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Por forma a garantir a normalização, aplicação de boas práticas em temas de codificação complexos ou 

controversos, publica-se o presente esclarecimento. 

A colocação de um cateter ureteral pode ter várias indicações, nomeadamente:  

- Permitir a drenagem da urina do rim para a bexiga; 

- Aumentar ou manter o lúmen do ureter. 

 

A colocação de cateter ureteral em contexto intra-operatório ou em exames de diagnóstico por imagem só deve 

ser codificado se não for removido no final do procedimento. 

 

No caso do cateter ureteral que é colocado e permanece no doente durante um determinado período de tempo 

pode ser necessário a sua substituição, devendo neste caso codificar-se tanto o procedimento de remoção 

como o de inserção do novo dispositivo. 

 

A sua colocação é habitualmente efetuada por via transureteral com o auxílio de um endoscópio. Em situações 

excecionais pode também ser colocado por via anterógrada com uma abordagem percutânea.  

 

Nesta sequência e no que se refere à codificação clínica: 

 

N. 6 

DATA: 06/05/2021 

 

NOTA DE CODIFICAÇÃO CLÍNICA 

 

Assunto: Clarificação da codificação clínica do procedimento de “inserção de cateter (stent) 

ureteral” 
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1 - Cateter ureteral para drenagem 

Esta é a utilização mais frequente do cateter ureteral (por exemplo em caso de hidronefrose e litíase renal ou 

ureteral). Neste caso o objetivo é garantir a drenagem da urina do rim para a bexiga, pelo que se codifica como: 

0T9(3/4)80Z - Drainage of (Right/Left) Kidney Pelvis with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening 

Endoscopic 

Aquando da sua remoção também é utilizado o endoscópio e codificando-se como: 

0TP580Z - Removal of Drainage Device from Kidney, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic 

Para a codificação da sua substituição, utilizam-se dois códigos (um para a remoção do cateter e outro para a 

colocação de novo dispositivo), uma vez que não se trata de um dispositivo acessível externamente: 

0TP580Z - Removal of Drainage Device from Kidney, Via Natural or Artificial Opening  

0T9(3/4)80Z- Drainage of (Right/Left) Kidney Pelvis with Drainage Device, Via Natural or Artificial Opening 

Endoscopic 

No caso de necessidade de reposicionamento do cateter ureteral, codifica-se: 

0TW580Z - Revision of Drainage Device in Kidney, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic  

 

2 - Cateter ureteral para dilatação 

Em situações de estenose do lúmen ureteral ou compressão extrínseca por patologia tumoral infiltrativa da 

cavidade pélvica e abdominal, o cateter ureteral é colocado com o objetivo de aumentar ou manter o calibre 

do ureter. Esta colocação de cateter, com ou sem dilatação prévia por balão ou vela, codifica-se: 

0T7(6/7/8)8DZ- Dilation of (Right/Left/Bilateral) Ureter with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial 

Opening Endoscopic 

Aquando da sua remoção também é utilizado o endoscópio e codifica-se como: 

0TP98DZ - Removal of Intraluminal Device from Ureter, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic. 
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Para a codificação da sua substituição utilizam-se dois códigos (um para a remoção do cateter e outro para a 

colocação de novo dispositivo), uma vez que não se trata de um dispositivo acessível externamente: 

0TP98DZ - Removal of Intraluminal Device from Ureter, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic 

0T7(6/7/8)8DZ- Dilation of (Right/Left/Bilateral) Ureter with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial 

Opening Endoscopic 

No caso de necessidade de reposicionamento do cateter ureteral, codifica-se: 

0TW98DZ - Revision of Intraluminal Device in Ureter, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic  

 

Estas regras aplicam-se a qualquer tipo de cateter ureteral. 
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