


 
 

TANCAMENT DELS ESTOMES TEMPORALS EN CÀNCER DE RECTE 

Els estomes temporals es realitzen per diverses raons: càncer colorectal, malaltia 

inflamatòria intestinal, diverticulitis i lesions al budell. Així es permet que el budell 

descansi mentre es recupera. Quan es considera que ja està recuperat i l’estat del 

pacient ho permet, es realitza la unió del budell i el tancament de l’estoma. 

En aquest monogràfic es tractarà específicament el tancament dels estomes a causa de 

càncer de recte. Introduirem una sèrie de qüestions a tenir en compte abans i després 

de la intervenció, així com alguns consells que us poden ser útils. 

La informació que donem a continuació no substitueix les consultes sobre els 

aspectes mèdics. Aquestes les heu de fer al vostre cirurgià, estomaterapeuta o metge 

de capçalera. 

 

LA CIRURGIA DEL CÀNCER DE RECTE 

Segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), les estimacions poblacionals 

indiquen que el nombre de casos nous de càncer probablement augmentarà en un 

70% en les pròximes dècades, arribant a aproximadament 24 milions de casos l'any 

2035. Els tumors més diagnosticats a Espanya l'any 2017 van ser càncer colorectal, 

pròstata, pulmó, mama, bufeta i estómac. 

El càncer colorectal és el tercer més comú entre els homes (amb 746 mil casos nous) i 

el segon en dones (amb 614 mil casos nous). 

Avui dia és molt important participar en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de 

Còlon i Recte adreçat als homes i dones d’entre 50 i 69 anys. Clica aquí per consultar el 

programa, que consisteix a fer una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions 

contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. Prèviament es rep 

una carta on s’explica en què consisteix el programa, com participar-hi i les 

instruccions que cal seguir per fer la prova. 

Un cop diagnosticat el càncer de còlon o recte, el comitè multidisciplinari del vostre 

hospital avalua cada cas de manera individual per tal d’oferir el tractament amb major 

possibilitat de curació.  
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Respecte al càncer de recte el tipus de tractament s’estableix en funció dels següents 

factors: 

 Característiques del pacient: edat, antecedents patològics, estat funcional, 

malalties que dificultin algun tractament i factors psicosocials. 

 

 Localització del tumor: segons on es localitzi, es planifica un tipus d’abordatge 

terapèutic. Existeixen diversos tipus d’abordatge que poden realitzar-se de 

forma individual o combinats: tractament quirúrgic, quimioteràpia i/o 

radioteràpia, noves teràpies o tractament pal·liatiu. 

 

 Fase o estadi en què es troba la malaltia: 

 Estadi 0 (carcinoma in situ): les cèl·lules anòmales es troben a la capa 

més interna (mucosa) de la paret del recte. 

 Estadi I: el càncer ha travessat de la mucosa de la paret del recte a la 

capa del múscul. 

 Estadi II: el càncer ha travessat, a través de la capa del múscul, de la 

paret del recte a la capa serosa o fins i tot a òrgans del voltant. 

 Estadi III: el càncer ha travessat a través de la mucosa i submucosa fins 

a arribar a un o diversos ganglis limfàtics del voltant.  

 Estadi IV: el càncer ha arribat, a través de la sang i els ganglis limfàtics, a 

altres parts del cos com pulmó, fetge, paret abdominal... 

El tractament del càncer de recte ha progressat molt en l’última dècada. En la majoria 

de casos de càncer rectal el tractament de quimioteràpia i/o radioteràpia, junt amb 

cirurgia, és el més efectiu. L’extirpació del tumor i del teixit gras circumdant, on es 

troben els ganglis limfàtics és el més comú. 

Segons la localització del tumor, és a dir, depenent de la distància del tumor respecte 

al marge anal, (baix si la localització del tumor és a 5 cm o menys del marge anal, mig si 

es localitza entre 6 i 10 cm del marge anal i alt si és superior a 10 cm) el vostre cirurgià 

pot indicar una ostomia. Es tracta d’una intervenció quirúrgica en la qual es practica 

una obertura (estoma) a l’abdomen per on surten els productes de rebuig dels 

intestins. Amb l’ostomia no hi ha cap esfínter que controli la sortida d’aquests 

productes de rebuig (la femta), per la qual cosa és necessari un dispositiu que ho 

reculli, el que es coneix com “la bossa”. 

S’anomena colostomia l’exteriorització del colon (amb deposicions més sòlides) ubicat 

generalment al costat esquerra de l’abdomen. S’anomena ileostomia l’exteriorització 

de la part més baixa del budell prim (amb deposicions més líquides, o semi líquides en 

funció de l’alimentació), ubicat generalment a la part dreta de l’abdomen. Aquesta  
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ostomia pot ser temporal (durant un període de temps) o definitiva (és a dir per a tota 

la vida) depenent de la localització del tumor.  

En tumors que envaeixen els esfínters el vostre cirurgià us indicarà una resecció 

abdominoperineal (anomenada Miles). Aquesta cirurgia comporta la sutura de l’anus 

amb una colostomia definitiva.  

En tumors mitjos, baixos o molt baixos, i amb les noves tècniques quirúrgiques menys 

invasives, és factible oferir una cirurgia amb preservació d’esfínters, sempre que hi 

hagi un bon funcionament dels esfínters anals, intern i extern. Es realitza una 

extirpació del recte amb una ileostomia temporal per tal de protegir la sutura que 

uneix la part sana que queda del recte amb el còlon (anomenat anastomosi).  

 

Imatge obtinguda del National Cancer Institute. NIH  

 

TANCAMENT DE L’OSTOMIA 

Habitualment, en absència de complicacions, se sol posposar el tancament de la 

ileostomia, és a dir treure la bossa, quan el cirurgià ho veu indicat. Això no obstant, les 

persones a les quals és necessari administrar quimioteràpia postoperatòria, sol ser 

necessari retardar el tancament de l'ostomia un cop finalitzat el tractament. 

Per a moltes persones aquesta intervenció representa un retorn a la normalitat. És 

molt important gestionar les expectatives i informar-se de les seqüeles de la cirurgia 

del recte, ja que a vegades un espera que tot funcioni com abans de la malaltia o de la 

intervenció, i podria ser que no fos així. Cal tenir en compte que un 90% dels pacients 

operats de càncer de recte poden presentar un canvi en el seu hàbit intestinal (un cop 

se li ha tret la bossa), que va des d’un augment de la freqüència de les deposicions,  
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deposicions fragmentades, urgència defecatòria, evacuacions repetides i incompletes, i 

en alguna ocasió incontinència a gasos i/o incontinència fecal. Tot aquest conjunt de 

simptomatologia post cirurgia del recte es coneix com a Síndrome de la Resecció 

Anterior (SRA). 

Cal dir que tots aquests símptomes milloren amb  el temps, depenent de cada persona 

i d’una sèrie de factors que afecten aquests canvis d’hàbits intestinals: els centímetres 

de recte que queden després de la cirurgia, tractaments de quimioteràpia i /o 

radioteràpia rebuda, l’estat de la musculatura rectal i el fet de tenir consciència de 

contraure i relaxar els esfínters anals: intern i extern (anomenat propiocepció). 

És molt important que davant d’un diagnòstic de càncer de recte parleu i us informeu 

amb el vostre cirurgià, i li transmeteu tots els dubtes per prendre la millor decisió 

conjunta. 

 

I SI M’EXTIRPEN EL RECTE QUÈ EM PUC TROBAR? 

La cirurgia del recte i l’efecte de la radioteràpia comporten la disminució de la 

capacitat d’emmagatzematge de la femta, provocant defecacions repetides i amb 

sensació de no buidar bé.  

En el post operatori immediat podeu tenir la sensació urgent d’evacuar però amb certa 

incapacitat de mantenir la continència fins a arribar al bany, el que es coneix com a 

urgència defecatòria. Això pot provocar que us embruteu la roba interior. 

Tot aquest conjunt de símptomes milloren mitjançant una dieta adequada, unes 

mesures higièniques i a vegades amb ajuda farmacològica.  

 

I QUÈ PUC FER? 

 La posició correcta a l’hora d’evacuar és amb els peus elevats, ja que aquesta 

postura és més fisiològica i afavoreix el buidatge del recte. Per elevar els peus 

podeu posar-vos un tamboret d’uns 30 cm d’alçada en els peus un cop assegut 

al vàter.  

 Heu de tenir cura de la pell perianal (pell que envolta l’anus): Netegeu tota la 

zona després de defecar amb aigua i un sabó neutre (eviteu sabons alcalins) 

sense fregar. Eixugueu bé la pell amb una tovallola fent tocs. Després de la  
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higiene s’aconsella protegir la pell perianal amb alguna crema que contingui 

algun ingredient barrera (per exemple òxid de zinc, petrolato, dimeticona). 

Apliqueu la crema barrera amb la quantitat necessària perquè faci la seva 

funció (eviteu l’excés de crema). 

 Pel que fa a la dieta, s’aconsella que les primeres setmanes després del 

tancament de l’ostomia: 

 

 Realitzeu 5 àpats al dia seguint un horari regular per tal d’afavorir el 

procés de la digestió. 

 Mengeu aliments fàcils de digerir, evitant aliments crus, greixos, fregits 

guisats, arrebossats, embotits, aliments salats i picants. 

 Mastegueu bé els aliments, a poc a poc i amb la boca tancada. 

 Beveu 1.5 litres de líquid al dia (aigua, beguda isotònica); eviteu el cafè, 

begudes amb gas i alcohol. 

 Eviteu llet amb lactosa, formatges curats i fermetats, la nata i la crema 

de llet. 

 Eviteu carns greixoses. 

 Cuineu la carn i el peix de forma senzilla: bullit, planxa, vapor. 

 Eviteu la verdura crua i verdures flatulentes. 

 Eviteu pa, cereals, macarrons, pasta integral, sopes comercials i sopes 

greixoses. 

 Eviteu menjar fruita verda i fruita fresca amb pell. 

 Incorporeu els aliments de la vostra dieta habitual d’un en un i en poca 

quantitat per comprovar la tolerància de l’aliment. 

 

 Segons l’alteració intestinal que tingueu seguiu una dieta més o menys  

astringent. 

 

 En cas d’una alteració intestinal que, malgrat la dieta, no millora podeu tenir en 

compte l’ús d’algun fàrmac antidiarreic (Loperamida) que produeix la 

disminució de les deposicions líquides, consultant prèviament amb el metge o 

estomaterapeuta. 

 

 Algun suplement de fibra, algun probiòtic ajudarà a augmentar la consistència 

de la femta. 

 

 És important realitzar exercicis musculars del sòl pelvià per tal d’augmentar la 

força del canal anal. Aquests exercicis consisteixen en contraure l’esfínter 

durant 4 segons (evitant contraure al mateix temps glutis, adductors, i 

abdomen) i posteriorment relaxar-lo. Repetir-lo 10 cops al matí i al vespre.  

6



 
 

Si amb aquestes recomanacions no millora la Síndrome del Recte Anterior (SRA) 

poseu-vos en contacte amb el/la vostre cirurgià, dietista o estomaterapeuta. 

 

DECISIÓ COMPARTIDA 

El tancament de l’estoma és una decisió en la qual heu de participar-hi. 

Demaneu al vostre cirurgià i a la infermera estomaterapeuta informació clara i 

entenedora sobre la intervenció i la recuperació de la funció intestinal tant a curt com 

a llarg termini. 

La tolerància a conviure amb les conseqüències del tractament del càncer de recte 

varia en cada persona. Penseu que el que és acceptable per algunes persones, és 

intolerable per d’altres. 

Reflexioneu sobre com és la vostra qualitat de vida amb l’ostomia i com seria sense 

ella. Recordeu que les persones ostomitzades poden tenir una vida plena i activa. Hi ha 

persones que no estan disposades a arriscar la llibertat que els dona l’ostomia. 
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