
 

 

 

 
Resumo

Objetivos: Descrever as complicações e fatores de risco que ocorreram em pacientes submetidos à colangiopancreatografia

retrógrada endoscópica (CPRE), no Hospital Militar Central no período de janeiro de 2011 a junho de 2012. Métodos: Estudo

retrospectivo descritivo. Revisão de prontuários médicos. Uma coorte de 96 pacientes submetidos a CPRE no Hospital Militar,

enfatizando as características dos mesmos, indicação de CPRE e complicações apresentadas após este procedimento foi

descrito. Realizou-se uma revisão da historia clinica dos pacientes com os critérios de inclusão, neles foi aplicado um questionário

a fim de identificar quais as complicações ocorridas no período de tempo escolhido e os fatores de risco que podem estar

envolvidos. Com o teste do qui-quadrado foram avaliados a associação entre fatores de risco e complicações.Resultados: Foram

encontrados que 20,8% dos pacientes submetidos à CPRE apresentou uma complicação, a pancreatite aguda foi a mais comum

com 11,5%%, seguido de infecção e sangramento gastrointestinal. A mortalidade foi de 2,1%. A CPRE tinha indicação e foi

realizada por pessoal treinado, do ponto de vista técnico. Não houve associação estatística entre os fatores de risco relacionados

ao paciente ou técnica. Conclusão: As complicações encontradas nos pacientes correspondem aos descritos na literatura, tanto

no tipo e freqüência. Nenhuma associação estatisticamente significativa entre a ocorrência de complicações e os fatores de risco

relacionados ao paciente ou a arte foi encontrado.
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