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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 008/CT/2014 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica sobre orientações acerca da 

atribuição e o respaldo legal da enfermagem na lavagem de dreno de tórax 

 

 

II. Histórico: A Enfermeira solicita resposta técnica sobre orientações acerca da atribuição e 

o respaldo legal da enfermagem na lavagem de dreno de tórax em pediatria. 

 

III. Solicitação: resposta técnica para esclarecimentos sobre orientações acerca da atribuição 

e o respaldo legal da enfermagem na lavagem de dreno de tórax. 

 

IV. Encaminhamento: A drenagem torácica tem como objetivo a manutenção ou 

restabelecimento da pressão negativa do espaço pleural. Ela é responsável pela remoção 

de ar, líquidos e sólidos (fibrina) do espaço pleural ou mediastino, que podem ser 

resultantes de processos infecciosos, trauma, procedimentos cirúrgicos entre outros.  

A pleura é uma membrana lisa que permite que os pulmões movam-se suavemente 

durante cada movimento respiratório. Em condições normais, o espaço entre as duas 

membranas pleurais justapostas forma um ambiente denominado espaço pleural. Este 

contém um líquido seroso que facilita a aderência da superfície pleural e permite que estas 

deslizem uma sobre a outra sem fricção, durante a inspiração e a expiração. Desta forma, 

punções e drenagens do tórax são procedimentos importantes para promover a 

manutenção ou restabelecimento da pressão negativa do espaço pleural, manter a função 

cardiorrespiratória e a estabilidade hemodinâmica por meio da retirada de fluidos que se 

encontrem acumulados na cavidade pleural. Dentre os fluidos que podem,por algum 

motivo, ficar estocados nesta cavidade estão o ar (pneumotórax), sangue (hemotórax), pus 

(empiema), linfa (quilotórax) e líquido do pericárdio (hidrotórax), na maior parte das 
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situações, são resultantes de processos infecciosos, trauma, procedimentos cirúrgicos entre 

outros. 

Estudos de Kusahara & Harada, serviram de base para recomendações de boas práticas – 

dreno de tórax pelo Coren/SP, cujas conclusões servem de base para as orientações 

utilizadas nesta resposta técnica. 

As indicações para a drenagem do tórax estão relacionadas às situações de pneumotórax, 

hemotórax, derrame pleural e em casos de drenagem profilática. 

Os procedimentos de introdução do tubo de drenagem torácica e sua inserção são de 

responsabilidade do médico. No que diz respeito aos cuidados de enfermagem, estes estão 

relacionados com: 

 Transporte do paciente;  

 Cobertura do local em redor do dreno;  

                                                                  ;  

 Cuidados de Enfermagem na troca do sistema de drenagem do dreno de tórax; 

 Manutenção da permeabilidade do sistema de drenagem do dreno de tórax; 

 Cuidados de Enfermagem na desobstrução do sistema de drenagem do dreno de 

tórax (ordenha). 

 

A retirada do dreno torácico deve ser sempre realizada pelo médico e auxiliada pelo 

enfermeiro, não devendo ser realizado por um profissional apenas, evitando assim 

complicações e propiciando condições para tomada de decisão rápida, caso haja 

intercorrências.  

Os cuidados de enfermagem com o dreno de tórax compreendem, portanto, diversos 

aspectos relativos à sua inserção, manipulação, manutenção e retirada. Dessa forma, os 

profissionais de enfermagem responsáveis por estes cuidados, devem possuir 

conhecimento científico e habilidade técnica para prestar assistência embasada em 

evidência científica ao paciente portador desse tipo de dreno, a fim de prevenir potenciais 

complicações relativas ao procedimento e promover a segurança do paciente.  
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Importante salientar que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado 

pela Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece nos direitos, 

responsabilidades e deveres que o profissional de enfermagem deverá respeitar:  

Art.12 - assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; 

Art.13 - Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e 

somente aceitar cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para 

outrem;  

Esse Código de Ética, no que se refere às Proibições acerca da prática profissional da 

enfermagem, institui o seguinte: Art.32 - Executar prescrições de qualquer natureza, que 

comprometam a segurança da pessoa; 

 

                Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, entende 

de acordo com a legislação que regulamentam a atuação dos profissionais de enfermagem no 

interior das instituições de saúde e da literatura científica consultada, que não há respaldo 

legal ou estudos que determinem atribuição da enfermagem na lavagem de dreno de 

tórax. Por outro lado recomenda-se que os cuidados de enfermagem relacionados com a 

inserção, manipulação, manutenção e retirada de drenagem torácica estejam previstos em 

protocolo assistencial, garantindo assistência de qualidade e com segurança aos pacientes.  E 

ainda, a elaboração efetiva da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), prevista 

na Resolução COFEN 358/09. 

 

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2014.    

 

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 
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