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Introdução: Há grande controvérsia a respeito das indicações e efetividade da drenagem da 
cavidade abdominal, porém o procedimento continua sendo largamente utilizado. Nos Estados 
Unidos são usados cerca de 5 milhões de drenos abdominais ao ano. O uso de drenagem de 
cavidades é muito antiga, tendo Hipócrates descrito a drenagem de empiemas pleurais, sendo 
provavelmente o primeiro relato. Objetivo: Relatar a drenagem abdominal através do tempo. 
Metodologia: Revisão bibliográfica em bases de dados. Resultados e discussão: Aurelius 
Celsus em Roma e Avicena utilizavam-se durante o século II de drenos abdominais em casos 
de ascite, configurando a primeira drenagem intraperitoneal, porém apenas em 1363 a 
drenagem voltou a ser descrita, com Guy de Chauliac, também para ascites. Atribui-se a Scheltius 

a drenagem por capilaridade por ter introduzido uma mecha de gaze nos tubos de metal que eram 
os usados no século XVIII. Até a primeira metade do século XIX a drenagem abdominal restringia-se 
às ascites, até que Peaaslee em 1854 removeu coleções intracavitárias do fundo de saco de 
Douglas, lavando a pelve com água e solução clorada, sendo o primeiro relato de lavagem da 
cavidade e de introdução de medicamentos por drenos. Em 1867 Koeberle realizou uma drenagem 
profilática, com pequena abertura no abdome, com cerca de 1 milímetro, para que não houvesse 
evisceração ou hérnias incisionais. Theodore Billroth introduziu a drenagem profilática após 
operações do tubo digestivo e Gersuny em 1887 propôs o uso de mechas iodadas, referindo o 
preparo com ácido tânico usado por Billroth. Em 1889 Delbert provou com modelos em animais que 
a drenagem total da cavidade abdominal era fisicamente impossível, estudo apoiado por Mikulicz. 
Charles Penrose publicou seu método de drenagem em seu livro texto de 1897, já que a retirada 
dos drenos feitos com gazes era difícil após o terceiro e quarto dias além de dolorosa. Em 1898 
Heaton descreveu o primeiro dreno sob sucção contínua, entretanto apenas em 1932 Chaffin 
desenvolveu o primeiro modelo comercial de drenos de sucção. Price em 1905 relatou que houve 
grande diminuição na mortalidade em pacientes operados por apendicite aguda supurada quando 
se realizava debridamento e lavagem da cavidade peritoneal. Em 1911 Torek publicou redução de 
100 para 33% quando se realizava a lavagem da cavidade com água e esponja. Conclusões: 
James Moss em 1981 afirmou que crenças individuais e tendências pessoais não corroboradas pela 
literatura médica, muitas vezes determinam o uso de drenagens cirúrgicas. No entanto existem 
muitos fatores que dificultam o estabelecimento de protocolos rígidos quanto às indicações de 
drenagem da cavidade peritonial e não há consenso. Nunca a drenagem deve ser considerada 
substituta da técnica cirúrgica correta e meticulosa. 


