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A colangiopancreatografia endoscópica (CPRE) 
é considerada uma das técnicas mais efetivas para 

diagnóstico ou tratamento de doenças pancreatobiliares. É 

uma técnica complexa e invasiva, com riscos de complicações 

como sepse, colangites, bacteremias e pancreatites, que 
podem inclusive levar o doente ao óbito. 

No setor de endoscopia do Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo, a CPRE é mais comumente utilizada para des- 

obstrução, implante de próteses e stents de vias biliares. Para 

descrição didática, o trabalho do enfermeiro na realização da 

CPRE foi divido em três fases: Pré, trans e pós-procedimento.

Pré-procedimento

A solicitação da CPRE chega ao setor de endoscopia por duas 

vias distintas. A primeira é feita pelo enfermeiro da unidade 

de origem do paciente, pela qual se realiza um contato tele-

fônico e se buscam informações sobre o estado atual de saú-

de/possíveis patologias que possam interferir no tratamento. 

Também se busca o feedback do enfermeiro da endoscopia 

sobre a necessidade (ou não) de uma avaliação anestésica an-

tes do procedimento (sempre é exigida a avaliação). Após a 

confirmação da aptidão anestésica, dada pelo anestesiologis-

ta, é agendada a endoscopia de acordo com a disponibilidade 

de materiais e cobertura anestésica no setor. 

A segunda via é ambulatorial e, nesses casos, é agendada in-

terconsulta com um anestesiologista antes da realização do 

procedimento. Nas duas entradas se faz avaliação do históri-

co do paciente, checam-se exames anteriores, a indicação do 

procedimento (urgente ou eletivo) e, se necessário, discute-se 

o caso entre os médicos endoscopista e solicitante da CPRE.

Trans-procedimento

O paciente é admitido pela Enfermagem e orientado quanto 

ao exame. Aplica-se a sistematização da assistência de En-

fermagem e, simultaneamente, é preparada a sala de exames 

pelo técnico. O enfermeiro verifica os materiais, realiza a 

montagem da mesa com técnica asséptica, aplica o time out, 

monitora, auxilia o anestesiologista na indução anestésica, 

posiciona o paciente e auxilia os endoscopistas.

Pós-procedimento 

Auxilia-se na extubação e encaminha-se o paciente ao setor 

de recuperação pós-anestésica, onde continua sob os cuida-

dos da equipe de Enfermagem e anestesiologia. Assim que o 

paciente estiver em condições para alta., é encaminhado para 

o setor de origem (leito ou domicílio). As etapas são registra-

das no prontuário eletrônico do Instituto. 

Um estudo realizado de janeiro a dezembro de 2012 em 155 

colangiopancreatografias endoscópicas mostra que o tempo 

de duração da CPRE foi em média 60,5 ± 9 min e que 74% 

dos pacientes colocaram prótese biliar. Houve equilíbrio com 

relação ao sexo sendo 50,3% feminino e 49,7% masculino. 

No período de estudo não foi constatada qualquer complica-

ção para os pacientes.

O enfermeiro é parte fundamental no processo, exigindo 

conhecimentos específicos e capacidade para gerenciar os 

recursos humanos e materiais para que o paciente tenha um 

atendimento adequado e com segurança.
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