
Sutura sense dolor“M’he fet un tall. 
Em faran mal?”

Objectiu:
Donar a conèixer a la comunitat d’infermeria tant escolar 

com d’atenció primària i urgències que hi ha la possibilitat 

de suturar sense fer mal ni agredir emocionalment als 

infants.

Material i Mètodes:
Observació participant a la consulta. El treball és fruit de

l’experiència clínica a l’atenció continuada.

No és un mètode nou de sutura, es tracta d’establir una

relació diferent, directa i emocional amb l’infant i d’aplicar

la tècnica de sutura d’una forma tranquil.la i respectuosa.

Descripció dels casos:
Tots els casos són de mainada de més de 3 anys i mig amb talls a barbeta o celles, atesos als serveis d’Atenció Continuada ICS

– Alt Empordà. Els hem pogut tractar amb tranquil·litat i fer les sutures en un medi emocionalment controlat.

Desenvolupament:

• Important: establir bona relació amb l’infant, conversar al llarg de tota la

intervenció i fer-lo sentir segur i que expressi el que sent.

• No parlarem en cap moment de punxades, ni agulles,… ho podem fer tot

sense que sentí res, ni vegi res. Dependrà de la nostra habilitat.

• Taparem la visió de l’infant en la direcció on treballem, posarem una gassa

per sobre del nas o sobre els ulls, que faci com de visera i no vegi el que

tenim a les mans ni on treballem. Si no veu l’instrumental i anem parlant

amb tranquil·litat no s’espantarà.

• L’anestesia l’apliquem amb una agulla fina i per dins de la ferida, és impor-

tant; com que no travessem la pell, no sent la punxada i no és gens agressiu.

L’anestèsic s’ha de introduir sense presa, amb molta lentitud a l’inici i poc a

poc més ràpid, el grau de dolor ens indicarà la velocitat d’administració.

• Començarem la sutura, sense parlar d’agulles ni punxades.

Resultats: són òptims. La mainada han sortit de la consulta d’infermeria amb

una sutura, tranquils tan ells com els seus pares.

Conclusions:

• Es pot fer una sutura a un l’infant fent que l’experiència no sigui negativa o traumàtica. 

• Cal voluntat, adaptació i preparació per part del professional d’infermeria per crear l’ambient

adequat i conduir emocionalment a l’infant.
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