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COMUNICADO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ENVIO DE RX 

Prezados associados. 

Com a finalidade de orientação aos nossos associados com relação aos 

RX, em virtude de termos tido um grande número de devolução de RX, 

quanto a posicionamentos, e qualidade de definição de arquivos digitais 

encaminhados ao CBPA vimos informar os tipos de arquivos que devem ser 

utilizados para termos um índice menor de devolução de RX enviados para 

leitura. 

Inicialmente apresentamos um sucinto resumo sobre os tipos de arquivos. 

Arquivos DICOM 

DICOM Image Viewer é um software específico para profissionais do ramo 

médico que desejam visualizar imagens no formato DICOM, caracterizado 

por representar típicas imagens de raio-x e tomografias em geral. 

Como um conhecimento técnico é necessário para compreender os dados 

exibidos nos arquivos DICOM, o software não é aconselhado para pessoas 

que não saibam como lidar com esses tipos de imagens. 

Para os que não sabem, DICOM é um conjunto de normas para imagens 

médicas, um tipo de regulamento que permite que as fotografias do ramo 

sejam unificadas. O DICOM Image Viewer também pode realizar parte das 
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mesmas funções em Java. Ao iniciar o software, você pode inserir lotes de 

imagens para visualizar individualmente. 

Entre as opções, você pode visualizar os frames das imagens por 

dimensões, alterar o grau de iluminação de determinadas áreas, acessar 

informações de servidores externos e fazer o download de dados médicos 

que eles dispõem. Porém, lembramos novamente, utilizar esse software 

requer o conhecimento médico e técnico específico. 

 

Outros formatos de arquivos de fotos: 

 

Formato JPEG, é formato de imagem mais comum e mais conhecido. 

Indo direto ao ponto, ele permite que você armazene imagens em qualidade 

suficiente ocupando o mínimo espaço possível, importante para a Internet. 

A singularidade deste formato é o controle e a perda de qualidade. 

É muito simples: você escolhe quanto à qualidade da imagem será 

reduzido. Quanto pior a qualidade, menor é o arquivo. Esta característica 

poupa um espaço de disco, porém para visualização de RX este formato 

não é indicado em virtude da baixa qualidade da imagem. 

 

Formato JPG, é mais adequado para armazenamento de fotos digitais 

(imagens que contem transações de cores suaves, sombras, brilho), 

possibilitando uma imagem de maior qualidade para analise de RX. 

Para uma analise de RX quanto melhor a qualidade da imagem melhor a 

visualização, e melhor a interpretação da mesma. 
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Diante destas informações o tipo de arquivo mais indicado quando os RX 

forem feitos em equipamento digital é o formato de Arquivos DICOM. 

Quando os RX forem enviados por filmes, o CBPA extrai fotos dos mesmos 

em formato JPG, com definição mínima de 1944 x 2896 px. 

Pixel é o menor elemento em um dispositivo de exibição (por exemplo, 

um monitor), ao qual é possível atribuir-se uma cor. De uma forma mais 

simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo 

que o conjunto de pixels formam a imagem inteira. 

 

Em resolução de 640 x 480 temos 307.200 pixels, a 800 x 600 temos 

480.000 pixels, a 1024 x 768 temos 786.432 pixels e 1944 x 2896 temos 

5.629.824 pixels, e é nesta qualidade que o CBPA extrai as fotos. 

 

Já arquivos JEPG têm desvantagens que são: a imagem normalmente 

perde qualidade a cada vez que o arquivo é salvo; e o formato JPEG não 

funciona bem com gráficos que contêm grandes áreas de uma só cor, pois 

os fragmenta, descaracterizando a imagem. 

 

Temos recebido RX digitais, com imagens salvas em JEPG, em baixa 

resolução que tem sido devolvidos devido a pouca de qualidade das 

imagens. 

Diante do exposto, o CBPA propõe que os RX digitais sejam enviados 

em formato de Arquivos DICOM, utilizado pelos equipamentos digitais de 

RX. 
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Ou que os mesmos sejam salvos em formato JPG com resolução mínima 

de 1944 x 2896. 

Desaconselhamos o formato JEPG pelos motivos supra expostos. 

 

Informamos que o formato PDF, que eventualmente nos são enviados não 

serão aceitos, pois se trata de um formato texto, e não um formato 

fotográfico. 

 

Abaixo apresentamos um RX de cotovelo com a angulação correta, e um 

RX coxo femoral tirado de modo correto. 

A Diretoria. 
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RX CORRETOS:

 
COTOVELO COM ANGULAÇÃO CORRETA 
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COXO FEMURAL CORRETO, DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO, E DEMAIS 

DADOS ASSINALADOS ACIMA. 

 

 

 



RX CORRETOS: 

 

COTOVELO COM ANGULAÇÃO CORRETA 



 

COXO FEMURAL CORRETO, DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO, E DEMAIS DADOS ASSINALADOS 

ACIMA. 

 

 

 

 

 



EXEMPLOS DE RX INCORRETOS E RECUSADOS: 

 

COTOVELOS DEMASIADAMENTE FLEXIONADOS menor que 45º 

(Não devem estar numa mesma placa tirar separados) 

 

COTOVELOS COM ANGULAÇÃO ERRADA, maior que 45 º. 



            

Posicionamento incorreto.              Rx muito escuro. 

           

Pélvis não aparece e assimétrico.   Sem contraste e sem nitidez. 



         

                 Não se vê.                           RX com leitura, riscado. 

                       

TOTALMENTE ASSIMETRICA E MANCHADA.                           NÃO SE VÊ. 

 

 

 

 



     

Inscrições sobre o Cão                Inscrições sobre o Cão e ângulo marcado 

                    

Assimétrica                                         Sem contraste e sem nitidez 

 

Ângulo Marcado 

 



                      

Manchada                                        Não se vê, manchada e sem 

                                                            Identificação. 

                             

RX MUITO CLARO IMPOSSIVEL LEITURA. 

 

 

 



                       

Cotovelo não deve estar sobre o tórax             Sem nitidez, sem 

                                                                          contraste, posição  

                                                                            incorreta, assimétrica. 

 

Não se vê, não aparece Pélvis, sem nitidez. 
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