descarregar todos os ficheiros de exame para uma nova pasta. 
Não adicione nem elimine conteúdos desta pasta. Caso contrário, a aplicação CapsoView pode 
não funcionar corretamente. Pode mudar o nome do ficheiro de vídeo ou do ficheiro BIN 
diretamente dentro da pasta. Também pode mudar o nome da própria pasta. Para partilhar ou 
fazer uma cópia do exame, ver Exportar e partilhar dados.  
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8. Ecrã principal 
 
8.1. Menu principal 

 
O Menu principal está localizado no canto superior esquerdo do Menu principal.  
 

 
 
O Menu principal permite aceder às seguintes funcionalidades: 
 
Abrir Vídeo  - Clique neste ícone para abrir um vídeo para análise (*xam ou *avi). Também pode fazer 
clique dentro da Área de apresentação dos vídeos localizada no centro do ecrã. 
 
Descarregar  - Clique neste ícone para começar a descarregar a cápsula CapsoCam Plus (Ver Iniciar a 
descarga). 
 
Guardar  - Clique neste ícone para guardar as suas conclusões. Note que as suas conclusões também 
serão guardadas automaticamente. 
 
Exportar  - Clique neste ícone para exportar uma imagem ou clip de vídeo (ver Exportar e partilhar Dados). 
 
Definições  - Clique neste ícone para configurar a aplicação CapsoView (ver Configuração básica e 
Configuração avançada). 
 
Ajuda  - Clique neste ícone para aceder ao Acordo de Licenciamento de Utilizador Final da CapsoView ou à 
secção Sobre da aplicação CapsoView. A secção Sobre apresentará uma ligação para estas Instruções de 
utilização e versão do software. 
 
8.2. Informação do Exame 

 
A caixa Informação do Exame está localizada por baixo do Menu principal.  
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A Informação do Exame apresenta as seguintes informações introduzidas ao descarregar. Estas informações 
podem ser editadas na secção de relatórios (ver Como criar um relatório). 
 

• Hospital 
• ID do Doente 
• Nome do Paciente 
• Data de nascimento 
• Data do exame 
• Médico 
• Médico de Referência 

 
A Informação do Exame também contém as seguintes informações que são geradas automaticamente. 
 

• Número de Série da Cápsula - O número de série da cápsula é exclusivo e está programado dentro da 
própria cápsula. 

• Tempo da cápsula - O tempo da cápsula mostra o tempo durante o qual a cápsula gravou imagens. 
 
A Informação do Exame pode ser ocultada ao analisar o vídeo. Clique no ícone Informação do Exame  
localizado no canto superior direito para ocultar ou mostrar a Informação do Exame.  

 
8.3. Área de apresentação 
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As imagens do vídeo serão mostradas no centro do ecrã. A Área de apresentação mudará de tamanho 
dependendo da vista selecionada. A Área de apresentação também muda se for ativado o modo Ecrã 
completo. 
 
Área de apresentação – Visualização panorâmica 

 
 
Área de apresentação – Visualização Duo 
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8.4. Comentários sobre a imagem 
 
A caixa Comentários sobre imagem está localizada por baixo da Área de apresentação.  

 
 
 
8.5. Barra de tempos 

 
A Barra de tempos está localizada por baixo da caixa de comentários da imagem. 

 
 
O Fotograma atual será marcado com uma linha azul clara.  
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Por cima da Barra de tempos, verá a Informação do Fotograma, como o número do fotograma, localização do 
fotograma (percentagem em relação a todo o vídeo) e a data/hora do fotograma. Pode passar para um 
fotograma específico digitando o número do fotograma pretendido na caixa de texto e premindo Enter. 

 
 
Se tiverem sido definidos marcos (ver Definir marcos), cada segmento do trato digestivo será marcado com 
uma cor diferente. 

 

Laranja - Esófago 
Azul - Estômago 
Amarelo - Intestino delgado 
Verde - Cólon 

 
Quando a imagem apresentada se encontra dentro do segmento amarelo do intestino delgado, serão 
apresentadas informações adicionais sobre o local do fotograma (percentagem e registo de data e hora 
apenas em relação ao intestino delgado).  

 
 
Por baixo das linhas coloridas, verá a Barra de tecidos. A Barra de tecidos mostra o perfil de cor da parte 
correspondente do vídeo e pode ajudar a identificar áreas de interesse do vídeo, como as partes do vídeo 
com um perfil de cor vermelho. 

 
 
Se tiverem sido captadas imagens (ver Captar imagens), a localização das imagens captadas será marcada 
com linhas verticais brancas.  

 
 
Se a Deteção de Vermelho tiver sido acionada (ver ACE e Deteção de Vermelho), a localização dos 
fotogramas vermelhos será apresentada com linhas verticais vermelhas. 

 
 
No lado superior direito da Barra de tempos, pode encontrar informações sobre a versão do software 
CapsoView que foi utilizada para descarregar a cápsula. Note que esta versão pode ser diferente da do 
software que está a utilizar para ver o vídeo. 
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8.6. Barra de ferramentas 

A Barra de ferramentas contém os controlos principais utilizados durante a análise do vídeo.  

 
 
Clicar num botão da Barra de ferramentas ativará uma função e/ou apresentará um menu emergente com 
mais opções. Clicar novamente no botão desativará essa função e/ou ocultará o menu emergente.  
 
8.6.1. Modos de visualização 

 
Para alternar entre os Modos de visualização, sobreponha o cursor ao ícone Modo de visualização e 
selecione Duo ou Panorâmico. 
 
Modo Panorâmico (Apresenta um fotograma de 360º) 

 
 
Modo Duo (Apresenta dois fotogramas de 360º consecutivos) 
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8.6.2. Velocidade da análise  

 
Para definir a velocidade a que quer analisar o vídeo, sobreponha o cursor ao ícone Velocidade da análise 

e selecione uma velocidade. As velocidades vão de 1X (5 fotogramas por segundo) até 5X (25 fotogramas 
por segundo). 
 
8.6.3. Opções de reprodução 

 
As Opções de reprodução são as seguintes: 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
8.6.4. Contraste e Saturação 

Para ajustar o Contraste  ou a Saturação , clique no botão correspondente e deslize a barra para 
cima/para baixo. Clique no botão novamente para repor as definições a 0%.  
 
8.6.5. ACE e Deteção de Vermelho 

O botão ACE (Melhoria de cor avançada) permite-lhe alternar entre três modos ACE para obter uma visão 
avançada das mucosas. Clique novamente no botão ACE para voltar ao modo original. 
 
O botão Deteção de Vermelho  identifica fotogramas de vídeo vermelhos em que pode existir um 
sangramento. Clique no botão e analise cuidadosamente as imagens identificadas. Para ir para um fotograma 
específico, faça duplo clique na imagem.  

 
 
Clique novamente no ícone Deteção de Vermelho para fechar o menu emergente Deteção de Vermelho. 
 
Aviso: A Deteção de Vermelho destina-se a ser utilizada como um auxiliar de leitura. Esta funcionalidade não 
deverá servir para fins de diagnóstico. 
 
8.6.6. Biblioteca de Referência Clinica 

 
O botão Biblioteca de Referência Clinica  permite-lhe comparar imagens de referência com as imagens dos 
seus vídeos. Utilizando o menu Biblioteca de Referência Clinica, pode filtrar as imagens por localização 
(CEST) ou tipo de conclusão (diagnóstico).  

 
Retroceder um fotograma 

 
Pausa 

 
Avançar um fotograma 

 
Reproduzir anterior 

 
Reproduzir 
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8.6.7. Captar imagens 

 
Pode captar qualquer imagem fazendo duplo clique na Área de apresentação dos fotogramas, premindo Enter 
ou fazendo clique no ícone Capturar imagem . Recomendamos que o vídeo seja colocado em pausa antes 
de capturar uma imagem.  
 
As imagens capturadas serão colocadas na sua Lista de imagens. As imagens com comentários e/ou 
anotações serão capturadas automaticamente. 
 
8.6.8. Definir marcos  

 
Os marcos podem ser definidos de três maneiras: 
 

(1) Sobreponha o cursor à imagem marco e clique com o botão direito na Área de apresentação. 
Selecione o marco desejado. 

 
 

(2) Coloque o cursor sobre o botão Capturar imagem. Selecione o marco desejado. 
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(3) Capture a imagem (ver Capturar imagens) e localize-a na Lista de imagens. Sobreponha o cursor à 

miniatura da imagem e selecione a letra correspondente ao marco que deseja definir. 

 
 
As únicas restrições para definir um marco são seguir a sequência anatómica correta. Por exemplo, se já foi 
definido um marco gástrico, o marco duodenal deve estar localizado depois do marco gástrico.  
 
Dependendo da informação do exame, a aplicação CapsoView pode dar Sugestões para marcos. Se estas 
sugestões estiverem disponíveis, serão apresentadas por cima da Lista de imagens. O utilizador pode aceitar 
ou rejeitar as Sugestões de marcos.  

 
 
Para aceitar uma Sugestão de marco, faça duplo clique na miniatura da imagem para navegar para a imagem 
e selecione o marco utilizando um dos três métodos descritos acima. A sugestão de marco desaparecerá e 
uma nova miniatura da imagem ficará disponível na sua Lista de imagens. 
 
Para rejeitar uma Sugestão de marco, basta selecionar outra imagem para o marco correspondente. A 
sugestão para marco desaparecerá, e o novo fotograma da imagem será guardado na sua Lista de imagens.  
 
Poderão não estar disponíveis Sugestões de marcos, nesse caso pode definir os marcos manualmente 
utilizando um dos três métodos descritos acima. 
8.6.9. Anotação da imagem 

O ícone Anotação de desenho  localizado na Barra de ferramentas permite fazer anotações gráficas numa 
imagem.  
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Pode desenhar diretamente no fotograma que lhe interessa. O fotograma será adicionado à Lista de imagens 
caso não esteja já lá. Sobreponha o cursor ao ícone Anotação de desenho e selecione uma ferramenta de 
anotação. 

Seta - Desenhar uma seta a apontar para uma área com interesse. 
Elipse - Desenhar uma elipse. 

Desenho livre  - Para fazer um desenho livre dentro de uma área com interesse. 

Eliminar - Desfazer um desenho (sobreponha o cursor à região que pretende eliminar).  
 
8.6.10. Ferramenta de ampliação 

A aplicação CapsoView permite aos utilizadores aumentar as imagens para as verem mais detalhadamente. 

Clique no ícone Ferramenta de ampliação para transformar o cursor numa lupa. Clique no botão 
novamente e o cursor regressará à sua predefinição. 
 
8.7. Lista de imagens 

 
Todas as imagens capturadas são guardadas na Lista de imagens, que é exibida no lado direito do ecrã. 

 
 

Para abrir a Lista de imagens, clique no botão Sair do modo ecrã completo  do lado inferior direito do Ecrã 
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principal. 
 
Para fechar a Lista de imagens, clique no botão Entrar no modo ecrã completo  do lado inferior direito do 
Ecrã principal. 
 
Na Lista de imagens, o número do fotograma, a data/hora e quaisquer anotações de texto são exibidas por 
baixo de cada miniatura. Para assinalar marcos, retirar uma imagem da Lista de imagens ou incluir uma 
imagem no seu relatório, sobreponha o cursor a um fotograma na Lista de imagens e as opções para a 
miniatura serão apresentadas. 
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9. Como criar um relatório? 
Para aceder à secção Relatório da aplicação CapsoView, clique no ícone Relatório  no canto inferior direito 
do seu ecrã. 
 
9.1. Incluir imagens 

 
Para incluir uma imagem no seu relatório, clique na imagem na Lista de imagens e aparecerá uma moldura 
azul claro em redor da imagem. Entretanto, um ícone de pasta azul aparecerá para indicar que a imagem 
foi incluída no relatório.  
 

 
 
Para retirar uma imagem do seu relatório, clique novamente na miniatura da imagem. A moldura azul 
desaparecerá. 
 
Para incluir todas as imagens capturadas no seu relatório, selecione a caixa Selecionar tudo na parte inferior 
da Lista de imagens. Note que esta opção só está visível a partir do Ecrã principal, e não a partir da secção 
Relatório. 

 
 
Lista de imagens: Ligar e desligar a Lista de imagens na interface do relatório. 
Lista de imagens      ícone: Pode aceder à Lista de imagens para incluir/excluir imagens no relatório. 
Também pode digitar comentários diretamente por baixo de cada imagem na Lista de imagens. 
 
9.2. Adicionar texto 
 

Os principais campos de texto do relatório são: Historial clínico, Descrição do procedimento, Resumo das 
conclusões e Recomendações. Pode digitar diretamente em cada campo e o texto aparecerá no seu relatório.  
 
Se o Historial clínico já estiver preenchido, esse texto foi introduzido no momento em que a cápsula foi 
descarregada. Para maior facilidade de utilização, o campo Descrição do procedimento tem um texto pré-
carregado. Reveja e edite o texto conforme necessário. 
 
O texto que digitar em cada campo pode ser guardado como um modelo para utilização futura. Para guardar 
como um modelo, clique no botão Guardar como novo modelo localizado no canto superior direito do campo 
de texto correspondente. O modelo será guardado na localização predefinida para os modelos (ver 
Configuração avançada). Não estão disponíveis modelos para o Historial Clínico. 
 
Para adicionar um modelo existente, clique no botão Importar um modelo existente que também se encontra 
localizado no canto superior direito de cada campo de texto. O texto do modelo aparecerá automaticamente 
no campo de texto correspondente.  
 
Além dos campos de texto mencionados acima, cada imagem incluída no relatório pode ser acompanhada por 
um comentário (ver Comentários sobre a imagem). Pode editar os comentários inseridos anteriormente 
digitando diretamente na secção de comentários por baixo da miniatura da imagem, sem ter de voltar ao ecrã 
principal.  
9.3. Editar a Informação do Exame 
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Para editar a informação do exame, clique no botão Editar  . Também pode selecionar a classificação da 
preparação do intestino utilizando o menu pendente. Ao concluir a edição, clique no botão Guardar  .  
 
Para ocultar a informação do exame, clique no botão Desidentificar  . Se clicar novamente no botão Não 
desidentificar  , irá revelar a informação do exame. 
 
9.4. Ajustar a disposição do relatório 

 
Tamanho da letra para relatórios: Aumente ou reduza o tamanho da letra do relatório clicando no menu 
pendente Tipo de letra e selecionando o tamanho da letra. A alteração do tamanho da letra afetará os seguintes 
campos de texto: Historial clínico, Descrição do procedimento, Resumo das conclusões, Recomendações, e 
Comentários sobre imagem. 
 
Cabeçalho: Se quiser adicionar um cabeçalho diferente do cabeçalho predefinido do relatório (ver Separador 
Hospital), clique no botão Editar cabeçalho . As alterações serão aplicadas apenas ao relatório atual. O 
cabeçalho predefinido mantém-se sem alterações. 
 
9.5. Guardar o seu relatório 

 
A aplicação CapsoView permite aos utilizadores assinar eletronicamente os relatórios de endoscopia por 
cápsula ou guardar os relatórios com um campo para assinatura em branco. Note que antes de assinar os 
relatórios eletronicamente, deverá ser criada uma conta de utilizador com um PIN de 4 dígitos gerado pelo 
sistema (ver o Separador Utilizador). 
 
Relatórios assinados eletronicamente: Para assinar um relatório eletronicamente, clique no botão Assinatura 
eletrónica . Selecione o seu nome de utilizador e digite o seu PIN e, em seguida, clique em Assinatura. O 
relatório será guardado na pasta em que o vídeo está guardado. Caso se tenha esquecido do seu PIN, pode 
clicar no botão PIN esquecido . O seu novo PIN será enviado para o endereço de e-mail associado à sua 
conta. Caso tenha optado por não receber notificações por e-mail, o PIN não lhe será enviado. Contacte o seu 
administrador do sistema para repor o seu PIN. 
 

 
 
Depois de assinar eletronicamente, pode notificar outras pessoas sobre a conclusão do relatório. A aplicação 
CapsoView enviará uma Notificação por e-mail para os utilizadores especificados. Por motivos de segurança, 
o ficheiro do relatório não terá uma notificação por e-mail.  
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Relatórios assinados manualmente: Para guardar um relatório sem uma assinatura eletrónica, clique no botão 

Guardar relatório  . A aplicação CapsoView vai criar o relatório em formato PDF e guardá-lo 
automaticamente na mesma localização que o vídeo correspondente.  Neste momento, pode imprimir o 
relatório e assiná-lo manualmente.  
 
Tenha em conta que os ficheiros DICOM são criados automaticamente com o relatório final em PDF. 
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10. Exportar e partilhar dados 
 
A aplicação CapsoView permite aos utilizadores exportar imagens e clips de vídeo. As funções de exportação 
também podem ser utilizadas para exportar o vídeo para um único ficheiro de modo a facilitar a transferência 
e/ou partilha de dados. Se quiser exportar as configurações da aplicação CapsoView, consulte Exportar 
configurações.   
 
10.1. Fotogramas da imagem 

 
Para exportar e guardar uma imagem como um ficheiro *.JPG, clique no botão Exportar  no Menu principal. 
Na Lista de imagens, clique na(s) imagem(ns) que deseja exportar. Depois de clicar, a moldura da imagem 
deve ficar azul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depois de fazer a sua seleção, clique no botão Exportar imagem(s) na parte inferior direita da Lista de 
imagens e selecione um local para guardar as imagens exportadas (o caminho predefinido é normalmente 
C:\capso_video). A imagem exportada terá a data/hora e Data do exame do paciente apresentada por baixo 
da imagem. 
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10.2. Recortar imagens antes de exportar 
A aplicação CapsoView permite aos utilizadores recortar e exportar secções de uma imagem em vez de 
exportar toda a imagem. Esta funcionalidade pode ser utilizada para importar imagens recortadas para 
um sistema EMR/EHR se esse sistema não suportar imagens com uma proporção panorâmica. 

Para recortar e exportar uma imagem para um formato quadrado padrão, clique no botão Recortar 
ao lado do botão Exportar imagem. 

Quando a funcionalidade recortar está ativada, é apresentada uma janela de recorte sobre cada imagem 
na Lista de imagens. A janela de recorte pode ser deslocada para a esquerda ou para a direita para 
capturar uma secção específica da imagem como mostrado abaixo.  

 

 
 
10.3. Vídeos e clips de vídeo 
 
Para exportar um curto clip de vídeo ou o vídeo inteiro, clique no botão Exportar  no Menu principal. 
Introduza o fotograma a partir do qual quer começar a exportar, ou seja Fotograma inicial, assim como o 
último fotograma do clip, ou seja Fotograma final (para mais informações, consulte Informações sobre o 
fotograma). Se quiser exportar o vídeo completo, os números dos fotogramas já estarão disponíveis nas 
caixas correspondentes. 
 

 
Se quiser que o vídeo exportado seja compatível com leitores de media standard, selecione a caixa Criar 
vídeo para utilizar sem CapsoView e o vídeo exportado ficará no formato *.avi. 
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Se quiser partilhar o vídeo E as anotações correspondentes, selecione a caixa Incluir anotações. O vídeo 
exportado estará no formato *.xam e as anotações serão incluídas no ficheiro exportado. Só se pode abrir 
este ficheiro com o software CapsoView. Ao abrir este ficheiro na aplicação CapsoView, poderá levar alguns 
minutos a descompactar ficheiros. Depois de descompactados, será criada uma nova pasta contendo todos 
os ficheiros do exame e o ficheiro *.xam original será eliminado automaticamente. 
 

 
 
Nota: Para proteger a confidencialidade do seu paciente, pode exportar um vídeo ou clip de vídeo e ocultar a 
Informação do Exame. Para fazer isto, basta clicar no botão Desidentificar antes de começar a exportar.  
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11. Formação 
 
Os utilizadores podem contactar a CapsoVision ou os seus Revendedores Autorizados para obter formação 
sobre como utilizar a aplicação de software CapsoView. As informações de contacto são apresentadas no 
final deste documento.
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12. Obter ajuda e Resolução de problemas 
 
Consulte o Website da CapsoVision para mais ajuda e resolução de problemas. 
 
Inclua as informações seguintes caso esteja a comunicar um problema ou a pedir assistência à 
CapsoVision ou aos seus Revendedores Autorizados: 
 
• Especificação de hardware do computador 
 
• Versão do sistema operativo no computador 
 
• A versão do software CapsoView 
 
• Descrição da situação de erro, incluindo capturas de ecrã sempre que tal seja apropriado 
 
• Passos dados que levaram ao erro 
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Armazenamento 
O software CapsoView está guardado num CD/DVD. O CD/DVD deve ser guardado num local fresco e 
seco e em condições ambientais normais. 

Garantia 
Consulte a secção de Garantia no Acordo de Licenciamento de Utilizador Final disponível no menu de 
ajuda no programa CapsoView . 

Informação de 
 

Revendedor autorizado 
na Europa 
Dr. Hans-Joachim Lau 
Airport Center (Building C) 
Flughafenstraße 52a 22335 
Hamburgo, Alemanha 
Fax: +49 40 53299-100 

Fabricante 
CapsoVision® 
18805 Cox Avenue, Suite 250 
Saratoga, CA 95070, U.S.A.  
Telefone: 1-(408) 624-1488 
E-mail: 
customerservice@capsovision.com 

Organismo de avaliação da 
conformidade 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystrasse 2 
90431 Nuremberga   
Alemanha 
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