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INTRODUCCIÓ: 
Després de la inserció de la via perifèrica, el sondatge urinari és la tècnica invasiva 
més freqüentment realitzada als Serveis d’Urgències. Els Tècnics en Cures Auxiliars 
d’Infermeria (TCAIs) assignats a urgències, són responsables de la preparació del 
material necessari, en condicions d’asèpsia, per a la correcta realització del sondatge 
urinari, així com de realitzar suport al personal d’infermeria que és qui farà aquesta 
tècnica.  
 
OBJECTIUS: 
Saber quin tipus de pacients precisen de sondatge urinari al Servei d’Urgències. 
Conèixer el sexe, l’edat i la gravetat establerta des del triatge del pacients que 
precisen d’un sondatge urinari al Servei d’Urgències. 
 
METODOLOGIA: 
Es recullen les dades, durant una setmana, de tots els pacients atesos al Servei 
d’Urgències que han precisat d’un sondatge urinari permanent. Es registra el sexe, 
l’edat, el nivell de gravetat que s’ha establert des del triatge i el diagnòstic final 
d’aquests pacients. 
 
RESULTATS: 
És realitzen un total de 34 sondatges urinaris permanents, el 50% a dones. Un 44% 
dels pacients tenien 80 anys o mes. Un 35 % dels pacients presentaven una patologia 
abdominal, un 20% respiratòria, un 20% infecciosa i un 14% neurològica. 
Un 65% dels pacients estaven etiquetats d’un nivell III de gravetat des del triatge, un 
30 % amb un nivell II i un 5% amb un nivell I de gravetat. 
Els pacients més joves que van precisar sondatge urinari són els que presenten un 
nivell més elevat de gravetat. 
 
CONCLUSIONS: 
Amb les dades recollides no trobem relació entre la necessitat de sondatge urinari i el 
sexe dels pacients. Sembla que els pacients d’edat més avançada precisen més 
sondatges que els més joves, però que aquests darrers tenen nivells més elevats de 
gravetat. 


