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Suturas 
- classificação 

INTERROMPIDAS 

/ PONTOS SEPARADOS 

 

• os nós são dados e os fios cortados após uma ou 
duas passagens através dos tecidos 

• cada nó é uma entidade separada e o rompimento 
de um ponto não compromete os outros 

• são preferidas quando se quer mais tensão, 
mobilidade dos tecidos e distensibilidade 

 

 



Suturas 
- classificação 

CONTÍNUAS 

 

• possuem um nó inicial e o fio só é cortado após o 
nó final, após várias passagens pelos tecidos 

• usam menos material e são menos demoradas 

• são mais estanques 

• devido à sua forma helicoidal são mais 
isquemiantes 

 



 

APOSTAS 

 

• bordos encostados, 
no mesmo plano 

 

 

SOBREPOSTAS 

 

• um bordo sobre o 
outro 
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- classificação 



 

EVERTIDAS 

 

• bordos virados para 
fora, formando uma 
crista 

 

INVERTIDAS 

 

• bordos virados para 
o interior 

 

Suturas 
- classificação 



Os pontos de sutura devem ser dados a mais de 0,5 

cm das margens da ferida e não distar menos de 

0,5 cm uns dos outros, para distribuirem a tensão 

e não serem isquemiantes, de modo a não 

afectarem o processo de cicatrização 

Suturas 
– colocação dos pontos 



SUTURA SIMPLES 

 

• fácil e rápida, é a mais usada 

• permite boa aposição e mobilidade tecidual 

• a agulha, inserida perpendicularmente através do tecido 
de um lado, passa através de igual quantidade de tecido 
do lado oposto 

• os nós devem ser colocados fora da linha de incisão 

• as pontas devem ser deixadas longas (0,5 a 1,0 cm), a 
menos que o nó fique escondido 

• o sentido da colocação dos pontos deve ser da direita para 
a esquerda, se destro, ou da esquerda para a direita, se 
esquerdino 

Suturas 
– escolha do tipo 



SUTURA HORIZONTAL EM “U” (Wolff) 

 
• promove uma leve eversão se colocada de maneira 

apropriada 

• forma um quadrado, com ambas as extremidades a sair pelo 
mesmo lado 

• indicada para feridas sob tensão moderada, podendo ser 
usada como sutura de tensão quando colocada longe dos 
bordos 

• pode ser usada para reduzir espaço morto 

• dificuldade relativa quando aplicada na pele 

• formação de cicatriz excessiva devido à eversão dos bordos 

• isquemiante, quando os pontos ficam demasiado apertados 

Suturas 
– escolha do tipo 



SUTURA VERTICAL EM “U” (Donatti) 

 
• promove uma aposição completa e precisa das bordas, com 

leve eversão 

• a primeira passagem da agulha é feita a mais do que 0,5 cm 
do bordo e a a segunda a 2 ou 3 mm 

• pouco isquemiante 

• pode ser usada como sutura de tensão 

Suturas 
– escolha do tipo 



SUTURA EM “X”OU CRUZADA (Sultan) 

 
• é uma sutura de aposição; modificação do “U” 

• a agulha penetra de um lado da incisão, passa 
perpendicularmente através da mesma e uma segunda 
passagem é feita através dos tecidos, paralelamente, a 5 a 10 
mm da primeira passagem 

• não é isquemiante 

• previne a eversão dos tecidos 

 

Suturas 
– escolha do tipo 



TENSÃO MODERADA E APOSIÇÃO 
“PERTO-LONGE-LONGE-PERTO” 

“LONGE-PERTO-PERTO-LONGE” 

 

• combinação de sutura de aposição com sutura de tensão; um 
movimento de espiral 

• Indicada quando a pele requer tensão moderada para aposição 

• um componente “longe” actua como redutor de tensão, 
enquanto o “perto” faz a aposição 

• a tração excessiva deve ser evitada, para prevenir a inversão da 
incisão 

• A força de tensão obtida com esta sutura é maior do que a 
obtida com uma sutura interrompida simples 

Suturas 
– escolha do tipo 



SUTURA CONTÍNUA SIMPLES (Kurschner) 

 
• série de pontos interrompidos com nós no início e no final da 

sutura 

• a agulha é introduzida através dos tecidos, perpendicularmente 
à linha de incisão e reintroduzida na mesma direção que a 
anterior 

• indicada para o tecido subcutâneo e fascia desde que não haja 
tensão e em tecidos que requeiram tensão mínima e boa 
aposição máxima 

Suturas 
– escolha do tipo 



SUTURA CONTÍNUA SIMPLES (Lembert) 

 
• sero-muscular (cirurgia visceral) 

• pode ser usada, também, como interrompida 

 

Suturas 
– escolha do tipo 



SUTURA CIRCULAR 
EM “BOLSA DE TABACO” 

 
• sero-muscular (cirurgia visceral) 

 

Suturas 
– escolha do tipo 



SUTURA CONTÍNUA ANCORADA (Ford ou Reverdin) 
 

• modificação da sutura contínua simples; a cada passagem 
através dos tecidos, o fio é unido ao ponto passado 
anteriormente 

• a vantagem é a grande estabilidade na eventualidade de falha 
de um nó ou de uma porção de linha de sutura, que não resulta 
em perda de toda a sutura 

• pode causar necrose na pele quando usada com muita tensão 

 

Suturas 
– escolha do tipo 



SUTURA CONTÍNUA EM “U” (de “colchoeiro”) 

 
• pode ser usada na pele quando houver indicação para sutura 

contínua e um certo grau de eversão 

• a sutura inicia-se com um ponto isolado simples, avança 
aproximadamente 1 a 2 cm e uma segunda passagem é feita 
através dos tecidos, perpendicular à incisão 

• após a saída dos tecidos, a agulha avança 1 a 2 cm e é inserida 
perpendicularmente à linha de incisão na direção contra-lateral 

 

Suturas 
– escolha do tipo 



SUTURA INTRADÉRMICA OU SUBCUTÂNEA 

 
• colocadas sob a epiderme ou no tecido subcutâneo 

• são usadas mais frequentemente na forma contínua 

• a sutura inicia-se escondendo ou não o nó no interior dos 
tecidos, seguindo em “zig-zag” com a agulha colocada 
perpendicularmente à incisão, avançando, porém, paralelamente 
à incisão 

Suturas 
– escolha do tipo 



Suturas – os materiais 
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Suturas – o nó 



Suturas – o nó 



Suturas 
– o nó 

 
a uma mão  

 
(1) 
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– o nó 

 
a uma mão  

 
(2) 
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– o nó 

 
a duas mãos  

 
(1) 
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a duas mãos  

 
(2) 


