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Sr. Director, 

Un terç de les visites a les consultes d'atenció 

primària ho són per processos infecciosos. 

D'aquests un 10% són infeccions del tracte urinari 

(ITU). S'estima que el 40% de les dones han tingut 

una ITU alguna vegada a la vida en edats 

compreses entre 20 i 56 anys
1
. Entre les dones 

joves d'Estats Units que mantenen relacions 

sexuals, aquestes tenen aproximadament 0,5 

episodis de cistitis per persona i any, la qual cosa 

fa suposar que en aquest país s'atén diversos 

milions d'episodis a l’any
2,3

. No obstant això, les 

dades no són generalitzables a totes les 

poblacions i indrets, ja que tant els ambients com 

els estils de vida, nivell sociosanitari i cultural, 

influeixen en les possibilitats d'adquirir la infecció i 

en el seu progrés. Clínicament, la cistitis es 

caracteritza per presentar disúria i pol·laciúria, que 

de vegades s'associen a tenesme i dolor 

suprapúbic. La combinació d'aquests símptomes 

clínics fa molt probable el diagnòstic d'ITU. Com a 

prova diagnòstica, es pot utilitzar la tira reactiva 

per detectar leucòcits i nitrits; la presència de 

leucòcits o nitrits o ambdós permet sospitar una 

ITU en la majoria dels casos
4,5

. 

En els darrers anys, amb el boom dels coachs, 

conèixer-se a si mateix i la positivitat ha fet que hi 

hagi cert interès en com influeixen les emocions 

en el cos; de fet, moltes literatures exposen que el 

cos humà és una eina extraordinària per aprendre 

a conèixer-se a si mateix, tant a nivell emocional, 

com mental i espiritual. Simbòlicament, el tracte 

urinari és la via per la qual depurem els sentiments 

negatius, de manera que les ITU estan 

relacionades amb aquest excés d'energia 

negativa: ira, dolor, frustració, ressentiment i 

irritació. Segons Louise L. Hay, en el seu llibre 

Heal your body, es parla de les principals malalties 

i la seva probable causa psicosomàtica; 

l'escriptora manifesta que les ITU representen 

nosa generalment al sexe oposat o contra la 

parella, amb tendència a culpar
6
. Lisa Bourbeau, 

en els seus llibres, exposa que les persones que 

pateixen ITU senten frustració davant les seves 

emocions, assimilen malament els events externs i 

manifesten la seva voluntat de manera  

 

 

 

 

 

 

desordenada. Amb aquestes dades i tenint en 

compte la prevalença i incidència de les ITU en el 

nostre entorn, presentem aquest treball pilot per 

conèixer si darrere d'una ITU hi ha afectació o 

conflicte emocional i avaluar si les variables 

sociodemogràfiques tenen relació amb l'ITU i 

conflicte emocional.  

En aquest estudi pilot, descriptiu i transversal es 

van incloure dones de 15 anys o més que van 

acudir al centre amb clínica d'ITU, a qui se'ls va fer 

tira reactiva d’orina per fer el diagnòstic i, un cop 

tingueren el diagnòstic, se'ls passà una enquesta 

de resposta tancada dicotòmica amb preguntes 

referents a l’estat emocional i variables socio-

demogràfiques com estat civil, estudis, treball, 

malaltia crònica, antecedents d'ITU prèvies i 

antecedents d'haver pres tractament per a 

l'ansietat. S’exclogueren dones majors de 15 anys 

que tot i acudir al centre per clínica d'ITU,  

presentaven litiasi renal, embaràs, nefropaties, 

malformacions en sistema renal i/o vaginitis. 

Es van realitzar 21 enquestes en total. Eren 

casades el 52%. La majoria no tenien treballs 

previs (71%). Presentaren més de 3 ITU prèvies el 

38% mentre que el 24% havien presentat dues o 

tres ITU. El 62% no estaven tractant l’ansietat. A la 

pregunta ‘sents que les coses surten com vols?’, 

un 71% respongué que sí i només un 33% 

afirmaren que quan les coses surten malament és 

culpa dels altres o de l’entorn. No obstant això, un 

62% de les enquestades digueren que se sentien 

frustrades per qualsevol motiu i a la pregunta si 

havien tingut problemes amb el sexe oposat, un 

43% hi van estar d’acord. 

Si partim de la definició de salut en què es defineix 

com benestar biopsicosocial, en aquest estudi ens 

plantejàrem buscar si darrere d'una ITU existia 

algun conflicte emocional com el que plantejaven 

Louise Hay o Lisa Bourbeau en els seus llibres en 

què exposen que una ITU és l'expressió d'una 

frustració a events externs o cap a una persona 

del sexe oposat. 
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Davant aquesta premissa, vam obtenir que el 62% de les 

enquestades presentaven frustració i angoixa i només el 43% 

tenia algun conflicte amb alguna persona del sexe oposat. En 

aquest estudi hi ha certes limitacions que cal destacar, com 

és la petita mostra obtinguda; la raó va ser que només dos 

professionals eren els que passaven les enquestes i només 

es passaven quan es rotava per la consulta d'urgències. 

Podem considerar que és un estudi pilot, ja que no hi ha 

estudis similars sobre el tema. 
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