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

codificação clínica referente a temas de codificação complexos ou controversos, publica-se a presente 

clarificação. 

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é uma técnica invasiva que utiliza simultaneamente 

a endoscopia digestiva e a imagem fluoroscópica para diagnosticar e tratar doenças do sistema biliopancreático. 

Esta técnica permite, na mesma sessão, abordar a árvore biliar e/ou o canal pancreático principal, recorrendo 

a instrumentos especializados para, através do duodenoscópio, realizar diversos procedimentos como 

esfincterotomia, extração de cálculos, biópsias, dilatação com balão ou inserção de próteses.  

Nesta sequência e no que se refere à codificação clínica: 

a) Se o procedimento realizado for apenas a inspeção, deve codificar-se:  

0FJB8ZZ- Inspection of Hepatobiliary Duct, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic 

0FJD8ZZ - Inspection of Pancreatic Duct, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic   

b) Se for realizada esfincterotomia para garantir a drenagem da via biliar principal ou do ducto pancreático, 

não se codifica a inspeção: 

0F998ZZ - Drainage of Common Bile Duct, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic 

0F9D8ZZ - Drainage of Pancreatic Duct, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic 
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Quando associada a outros procedimentos, não se codifica a esfincterotomia. 

c) De acordo com a descrição do procedimento codificar a fluoroscopia: 

BF111ZZ - Fluoroscopy of Biliary and Pancreatic Ducts using Low Osmolar Contrast  

BF11YZZ - Fluoroscopy of Biliary and Pancreatic Ducts using Other Contrast 

d) A medição da Pressão do Esfíncter de Oddi, quando realizada, associa-se aos restantes 

procedimentos 

 4A0C8BZ - Measurement of Biliary Pressure, Via Natural or Artificial Opening    

 

e) Todos os procedimentos na vesicula e na via biliar – biopsia, excisão de lesões, inserção/remoção de 

próteses, dilatação, drenagem, remoção de cálculos – codificam-se de acordo com o objetivo descrito 

no procedimento. 

 

f) Inserção de prótese ou outro dispositivo codifica-se de acordo com o objetivo descrito (drenagem / 

dilatação) 
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