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RESUMO 
 
Na atualidade, a utilização de tecnologias representa enorme contingente de possibilidades 
diagnósticas e terapêuticas de doenças. No espectro das inúmeras patologias que assolam a 
humanidade se sobressaem as doenças mamárias, benignas ou malignas nas suas mais 
diversas formas. A patologia mamária, benigna ou maligna, recebe especial atenção pelas 
múltiplas adversidades que pode trazer às mulheres desde as faixas etárias mais jovens, em 
especial o câncer de mama por ser o tipo de neoplasia maligna que mais acomete mulheres 
em todo o mundo, com curva de prevalência ascendente. Existem no mercado vários 
aparelhos, com seus respectivos métodos e técnicas de diagnósticos por imagens, utilizados 
para identificação das várias lesões que acometem as mamas. Esses métodos assumem uma 
importância ímpar no que se refere ao diagnóstico das doenças mamárias, pois irão nortear as 
condutas terapêuticas que tragam o melhor resultado à paciente. A inquestionável importância 
do diagnóstico preciso das lesões mamárias como um todo, incluindo o rastreamento, leva os 
profissionais, nos serviços público e privado, à indicação de variados tipos de exames, o que 
pode propiciar um considerável impacto nos gastos com as ações de saúde. Tendo em vista 
esse panorama, esta pesquisa tem como finalidade, levantar as solicitações, apropriadas ou 
não, além de contemplar um estudo de custo dos exames de diagnóstico por imagem mais 
utilizados em lesões mamárias e indicar caminhos para a implantação de programas que 
otimizem o uso desses recursos. Neste estudo, será enfatizado o papel decisivo da 
mamografia e da ultrassonografia, no que concerne ao diagnóstico e rastreamento dessas 
lesões em específico.  
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