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Cirurgia menor a l’Atenció 
Primària 

                                                                                    16 de juny de 2020 de 16:00 a 20:00 h 
                                                                            Acadèmia de Ciències Mèdiques, 

c/Campcardós, 37-39, Girona 

Objectius 
 

Millorar el coneixement dels participants  en els temes  de Cirurgia Menor, transmetent-los la 
formació teòrica i pràctica per iniciar-se en aquests principis. Adquirir tècnica en aquest camp i 
conèixer les seves indicacions i contraindicacions. 
 

Contingut i durada 
 
16:00 18:00 Part teòrica: Breu introducció on s’explica el material quirúrgic mínim necessari, 
preparació del pacient i del metge. Teoria de la tècnica del  punt senzill de sutura i les seves 
variants(punt ensorrat, punt en U vertical i horitzontal). Les diferents tècniques dels 
procediments quirúrgics d’urgències (tractament de ferides i drenatge d’abscessos), 
diagnòstics (punch. Biopsy, curetatge i afaitat) i terapèutics (escissió fusiforme, exèresis de 
quists). 
 
18:00-20:00 Part pràctica: tècniques d’anestèsia local, iniciació a la sutura (punt senzill, punt 
ensorrat, punt en U); com valorar i tractar les ferides i els abscessos; escissió de lesions 
elementals (acrocordons, lesions dermatològiques superficials, quists); retirada dels punts. 
S’utilitzarà material orgànic (p.e. Potes de porc) per a la realització de les pràctiques, dividint 
els alumnes en subgrups de 8 a 10 persones, i si s’escau, segons les característiques del 
alumnes, en subgrups segons el nivell de coneixements (bàsic, intermedi..). 
 
Durada:  4 hores 
 

Metodologia 
 

Iniciació a la sutura: tipus d’anestèsia local i sutures. 
Els punts: Punt senzill. Punt ensorrat. Punt en U. 
Els procediments quirúrgics d’urgències: tractament de les ferides. Drenatge d’abscessos. 
Els procediments quirúrgics diagnòstics: Punch biòpsia, curetatge. 
Els procediments quirúrgics terapèutics. L’escissió fusiforme de lesions superficials i 
l’extirpació de lesions subcutànies (quists epidèrmics i lipomes). 
 

Equip Docent 
 

Coordinador/a: Dra.Sonia Martínez , Rosa Senan, Miriam Mulero, Montserrat Andreu 
Membres del Grup de treball  de dermatologia 

Dirigit a 
 Metges d’Atenció Primària  
 
Places: 35 


