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1.Resumo 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica que visou investigar os cuidados de 

enfermagem específicos com os vários tipos de drenos com inserção tóraco-

abdominal. Os resultados podem fornecer subsídios ao enfermeiro para desenvolver 

sua prática de forma a garantir a segurança do paciente, prevenindo complicações, 

permitindo drenagem adequada de líquidos e executando a assistência 

com qualidade.  

 

2.Introdução 

Alguns tipos de cirurgia exige a colocação de drenos no intra-operatório (ou 

seja, durante a cirurgia) conforme a indicação específica (SHULL, 2008).  

A drenagem tóraco -abdominal tem sido utilizado ao longo das décadas, e é 

um procedimento que tem por finalidade retirada de líquidos corpóreos (secreções, 

sangramentos, ar, entre outras) por algum dispositivo especifico dentro da cavidade 

abdominal ou torácica (SILVA, 2009).  

Conforme Lima (2008), a utilização de drenos na cavidade ou na ferida é 

essencial, pois sem os mesmos aumenta-se consideravelmente o risco de infecção. 

Neste sentido, este estudo visa investigar os cuidados de enfermagem 

específicos com os vários tipos de drenos com inserção tóraco  abdominal, 

fornecendo subsídios ao enfermeiro para desenvolver sua prática de forma a 

prevenir complicações e garantir a segurança do paciente.  

  

 3. Objetivo  

Descrever os cuidados de enfermagem com drenos com inserção tóraco-

abdominal  

  

4.Metodologia 

Neste estudo foi utilizado o método da pesquisa bibliográfica. Os materiais 

pesquisados foram constituídos por artigos e livros publicados no período de 2002 a 

2015. As buscas foram realizadas nas  bases de dados eletrônicas, como Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) e Lilacs (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde). As palavras chave investigadas foram: drenagem, 

cirurgia, cuidados de enfermagem, instrumentação e pós-operatório.  

 



5. Desenvolvimento 

Existem vários tipos de drenos e estes podem ser classificados em drenos 

abertos e fechados (SHULL, 2008).  

Os drenos de sistema fechados são compostos de sondas e tubos de 

conexão e de recipientes coletores, geralmente fornecem vácuo e assim têm efeito 

de sucção, são inseridos através de perfuração adjacente à incisão (LIMA, 2008). 

Os drenos de sistema aberto são compostos de tubos de borracha ou de 

plástico ondulado, ou tubos moles cheios de fita de gaze para dar um efeito de 

torção (DEALEY,2006).  

6. Resultados Preliminares 

Conforme cada tipo de dreno deve-se ter um determinado cuidado e o 

enfermeiro é o profissional responsável pelos cuidados com os drenos que o 

paciente apresenta (SHULL, 2008). 

6.1 Manuseio adequado dos drenos   

O cuidado de enfermagem com os drenos cirúrgicos de sistema fechado 

compreende manter o funcionamento adequado da drenagem pela sucção, quando 

são os drenos Port-vack, Blake ou JP (Jackson-Pratt). No dreno de tórax deve-

se verificar se as conexões estão fixas e adaptadas; verificar o funcionamento do 

dreno observando a oscilação do líquido na extensão e ordenhar periodicamente a 

extensão de borracha (KAWAMOTO, 2008).  

Os drenos de sistema aberto abdominais (dreno japonês, dreno de nelaton, 

dreno de penrose, podem levar os pacientes a retornar ao centro cirúrgico, pois se 

não fixado corretamente ou por alguma razão retirar a fixação o dreno retorna à 

cavidade abdominal e deverá ser retirado cirurgicamente (CARPENITO, 2006). 

6.2 Curativos na inserção dos drenos  

O dreno de tórax deve ter o curativo realizado com muito cuidado para evitar 

intercorrências. Os cuidados deste dreno são: a observação da oscilação da coluna 

de água do frasco coletor, o aspecto da secreção drenada, a avaliação do débito, a 

fixação e a mobilidade  (SMELTZER; BARE, 2008).  

Em relação aos drenos abdominais , observar o funcionamento do dreno e do 

sistema de drenagem, controlar e observar as características do líquido drenado, 

inspecionar o sítio cirúrgico e mantê-lo limpo, sem secreção e coágulos e colher 



amostras da secreção para cultura e antibiograma, quando indicado 

(KAWAMOTO, 2008). 

6.3 Observação de sinais flogísticos na inserção do dreno 

Investigar as possíveis causas da dor tentando elimina-las, como afrouxar os 

curativos apertados, se não houver contraindicação. Sinais flogísticos 

como hiperemia, edema ou secreção purulenta devem deixar o profissional em 

alerta,  verificando se há algum tipo de tração ou e há algo impedindo a 

drenagem (LIMA, 2008).   

6.4 Observação e anotação de quantidade e aspecto das secreções 

Para Smeltzer; Bare (2008), a observação e anotação deve ser realizada pela 

enfermeira e sua equipe do dreno de 

sistema fechado abdominais pois com o dispositivo de reservatório a avaliação de 

débito é mais facilitada e os reservatórios são transparentes podendo visualizar os 

aspectos das secreções.  
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