
 

Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Metropolitana Nord (ICS) 

Taller de sutures  

Tipus d’activitat:  Taller 
Modalitat:   Presencial 
Àrea Temàtica:   Clínica 
 

Lloc   CAP Santa Coloma – C/ Major, 49-53 (4a planta). Santa Coloma de Gramenet 

Data i horari  21 de novembre de 2022, de 13 a 15 hores 

Hores totals  2 presencials 

 
 

Dades del programa 
 

Justificació  

L’activitat quirúrgica de reparació de les ferides és una pràctica habitual dins de l’activitat dels 

professionals sanitaris. En aquest taller es repassen les indicacions i tècniques de les sutures 

indicades a cada tipus de ferida i els aspectes que s’han de tenir en compte abans de realitzar 

qualsevol activitat quirúrgica. 

Objectius  de l’activitat 

Objectiu principal: 

Saber com actuar davant de qualsevol pacient que acudeix amb una ferida. 

Objectius secundaris: 

1. Saber realitzar una correcta avaluació de les ferides en base a com s’ha produït, el seu 

aspecte i la seva duració. 

2. Conèixer el material necessari per a reparar correctament una ferida 

3. Saber realitzar els diferents tipus de sutura cutània i els temps de retirada dels punts. 

Contingut 

1. Tipus de ferides. 

2. Maneig de les ferides atenent al temps de duració i al tipus de ferida: 

 Material necessari en cirurgia menor d’urgències. 

 Tipus de punts: 

 Punt simple interromput 

 Punt enterrat 

 Punt de sutura del matalasser, variants 

 Quan s’ha de fer la retirada dels punts. 

 Maneig de les ferides. 

 Tractament dels abscessos. 



 

Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Metropolitana Nord (ICS) 

Metodologia 

Es realitzarà una primera part teòrica d’una hora de duració i a continuació els alumnes 

realitzaran les pràctiques de sutura amb peus de porc. 

Perfil de destinataris 

Residents d’infermeria Familiar i comunitària de primer i de segon any. 

Docent 

Maria Rosa Senan Sanz  

Metgessa de Família, tutora de residents de MFiC de l’EAP El Clot, i  membre del GdT de 

dermatologia i cirurgia menor de la SEMFyC i de dermatologia de la CAMFiC. 

 

 

 


