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RESUMO 

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) na década de 1970 

revolucionou o manejo de diversos distúrbios biliares e pancreáticos. Além do caráter 

de diagnóstico, a CPRE também assume papel curativo de afecções do trato biliar. 

Entretanto, o procedimento se relaciona a diversas complicações que alteram a 

morbimortalidade do paciente, entre elas a ocorrência de pancreatite aguda, perfuração e 

sangramentos, havendo maior incidência na abordagem com finalidade terapêutica. 

Assim, no contexto das obstruções biliares, a CPRE quando empregada corretamente de 

acordo com as características clínicas do paciente, permite uma abordagem adequada, 

evitando suas complicações e consequente prejuízo do seu uso. 
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INTRODUÇÃO 

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é um exame endoscópico 

realizado para avaliação das vias biliares intra e extra-hepáticas e do ducto pancreático 

principal, associado ao uso do meio de contraste para adequada visualização anatômica.  
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Além do caráter de diagnóstico, a CPRE também assume papel curativo em algumas 

afecções do trato biliar. 

Dessa forma, o procedimento é realizado em pacientes que possuam afecções 

pancreatobiliares, como na ocorrência de obstrução biliar secundária aos cálculos, 

estenoses benignas e malignas do ducto biliar, pancreatites agudas recorrentes de causa 

desconhecida e litíase sintomática do canal pancreático.  

A CPRE constitui um meio muito sensível para diagnosticar a litíase ductal, entretanto 

se relaciona à geração de diversas complicações que alteram a morbimortalidade do 

paciente, entre elas a geração de pancreatite aguda, perfuração e sangramentos.  

Diante da problemática do uso da CPRE como método diagnóstico, frente às suas 

complicações, a execução desse método invasivo é passível de questionamentos. Dessa 

forma, faz-se necessária a análise das complicações geradas e dos fatores determinantes 

para a ocorrência dos maus preditores. Com isso, poderão ser desenvolvidas e colocadas 

em práticas intervenções a fim de minimizar os danos e amplificar o uso correto e eficaz 

da CPRE. 

 

METODOLOGIA 

O objetivo desse estudo é analisar a produção científica acadêmica acerca do uso da 

Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, das suas aplicações e complicações. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada com base em artigos e demais 

trabalhos indexados nas bases de dados SCIELO, LILACS, MEDLINE e PubMed, entre 

o período de 1997 - 2019. Foram selecionados artigos utilizando como descritores: 

“colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e complicações”; “CPRE e litíase 

biliar”. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A introdução da CPRE terapêutica na década de 1970 revolucionou o manejo de 

diversos distúrbios biliares e pancreáticos, devido à vantagem de ser uma técnica 

minimamente invasiva, resultando em menor período de internação e em menor tempo 



de recuperação, entretanto, possui complexidade e periculosidade associada à 

ocorrência de complicações (SHERMAN, 1997). 

É indubitável que a aplicação desta modalidade de exame é vantajosa por permitir em 

um mesmo momento realizar detecção e tratar anomalias da árvore biliar ou do canal 

pancreático principal. Dessa forma, como caracterizado pela Sociedade Brasileira de 

Endoscopia Digestiva (SOBED) pode-se realizar durante uma CPRE a extração de 

cálculos, executar dilatação do canal com balão ou colocar stents para reduzir 

obstruções por tumor. 

Entretanto, a execução da CPRE é questionável em diversos cenários clínicos, pois 

embora se caracterize como uma técnica minimamente invasiva, se correlaciona à danos 

intrínsecos que alteram a morbimotalidade do paciente submetido ao procedimento.  

Em consonância, podem ocorrer complicações menores e mais raras, associadas à 

CPRE, como as relacionadas aos efeitos adversos da sedação, dessaturação e aspiração 

do conteúdo gastrointestinal, bem também à laceração traumática oriunda da passagem 

do aparelho no trato digestório.  

A manipulação endoscópica é responsável por gerar com relativa frequência pancreatite 

e colangite aguda, devido ao manejo da ampola, causando espasmo no esfíncter ou 

edema acentuado, como também pela injeção de contraste com pressão e conseqüente 

acinarização, com possibilidade de microruptura acinar (ARTIFON, 2004). 

Desse modo, a ocorrência de complicações após realização da CPRE se manifesta em 

aproximadamente 10% dos procedimentos realizados, havendo maior incidência na 

abordagem com finalidade terapêutica. A ocorrência mais frequente é da pancreatite 

aguda, com incidência que varia na literatura de 1% a 13,5%, podendo ocorrer nas 

formas graves mortalidade de até 27% destes casos. Através de estudos percebeu-se que 

a maior mortalidade na pancreatite aguda grave após a CPRE se correlaciona com 

complicações infecciosas decorrentes de manipulação da região peripancreática (FILHO 

et al 2006). 

Mesmo diante da possibilidade de complicações, a realização da CPRE intraoperatória é 

uma opção de tratamento para a coledocolitíase, devido à possibilidade de cateterização 



do ducto cístico através da passagem de fio guia pela papila, facilitando a execução do 

procedimento e evitando a manipulação e abertura direta da via biliar. Tal abordagem 

tem taxa de sucesso entre 82,7% a 89% com complicações entre 5,6 a 12,3% (JÚNIOR, 

2007). 

Frente ao relato dessas complicações, foram investigados seus possíveis preditores, a 

fim de minimizar os danos intrínsecos à técnica. Assim, segundo Sherman (1997) os 

determinantes para ocorrência de pancreatite por esfincterotomia pós-biliar por CPRE 

envolvem características do paciente como idade mais jovem, diâmetro do ducto biliar 

menor e disfunção no esfíncter de Oddi, sendo mais freqüente na realização da 

esfincterotomia endoscópica para tratamento. Os fatores de risco relacionados ao 

procedimento envolvem a dificuldade em canular o ducto biliar, acinarização do 

pâncreas e o tipo de corrente usada para ablação do esfíncter. 

De acordo com Cotton (2005) quanto à minimização da ocorrência de pancreatite há 

evidências de que a colocação do stent pancreático temporário reduza a incidência dessa 

complicação nos pacientes com risco aumentado. Por conseguinte foi demonstrado que 

a taxa geral de pancreatite pós CPRE em um grupo de 1481 pacientes sem stents foi de 

8,1%, e de 5,3% em 1380 pacientes com stents. Assim, o uso de stents correlacionou-se 

com uma diminuição progressiva na taxa de pancreatite, havendo menor incidência de 

pancreatite moderada e grave: 2% sem stents contra 1,3% com stents. 

Além da alteração na abordagem operatória, outro princípio que é levantado como 

modulador do risco de complicações e que possui fundamental importância no manejo 

do paciente com cálculos biliares é a adequação do momento a ser definido de acordo 

com as condições clínicas.  

Logo, em consonância com as recomendações de diversos consensos, a CPRE pré-

colecistectomia é escolha adequada em pacientes com colangite aguda e evidências 

contínuas de obstrução biliar e pancreatite aguda, e que possuam prognóstico cirúrgico 

ruim.  Pacientes com risco intermediário podem ser submetidos à ultrassonografia 

endoscópica pré-operatória ou colangiopancreatografia por ressonância magnética, ou 

proceder à colecistectomia laparoscópica com colangiografia intraoperatória ou 



ultrassonografia. Enquanto pacientes de baixo risco e sintomáticos podem proceder 

diretamente à colecistectomia sem testes adicionais, desde que cálculos biliarestenham 

sido observados em imagens pré-operatórias. 

Portanto, a investigação prévia da presença de coledocolitíase deve ser considerada para 

se indicar a CPRE.  A CPRE deve ser indicada quando houver presença de icterícia e 

cálculo visualizado pela ultrassonografia. Não havendo tais indícios, a ecoendoscopia 

ou a colangioressonância devem ser consideradas como opções menos invasivas, com 

mesmo objetivo de diagnóstico de coledocolitíase e a partir disso, poder-se indicar a 

CPRE com maior precisão. Essa abordagem reduz o custo total e diminui a ocorrência 

de complicações (FILHO et al 2006). 

Ademais, pneumotórax acompanhados ou não de pneumoperitônio, hemorragias, 

perfuração duodenal e impactação do cesto de Dormia, são desfechos infrequentes, mas 

graves. Quanto à impactação do cesto de Dormia ocorre em uma taxa descrita de 0,8-

6% das CPREs, desenvolvendo-se em pacientes que possuem cálculos grandes com 

desproporção no diâmetro distal do ducto biliar comum (BORGES, 2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da análise, a seleção adequada dos pacientes permite reduzir a ocorrência de 

complicações. Ademais, como discutido por Cotton (2005), alterações na técnica intra-

operatória, como a colocação de stents no ducto pancreático, tem sido benéfico na 

redução da pancreatite aguda pós CPRE, a principal complicação associada. 

Ressalta-se que, embora haja ocorrência de complicações, seus índices em pacientes 

submetidos ao procedimento, são baixos se comparados a taxa de sucesso. O uso da 

CPRE com finalidade terapêutica no paciente com doença biliar sobrepuja as 

complicações do método. Estas complicações podem e devem ser minimizadas pelo 

aprimoramento da técnica e adição de recursos que visem diminuir a probabilidade de 

ocorrência. A execução de estudos acerca do tema é útil para melhor abordagem dos 

pacientes e melhor entendimento do problema, visando sua minimização. 
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