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Por forma a garantir a normalização, aplicação de boas praticas e o estrito cumprimento das regras de 

codificação clínica em vigor, referente a temas de codificação complexos ou controversos, publica-se o 

presente esclarecimento. 

 

O varicocelo consiste na tortuosidade varicosa da veia espermática interna e veias associadas ao longo do 

cordão espermático. As veias espermáticas (ou testiculares) não têm entrada direta de localização anatómica 

pelo que é necessário consultar nas tabelas de procedimentos da ICD-10-PCS (International Classification of 

Diseases 10th revision – Procedure Coding System) no Apêndice – Body Part Key, que direcionam para a veia 

de drenagem de cada uma. Ou seja, para a veia testicular direita, a veia cava inferior e para a veia testicular 

esquerda, a veia renal esquerda. 

 

Nesta sequência e no que se refere à codificação clínica: 

 

1) Oclusão das veias espermáticas (06L-) 
  

O 4º caracter (“Body part):   

- “0” (inferior vena cava, que engloba a veia testicular direita) 

- “B” (renal vein, left, que engloba a veia testicular esquerda) 
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O 5º caracter (Approach): 

 

- “0” Open (aberta por via) 

✓ abdominal alta, o mais frequente (técnicas de Buntz Jiménez Cruz y de 
Ivannissevich) 

✓ inguinal baixa (técnica de Amelar-Dubin) 

✓ subinguinal (técnica de Marmar) 

✓ retroperitoneal (técnica de Palomo) 

- “3” Percutaneous (percutânea,na embolização com coils sob controle imagiológico) 

- “4” Percutaneous endoscopic   

 

O 6º caracter (Device): 

- “C” Extraluminal device (dispositivo extraluminal quando se utilizam clips ou bandas) 

- “D” Intraluminal device (dispositivo intraluminal quando se trata de embolização com coils)  

- “Z” No device 

 

O 7º caracter (Qualifier) é Z (No qualifier) 

 

2) Excisão das veias espermáticas – 06B- 

 

O 4º caracter (Body Part):   

- “0” (inferior vena cava, que engloba a veia testicular direita) 

- “B” (renal vein, left, que engloba a veia testicular esquerda) 

 

O 5º caracter (Approach): 

- “0” Open (aberta por via) 

- “3” Percutaneous  

- “4” Percutaneous endoscopic   

 

O 6º caracter (Device) é Z (No Device) 

 

O 7º caracter (Qualifier) é Z (No Qualifier) 
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