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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 hidrocelo (adquirido ou congénito) consiste na acumulação de líquido seroso à volta do testículo entre as 

camadas visceral e parietal da túnica vaginal que o envolve. O objetivo da cirurgia é drenar esse líquido e evitar 

a recidiva. 

Nesta sequência e no que se refere à codificação clínica de acordo com a técnica cirúrgica: 

1) Eversão da túnica vaginal com ressecção parcial da mesma – operação de Jaboulay ou Winkleman: 
Codifica-se na root operation EXCISION e a drenagem está incluída no procedimento 

0VB6(0/3/4)ZZ - Excision of Right Tunica Vaginalis, Open Approach/ percutaneous/ percutaneous endoscopic 

0VB7(0/3/4)ZZ - Excision of Left Tunica Vaginalis, Open Approach/ percutaneous/ percutaneous endoscopic 

 

2) Drenagem e eversão da túnica vaginal: Codifica-se na root operation DRAINAGE 

0V96(0/3/4)ZZ - Drainage of Right Tunica Vaginalis, Open Approach/ percutaneous/ percutaneous endoscopic 

0V97(0/3/4)ZZ - Drainage of Left Tunica Vaginalis, Open Approach/ percutaneous/ percutaneous endoscopic 
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3) Aspiração percutânea do hidrocelo: Codifica-se na root operation DRAINAGE com abordagem 

PERCUTÂNEA 

0V963ZZ - Drainage of Right Tunica Vaginalis, Percutaneous Approach 

 0V973ZZ - Drainage of Left Tunica Vaginalis, Percutaneous Approach 
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