Bayer Radiologia:
Orientações claras do Diagnóstico ao Tratamento
A importância da Imagiologia Clínica
O Médico do Médico
A Imagiologia Clínica representa um ramo da
medicina que utiliza tecnologia de imagem para revelar
estruturas no interior do corpo. Os tipos de exame
radiológico incluem tomografia computorizada (TC),
tomografia por emissão de positrões (PET),
imagem por ressonância magnética (RM) e
radiografias.1
A imagiologia contribui para informar as decisões
dos médicos e melhorar a qualidade dos
cuidados dos doentes; os radiologistas fornecem
diagnósticos rigorosos e objetivos aos médicos com
base nas imagens que obtêm.2
Mais de 110 milhões de exames
radiológicos são realizados anualmente a nível
mundial.3
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A imagiologia clínica é utilizada em diferentes cenários e em vários níveis de cuidados
de saúde.4 A imagiologia clínica permite aos radiologistas:1

Diagnosticar doenças e
avaliar os doentes
relativamente à terapia

Monitorizar a progressão da
doença ou a resposta dos
doentes ao tratamento

Melhoria da tomada de decisão com aquisição de
imagens intensificadas com contraste
As imagens clínicas exigem um elevado nível de detalhe e
contraste para permitir a tomada de decisões exatas. 2
Os meios de contraste são utilizados para melhorar a qualidade
das imagens ,fazendo realçar certos órgãos, vasos sanguíneos e
tipos de tecidos. Permitem aos radiologistas visualizar melhor as
partes internas do corpo, reforçando a deteção, a caracterização
e a monitorização de doenças. Isto pode ser crucial para
responder a certas questões diagnósticas que muitas vezes não
podem ser respondidas com exatidão sem o uso de meios de
contraste.11
Diferentes tipos de meio de contraste podem ser classificados de acordo com o
exame radiológico para o qual são utilizados. 11
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Detetar outras doenças

Os doentes podem ser rastreados relativamente a uma variedade de doenças, tais
como esclerose múltipla e cancro.5,6 É também crucial em cenários de urgências, tais
como quando um doente é admitido com suspeitas de embolia pulmonar (EP) ou AVC,
pois as capacidades da imagiologia clínica são necessárias para chegar a um
diagnóstico atempado.7,8,9
A imagiologia clínica pode melhorar os resultados para os doentes, os médicos e as
instituições, pois torna mais rápida a recomendação da administração de tratamento,
reduz os internamentos hospitalares e proporciona importantes poupanças de
custos.10
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Bayer Radiologia: De Pioneiro a Parceiro Preferencial
Evolução Contínua da Inovação nos Cuidados dos Doentes
Já há quase 100 anos que a Bayer tem sido pioneira de produtos e serviços para melhorar a imagiologia clínica.
Atualmente, a Bayer continua a ser um parceiro preferencial para os radiologistas e outros médicos, quando trabalham
para proporcionar os melhores cuidados aos doentes.
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Melhoria da Imagiologia Clínica juntamente com o Fluxo de Trabalho de Radiologia
A Bayer proporciona aos radiologistas um portefólio de produtos que melhoram a imagiologia clínica e possibilitam
uma maior eficiência:

Meios de Contraste
(RX, TC e RM)
Ajudam a detetar e a
visualizar anomalias, com
benefícios demonstrados
de intensificação e um
perfil de segurança bem
estabelecido12,13,14,15
250 milhões de exames
com o agente de
contraste de TC da Bayer
até à data

Sistemas de injeção e
perfusão
(TC, Angiografia, RM e PET)
Possibilitam a administração
atempada e controlada de
agentes de contraste
enquanto as imagens são
obtidas
Consumíveis estéreis
asseguram o
desempenho do injetor
bem como a segurança
dos doentes

Informática
Interliga de modo
inteligente agente de
contraste, injetor e
informação imagiológica e
proporciona perspetivas
relevantes
Facilita a posologia
personalizada do
contraste e apoia a
conformidade com as
normas e os regulamentos
radiológicos

Assistência
Ajuda os administradores a
manter a alta qualidade e o
elevado desempenho dos
dispositivos e sistemas da
Bayer Radiologia
No local, o centro de
reparação e a assistência
técnica diagnosticam e
resolvem problemas à
medida que estes surgem

Reforçar a Confiança no Diagnóstico no Caminho para uma Saúde Melhor
Numa especialização em evolução promovida pela tecnologia, a Bayer esforça-se continuamente
para ir ao encontro dos desafios da prática radiológica atual, liderando a evolução da melhoria
da imagiologia clínica.
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