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SEXUALITAT,	PARELLA	I	OSTOMIA	

Una	guia	per	a	les	persones	amb	ostomia	i	les	seves	parelles	

Introducció	

Aquest	document	ha	estat	elaborat	per	ajudar-vos	a	comprendre	 les	formes	en	què	una	ostomia	

pot	afectar	la	vostra	sexualitat	i	les	vostres	relacions.	No	cal	que	es	llegeixi	de	cap	a	cap;	només	cal	

llegir	 les	 parts	 que	 us	 siguin	 ú@ls.	 La	 sexualitat	 i	 la	 in@mitat	 són	 una	 part	 important	 del	 nostre	

benestar.	 Forma	 part	 de	 com	 experimentem	 la	 proximitat	 Dsica	 i	 emocional	 i	 de	 com	

desenvolupem	 i	mantenim	 les	 nostres	 relacions	 ín@mes.	 Esperem	 que	 us	 ajudi	 a	 trobar	 formes	

pràc@ques	d'adaptar-vos	a	qualsevol	canvi	Dsic	i	emocional	que	experimenteu	i	a	descobrir	noves	

maneres	de	gaudir	de	la	in@mitat.	La	informació	és	per	a	tothom,	independentment	de	l'orientació	

sexual	i	de	si	teniu	o	no	parella.	

Tot	 i	 les	 nostres	 diferències	 i	 independentment	 de	 la	 nostra	 edat,	 el	 nostre	 gènere	 o	 la	 nostra	

orientació	 sexual,	 cada	 persona	 d'aquest	 món	 té	 alguna	 cosa	 comuna:	 som	 éssers	 sexuals,	 ja	

siguem	joves	o	vells,	ja	siguem	homes	o	dones,	ja	siguem	solters	o	aparellats,	portem	una	ostomia	

o	no.	La	sexualitat,	si	portes	una	ostomia,	pot	con@nuar	sent	o	començar	a	ser,	agradable.	

WWW.OSTOMITZATS.CAT


 2

http://WWW.OSTOMITZATS.CAT


	

ÍNDEX	

1	-	Sexualitat	després	d'una	ostomia	

2	-	Què	s'ha	de	tenir	en	compte	quan	parlem	de	sexualitat	

3	-	La	resposta	sexual	

4	-	El	desig	sexual	

4.1	-	Factors	emocionals	que	poden	afectar	el	desig	sexual	

4.1.1	-	Percepció	del	cos	

4.1.2	-	Emocions	i	sexualitat	

4.1.3	-	Manca	de	desig	o	angoixa	davant	el	sexe	

5	-	Parella	

5.1	-	Sen@ment	de	rebuig	

5.2	-	Comunicar-se	amb	la	parella	

5.3	-	Comunicar-se	amb	una	nova	parella	

5.4	-	Alguns	suggeriments	per	començar	a	parlar	

6	-	Factors	orgànics	que	poden	afectar	al	desig	sexual	

7	-	Alteracions	sexuals	d'origen	funcional	

7.1	-	Alteracions	sexuals	en	els	homes	

7.1.1	-	Disfunció	erèc@l	permanent	

7.1.2	-	Disfunció	erèc@l	temporal	

7.1.3	-	Disfunció	erèc@l	per	causes	psicològiques	

7.2	-	Alteracions	sexuals	en	les	dones	

7.2.1	-	Relacions	sexuals	doloroses	durant	la	penetració	

7.2.2	-	Disminució	de	la	sensació	i	sensibilitat	del	clítoris	

7.2.3	-	Sequedat	vaginal	

7.2.4	-	Disfuncions	sexuals	per	causes	psicògenes	

8	-	Sexe	anal	

9	-	Altres	recomanacions	

WWW.OSTOMITZATS.CAT


 3

http://WWW.OSTOMITZATS.CAT


	

1	-	SEXUALITAT	DESPRÉS	D'UNA	OSTOMIA	

Durant	algun	temps,	més	o	menys	llarg,	és	molt	probable	que	ni	la	in@mitat	ni	la	sexualitat	siguin	

gaire	importants	en	la	teva	vida.	El	cervell	entén	que	hi	ha	altres	aspectes	que	són	prioritaris,	però,	

sortosament,	arribarà	un	dia	què	@ndràs	ganes	de	recuperar-les.	

Potser	et	faràs	la	pregunta	següent:	Com	funcionarà	l'acMvitat	sexual	si	porto	una	bossa?	
Quan	es@guis	ves@t,	ningú	ha	de	saber	que	tens	una	ileostomia,	colostomia	o	urostomia.	Tu	tries	a	

qui	ho	vols	explicar	 i	a	qui	no	fins	que	es@guis	preparat	per	 treure't	 la	 roba	 i	par@cipar	en	sexe.	

Però,	 sense	 la	 roba,	 la	 bossa	 gairebé	 no	 es	 pot	 ignorar.	 Si	 tens	 parella	 estable,	 ja	 deus	 haver	

compar@t	 amb	 ell	 o	 ella	 tot	 el	 procés.	 La	 bossa	 no	 serà	 una	 sorpresa,	 però,	 quan	 arribes	 al	 llit	

després	de	la	cirurgia,	fins	i	tot	si	no	tens	intenció	de	tenir	relacions	sexuals,	hauràs	de	reconèixer	

la	seva	presència.	

2	-	QUÈ	S'HA	DE	TENIR	EN	COMPTE	QUAN	PARLEM	DE	SEXUALITAT	

Hi	ha	tants	@pus	de	sexualitat	com	persones;	per	tant,	les	disfuncions	o	els	problemes	sexuals	mai	

no	 es	 poden	 tractar	 com	 una	 categoria	 única.	 És	 important	 que	 cada	 persona	 pugui	 decidir	 el	

moment	i	la	manera	de	viure	(o	de	tornar	a	viure)	la	seva	sexualitat.	

L'ostomia,	en	si	mateixa,	no	és	cap	problema	per	viure	la	sexualitat	plenament,	però	la	cirurgia	pot	

deixar-nos	dolor	o	malestar.	

3	-	LA	RESPOSTA	SEXUAL	

Comprendre	 el	 que	 està	 passant	 al	 cos	 durant	 l'ac@vitat	 sexual	 pot	 ser	 ú@l.	 El	 cicle	 de	 resposta	

sexual	humana	es	divideix	en	 fases	de	desig,	excitació,	estacionària	 (meseta)	 i	orgasme.	Tant	els	

homes	 com	 les	 dones	 experimenten	 aquestes	 fases,	 tot	 i	 que	 el	 moment	 pot	 ser	 diferent	 i	 és	

possible	 que	 no	 passis	 per	 totes	 (per	 exemple,	 es	 pot	 aconseguir	 l'orgasme	 sense	 haver	 sen@t	

abans	el	desig	sexual).	

Més	enllà	de	la	recuperació	Dsica,	l'angoixa	o	la	tristesa	afecten	l'estat	d'ànim,	quan	aquest	no	és	

bo,	és	molt	probable	que	hi	hagi	manca	de	desig	 sexual.	 Sovint,	 els	manuals	d'ajuda	 se	 centren	

més	en	la	fase	d'excitació	que	en	la	de	desig,	per	exemple	explicant	quines	són	les	posicions	més	

adients	per	mantenir	sexe	si	es	porta	una	ostomia,	prescrivint	lubricants	vaginals	per	a	les	dones	o	

tractaments	per	a	la	disfunció	erèc@l	en	el	cas	dels	homes.	Recursos	molt	ú@ls,	sense	cap	mena	de	
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dubte,	però	que	no	s'han	de	fer	servir	si	el	problema	és	que	la	persona	no	té	ganes	de	mantenir	

encontres	sexuals.	

Per	aquest	mo@u,	conèixer	les	fases	de	la	resposta	sexual,	et	pot	ser	ú@l:	

- Desig:	els	esdmuls	que	generen	desig	poden	ser	molt	variats:	un	frec	amb	la	pell	de	l'altre,	el	

perfum,	una	mirada	sos@nguda,	el	to	de	la	veu,	etc.,	poden	suscitar	el	desig	de	mantenir	una	

relació	sexual	amb	una	altra	persona.	Per	descomptat,	 també	 la	 imaginació	 i	els	pensaments	

erò@cs	poden	despertar	aquesta	necessitat	o	la	de	masturbar-se.	

- Excitació:	és	la	forma	que	té	el	cos	de	respondre	al	desig	i	preparar-lo	per	a	un	encontre	sexual.	

Alguns	canvis	Dsics	que	hi	estan	vinculats	són	 l'acceleració	del	ritme	cardíac,	 la	respiració	 i	 la	

pressió	sanguínia,	o	el	temps	que	els	músculs	es	tensen.	En	la	dona	s'engrandeixen	els	pits	i	els	

mugrons	es	posen	erectes,	s'infla	 lleument	el	clítoris.	En	 l'home	s'endureix	el	penis	 i	s'eleven	

els	tes@cles.	

- Estacionària	(meseta):	Es	tracta	d'una	fase	més	intensa.	Es	caracteritza	perquè	el	ritme	cardíac,	

la	 respiració	 i	 la	 pressió	 sanguínia	 s'acceleren	 encara	 més.	 Freqüentment,	 en	 les	 relacions	

sexuals	en	parella,	aquesta	fase	és	més	intensa	en	les	dones	que	en	els	homes.	Sovint	condueix	

a	l'orgasme,	però	no	sempre	és	així.	

- Orgasme:	Així	s'anomena	el	pic	o	clímax	de	la	resposta	sexual.	L'explosió	final	en	què	s'allibera	

tota	la	tensió	acumulada	en	les	fases	anteriors	i	s'intensifica	la	sensació	de	plaer.	És	el	moment	

en	què	el	ritme	cardíac,	la	respiració	i	la	pressió	sanguínia	arriben	a	la	seva	màxima	acceleració	

i	 es	produeixen	 intenses	 contraccions	musculars,	 especialment	 a	 la	 zona	de	 la	pelvis	 i	 en	els	

homes,	també,	l'ejaculació.	

- Resolució:	 Les	 funcions	 del	 cos	 tornen,	 lentament,	 a	 la	 normalitat	 i	 el	 ritme	 cardíac,	 la	

respiració	i	la	pressió	sanguínia	descendeixen,	fins	i	tot,	per	sota	dels	valors	normals.	

4	-	EL	DESIG	SEXUAL	

El	 desig	 sexual	 és	 l'emoció,	 l'impuls,	 la	 força	 que	mou	 a	 buscar	 una	 trobada	 in@ma	 amb	 altres	

persones.	 Ens	 mo@va	 a	 relacionar-nos,	 a	 compar@r	 in@mitat,	 a	 mantenir	 relacions	 afec@ves	 i	

sexuals	i	ganes	de	sen@r	plaer.	El	desig,	sovint,	és	la	disponibilitat	d'iniciar	un	encontre	sexual,	però	

no	sempre	és	així.	Freqüentment	va	associat	a	ganes	d'intercanvis	erò@cs	diferents	d'una	relació	

coital	com	carícies	sexuals	o	trobades	sensuals	sense	penetració.	
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És	important	que	@nguis	cura	d'aquest	punt,	ja	que	és	el	primer	que	hauràs	de	tenir	en	compte:	el	

desig	o	ganes	de	tenir	sexualitat.	

4.1	-	Factors	emocionals	que	poden	afectar	el	desig	sexual	

4.1.1	-	Percepció	del	cos	
Són	 molts	 els	 factors	 emocionals	 que	 poden	 afectar	 el	 desig	 sexual	 quan	 s'ha	 de	 portar	 una	

ostomia,	entre	ells	la	percepció	del	cos,	perquè	hi	ha	canvis	visuals	i	funcionals.	Alguns	d'aquests	

canvis,	no	tenen	relació	directa	amb	la	resposta	sexual	i	no	t'afectaran	el	desig,	però,	és	probable	

que	 calgui	 un	 període	 d'assimilació,	 durant	 el	 qual,	 la	 sexualitat	 es	 pot	 percebre	 com	 quelcom	

angoixant	 si	 es	 vol	 començar	 alguna	 relació	 sexual.	 El	 temps	 que	 durarà	 aquest	 període	

d'assimilació	depèn	de	cada	persona	i	és	necessari	per	a	poder	adaptar-se.	

4.1.2	-	Emocions	i	sexualitat	
És	 normal	 que	 les	 persones	 ostomitzades	 experimen@n	 diverses	 emocions;	 algunes	 de	 les	

emocions	que	poden	sen@r	es	recullen	a	con@nuació:	

- Enuig	(ràbia):	pots	sen@r	ràbia	per	haver	de	portar	una	bossa	i	perquè	això	ha	afectat	la	teva	
vida,	fins	i	tot	la	teva	sexualitat.	

- Ansietat:	el	pensament	d'in@mitat	o	tornar	a	tenir	relacions	sexuals	després	del	tractament	pot	

fer-te	sen@r	ansiós.	És	possible	que	no	es@guis	segur	de	com	t'has	de	comportar	i	que	@nguis	

por	que	les	relacions	penetrants	resul@n	doloroses.	Si	no	tens	parella,	pot	ser	que	es@gui	ansiós	

per	 començar	 una	 nova	 relació.	 L'ansietat	 pot	 afectar	 l'autoes@ma	 i	 l'interès	 per	 mantenir	

relacions	sexuals.	

- Por:	potser	 tens	por	de	no	 sa@sfer	 la	 teva	parella	 sexualment.	És	possible	que	cos@	 tornar	a	

imaginar-te	en	una	situació	sexual.	També	és	normal	sen@r	por	a	no	ser	acceptat.	

- Culpabilitat:	 tot	 i	que	no	és	el	més	habitual,	hi	ha	qui	pensa	que	només	hauria	d'estar	agraït	

perquè	el	problema	de	salut	s'ha	resolt,	com	si	no	@ngués	dret	a	demanar	res	més,	ni	pensar	a	

restablir	la	sexualitat.	

- Vergonya:	 pots	 sen@r	 vergonya	 pels	 canvis	 del	 teu	 cos	 i	 pel	 fet	 que,	 de	 resultes	 de	 la	 teva	
malal@a,	has	de	dur	una	bossa.	

- Tristesa:	pots	tenir	la	sensació	d'haver	perdut	la	imatge	del	cos	tal	com	era	abans	de	l'ostomia.	

Aquestes	 emocions,	 tot	 i	 que	 poden	 afectar	 l'autoes@ma	 i	 l'ac@tud	 davant	 la	 in@mitat,	 són	

totalment	 normals	 i,	 fins	 i	 tot,	 en	 alguns	 casos,	 necessàries	 durant	 el	 procés	 d'assimilació	 i	

adaptació,	però,	recorda,	l'objec@u	per	obrir-se	i	gaudir	de	la	sexualitat	és	que,	després	d'haver-les	

superat,	 et	 sen@s	 bé.	 Hem	 d'entendre	 l'alegria	 com	 l'estat	 en	 el	 qual	 les	 persones	 es	 senten	

tranquil·les	amb	el	 seu	cos	 i	 segures	amb	qui	 volen	compar@r	 la	 sexualitat.	 L'alegria	és	 l'emoció	

que	farà	que	es@guis	recep@u	als	esdmuls	afec@us	o	erò@cs	i	que	t'ajudarà	a	gaudir	de	la	sexualitat.	
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Et	pot	ajudar	a	parlar	de	com	et	sents	amb	algú	de	confiança,	com	la	parella,	el	professional	de	la	

salut,	o	amb	una	altra	persona	que	també	por@	una	ostomia	i	que	ja	hagi	superat	aquesta	etapa.	

4.1.3	-	Manca	de	desig	o	presència	d'angoixa	el	sexe	
És	important	que	diferenciïs	entre	la	manca	de	desig	sexual	i	l'angoixa	al	sexe.	La	manca	de	desig	

significa	 que	 no	 tens	 (de	moment)	 gens	 d'interès	 per	 la	 sexualitat.	 Si	 hi	 ha	 algun	 interès	 per	 la	

sexualitat,	 però	 l'angoixa	 et	 frena	 a	 l'hora	 d'iniciar	 un	 encontre,	 pot	 ser	 que	 encara	 es@guis	 en	

aquest	procés	d'assimilació	dels	canvis	en	el	cos,	però,	si	tens	desig	sexual	i	la	por	et	bloqueja,	pots	

demanar	ajuda	professional.	

5	-	RELACIÓ	DE	PARELLA	

La	 relació	de	parella	és,	 també,	un	dels	 factors	emocionals	que	s'ha	de	 tenir	en	compte	a	 l'hora	

d'avaluar	el	desig	sexual.	És	possible	que,	durant	el	període	de	 la	malal@a,	hi	hagi	una	contenció	

emocional	 per	 part	 de	 les	 dues	 persones	 que	 dificul@	 la	 comunicació.	 Poden	 acumular-se	

sen@ments	 contradictoris	 en	 vers	 el	 company	 o	 companya.	 Hi	 ha	 moltes	 parelles	 que	 surten	

enfor@des,	però,	de	vegades,	poden	necessitar	ajuda,	perquè	la	persona	que	ha	pa@t	 la	malal@a,	

pot	experimentar	un	sen@ment	de	rancúnia	que	bloqueja	el	desig	sexual.	

Durant	el	temps	de	cirurgia	és	possible	que	la	comunicació	de	parella	hagi	experimentat	canvis.	Pot	

ser	que	la	persona	que	porta	l'ostomia	experimen@	sen@ments	de	tristesa	per	la	pèrdua	o	angoixa.	

Aquests	sen@ments	no	sempre	són	fàcils	d'interpretar	per	la	parella,	que	aleshores	no	sap	com	ha	

d’actuar.	

És	 veritat	 que	 la	 comunicació	 en	 la	 parella	 és	 fonamental,	 però	 quan	 s'ha	 passat	 un	 període	

d'incertesa	per	al	qual	ningú	no	t'ha	preparat,	cada	persona	viu	les	emocions	de	manera	diferent	i	

aquestes	diferències	dificulten	la	comunicació	i	provoquen	enuig	i,	aquests	sen@ments,	poden	ser	

l'origen	de	la	manca	de	desig.	

Hi	ha	persones	que	quan	tenen	por	l'ignoren,	fan	veure	que	no	passa	res.	No	és	manca	d'interès	

sinó	 un	 mecanisme	 de	 defensa.	 La	 por	 de	 la	 parella	 també	 és	 una	 de	 les	 emocions	 que	 pot	

interpretar-se	de	manera	equivocada,	perquè,	si	no	sap	com	expressar-la,	pot	semblar	que	no	ens	

es@mi	prou	quan,	en	realitat,	no	és	així.	

5.1	-	SenMment	de	rebuig	
Si	tens	la	percepció	que	la	teva	parella	rebutja	el	teu	cos	pel	fet	de	portar	una	bossa,	potser	l'únic	

que	passa	és	que	té	por	de	fer-te	mal.	També	pot	ser	que	malgrat	es@mar-te	i	desitjar-te,	necessi@	

el	seu	període	d'adaptació.	
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Si	és	així,	parleu-ne	 i	no	us	deixeu	endur	pels	pensaments	angoixants	 sovint	mal	 interpretats;	el	

més	probable	és	que	amb	una	mica	de	temps,	es	resolgui	tor	sa@sfactòriament.	

5.2	-	Comunicar-se	amb	la	parella	
Comunicar-se	 amb	 la	 parella	 pot	 presentar	 problemes	 a	 causa	 de	 malentesos,	 expecta@ves	

diferents	i	diverses	maneres	d'adaptar-se	als	canvis.	Si	tens	parella,	comenta	el	que	sents	i	les	teves	

preocupacions	 i	 necessitats.	 Parla	 de	 com	 adaptar	 les	 teves	 ac@vitats	 sexuals.	 Encara	 que	

haguéssiu	@ngut	una	bona	 relació	abans	del	diagnòs@c	 i	us	 resultés	 fàcil	 compar@r	aleshores	els	

vostres	pensaments,	potser	no	heu	parlat	obertament	del	sexe	a	la	vostra	relació.	

	

Les	barreres	habituals	per	parlar	de	sexe	abans	i	després	de	l'ostomia	(vergonya;	falta	de	temps	o	

privadesa,	por	del	rebuig,	etc.)	poden	inhibir	el	desig	d’in@mitat.	

Evitar	parlar	de	sexe	 resulta	més	 fàcil	que	parlar-ne,	però	pot	comportar	 frustració	 i	 confusió,	 ja	

que	cap	de	les	dues	persones	se	sen@rà	sa@sfeta.	

No	parlar	té	un	altre	problema,	que	un	dels	dos	@ngui	desig	i	l'altre	accedeixi	sense	tenir-ne	ganes.	

Aleshores,	les	relacions	sexuals	en	parella	corren	el	risc	de	ser	només	coits	(penetracions)	que	a	la	

llarga	no	resulten	gaire	sa@sfactòries.	

Potser	 encara	 no	 us	 sen@u	 preparats	 per	 tenir	 relacions	 sexuals,	 però	 us	 ajudarà	 a	 des@nar	 un	

temps	per	a	la	in@mitat.	Feu	àpats	junts	o	aneu	a	passejar.	Proveu	de	centrar-vos	en	ac@vitats	que	

no	impliquen	relacions	sexuals	penetrants	com	ara	el	fet	de	abraçar,	el	contacte	pell	amb	pell	o	el	

massatge.	 Si	 us	 resulta	 sa@sfactori,	 probablement,	 estareu	 en	 el	 camí	 correcte	 per	 gaudir	 de	 la	

sexualitat,	 però	 si	 fer	 junts	 aquestes	 ac@vitats	 no	 us	 mo@ven,	 consulteu	 més	 endavant	 un	

professional.	Buscar	estones	per	compar@r	amb	la	parella	ha	de	ser	agradable,	mai	un	esforç.	

5.3	-	Comunicar-se	amb	una	nova	parella	
Pots	estar	preocupat	per	 començar	una	 relació	 sexual	 amb	una	nova	persona	en	el	 futur.	No	és	

fàcil	 decidir	 quan	 explicar	 a	 una	 possible	 parella	 sexual	 que	 portes	 una	 ostomia.	 És	 natural	 que	

es@guis	preocupat	per	la	seva	reacció	en	contemplar	el	teu	cos	nu	per	primera	vegada.	

Pren-te	 el	 temps	 i	 fes	 que	 la	 teva	 nova	 parella	 sàpiga	 com	ha	 canviat	 el	 teu	 cos	 quan	 et	 sen@s	

preparat.	Pot	ser	més	fàcil	si	prac@ques	el	que	vols	dir.	Pensa	en	les	respostes	a	les	preguntes	que	

et	pot	plantejar.	Comença	amb	pe@tes	quan@tats	d'informació	i	proporciona	més	informació	si	t'ho	

demana.	 Potser	 voldràs	 mostrar	 a	 l'altra	 persona	 com	 és	 la	 bossa	 abans	 de	 qualsevol	 ac@vitat	

sexual	per	tal	que	s'hi	acostumi	i	es	normalitzi	la	situació.	

Recorda	que	 l'ostomia	no	hauria	 d'impedir	 con@nuar	 amb	 la	 teva	 vida,	 i	 la	 sexualitat	 no	 és	 una	

excepció.	
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5.4	-	Alguns	suggeriments	per	començar	a	parlar	
Quines	paraules	he	d'u@litzar?	Saps	que	cal	parlar-ne,	però	és	diDcil	saber	què	dir.	Tot	i	que	aquests	

suggeriments	no	s'ajusten	a	la	teva	situació,	potser	et	donaran	un	punt	de	par@da.	

Amb	la	teva	parella:	
- "Ara	mateix,	tal	com	em	sento,	em	fa	l'efecte	que	mai	no	@ndré	energia	per	al	sexe.	I	això	em	

preocupa,	sobretot	per	tu.	Vols	que	en	parlem?"	

- "Escolta,	si	vols	ho	provem.	I	si	em	fa	mal	algun	punt,	t'ho	dic"	

- "Crec	que	es@c	a	punt,	però	no	voldria	córrer"	

- "Trobo	a	faltar	 la	nostra	vida	sexual	d'abans,	però	crec	que	podem	fer	moltes	coses	junts	per	

sa@sfer	el	nostre	desig"	

- "Mira,	encara	no	em	veig	capaç	de	fer-ho	fins	al	final,	però	que	et	sembla	si	estem	junts	una	

estona	al	llit?”	

Amb	una	nova	parella:	
- "Em	costa	de	parlar-ne,	però	t'ho	vull	dir:	vaig	pa@r	una	malal@a	que	m'ha	obligat	a	portar	una	

ostomia"	

- "El	tractament	també	em	va	deixar	problemes	d'erecció"	

- "M'agrada	estar	amb	tu,	però	necessito	que	sàpigues	que	vaig	pa@r	una	malal@a	i	que	porto	un	

ostomia.	Vols	que	t'ho	expliqui?"	

- "Tinc	ganes	de	tenir	sexe,	però	abans	voldria	explicar-te	algunes	coses"	

- "No	he	@ngut	relacions	sexuals	des	que	porto	l'ostomia	i	no	sé	com	anirà"	

6	-	FACTORS	ORGÀNICS	QUE	PODEN	AFECTAR	AL	DESIG	SEXUAL	
Fins	ara	hem	parlat	de	com	l'estat	emocional	de	la	persona	pot	afectar	al	desig	sexual,	però	també	

alguns	factors	orgànics	poden	ser-ne	la	causa.	

Quan	 les	 persones	 experimenten	 dolor	 o	 malestar	 a	 causa	 d'una	 cirurgia	 o	 als	 efectes	 dels	

tractaments,	 per	 exemple	 de	 la	 quimioteràpia	 o	 la	 radioteràpia,	 és	 normal	 que	no	@nguin	 desig	

sexual	i	és	molt	important	que	ningú	no	se	sen@	pressionat	a	mantenir	cap	@pus	de	relació	sexual	

si	experimenta	dolor	o	malestar.	S'ha	de	tenir	present	que,	si	es	tenen	relacions	sexuals,	i	aquestes	

no	 són	 agradables,	 hi	 haurà	 més	 probabilitats	 d'experimentar	 manca	 de	 desig.	 Però	 és	 molt	

aconsellable	 que	 la	 parella	 no	 deixi	 de	 tenir	 expressions	 in@mes	 d'afecte	 com	 carícies	 i	 petons	

durant	aquest	període.	
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També	és	possible	que,	per	millorar	l'estat	d'ànim,	la	persona	prengui	an@depressius	per	inhibir	la	

recaptació	 de	 la	 serotonina	 i,	 en	 alguns	 casos,	 aquests	 medicaments	 poden	 disminuir	 el	 desig	

sexual.	

7	-	ALTERACIONS	SEXUALS	D'ORIGEN	FUNCIONAL	
Si	 la	cirurgia	d'ostomia	es	fa	a	la	pelvis	 i	se	n'elimina	part	dels	òrgans	o	tot,	 la	resposta	sexual	es	

veurà	afectada.	Tot	i	això,	els	canvis	que	es	poden	produir	en	els	homes	són	força	diferents	que	els	

que	 es	 poden	 produir	 en	 les	 dones.	 També	 el	 @pus	 d'operació	 d'ostomia	 que	 heu	 @ngut	

(ileostomia,	colostomia,	urostomia)	 i	 la	 raó	per	 la	qual	 la	 teniu	 (per	exemple,	el	càncer	del	 recte	

versus	 la	malal@a	 inflamatòria	 intes@nal)	 tenen	 un	 paper	 important	 en	 quins	 canvis	 Dsics	 s'han	

realitzat	i	afectació	específica	que	@ndrà	sobre	la	vostra	resposta	sexual.	

7.1	-	Alteracions	sexuals	en	el	homes	
El	més	comú,	després	de	la	cirurgia,	és	la	disfunció	erec@l	

En	els	casos	en	que	 la	malal@a	ho	requereix,	 l'eliminació	d'un	ampli	 tros	de	teixit	pot	danyar	els	

nervis	i	els	vasos	sanguinis	que	controlen	l'erecció,	aquesta	es	pot	perdre	totalment	o	parcialment.	

Aquesta	 condició	 s'anomena	 disfunció	 erec@l.	 Si	 els	 vasos	 sanguinis	 i	 els	 nervis	 no	 resulten	

lesionats,	probablement,	no	hi	haurà	disfunció	erec@l.	

7.1.1	-	Disfunció	erecMl	permanent	
En	les	intervencions	de	resecció	de	la	bufeta	de	l'orina	hi	ha	una	elevada	probabilitat	de	disfunció	

erèc@l	permanent.	

En	aquest	cas,	existeixen	cirurgies	molt	especialitzades	que	poden	ajudar	a	alguns	homes.	Si	creus	

que	és	el	teu	cas	i	t'interessa,	el	primer	pas	serà	parlar-ne	amb	el	metge	o	l'estomaterapeuta	

7.1.2	-	Disfunció	erecMl	temporal	
La	 disfunció	 temporal	 és	 molt	 habitual	 després	 d'una	 ostomia	 i,	 sovint,	 el	 procés	 requereix	 un	

temps	(fins	i	tot	dos	anys)	i	si,	a	més,	estàs	passant	per	algun	altre	tractament	com	quimioteràpia,	

pot	influir.	

Recorda	que,	malgrat	 la	disfunció,	és	 important	que,	si	 tens	desig,	no	evi@s	els	contactes	 ín@ms,	

encara	que,	de	moment,	no	hi	hagi	penetració.	

Hi	ha	alguns	medicaments	com	els	inhibidors	de	la	fosfodiesterasa	(entre	els	més	coneguts	hi	ha	la	

Viagra	i	el	Cialis:	o	els	genèrics	sildenafil	i	taladafil)	que	poden	ajudar-te,	parla	amb	el	metge,	però	

el	 més	 important	 es	 que	 et	 sen@s	 còmode	 i	 gaudeixis	 d'estar	 amb	 la	 parella.	 Centrat	 en	 les	

sensacions	agradables	que	pots	donar	i	en	les	que	pots	rebre.	

També	et	pot	ajudar	 saber	que	per	arribar	a	 l'orgasme	no	és	 indispensable	 l'erecció,	pots	 sen@r	

orgasme	tot	i	que	hi	hagi	disfunció	erec@l	total	o	parcial.	

WWW.OSTOMITZATS.CAT


 10

http://WWW.OSTOMITZATS.CAT


	

Recorda	també	que:	orgasme	i	ejaculació	són	dos	processos	que	coincideixen	en	el	temps,	però	no	

són	el	mateix.	Si	els	nervis	que	controlen	l'ejaculació	han	estat	danyats,	pot	ser	que	sen@s	orgasme	

encara	que	no	@nguis	ejaculació.	

7.1.3	-	Disfunció	erecMl	per	causes	psicològiques	
La	por,	 l'angoixa,	el	sen@ment	de	fracàs,	poden	ser,	també,	 la	causa	de	la	disfunció	erec@l.	No	és	

infreqüent	 que	 homes	 que	 després	 de	 la	 cirurgia	 han	 @ngut	 problemes	 d'erecció,	 és	 sen@n	

malament	i	evi@n	(o	forcin)	les	relacions	sexuals.	Si	això	passa,	pot	ser	que	hi	hagi	manca	d'erecció	

ja	no	deguda	a	la	cirurgia	o	al	tractament	sinó	mo@vada	per	factors	psicològics.	

Pensa	que,	per	que	la	fase	d'excitació	sigui	possible,	t'has	de	trobar	relaxat	i	si	estàs	tens	o	nerviós	

no	estàs	relaxat.	

També	és	important	que	la	teva	parella	entengui	que,	malgrat	 la	manca	d'erecció,	 la	desitges	i	 la	

trobes	atrac@va.	

Per	aquest	mo@u,	t'animen	a	que	si	tu	i	la	teva	parella	en	teniu	ganes	busqueu	moments	ín@ms,	hi	

hagi	o	no	penetració.	

7.2	-	Alteracions	sexuals	en	les	dones	
7.2.1	-	Relacions	sexuals	doloroses	durant	la	penetració	
La	penetració	pot	ser	dolorosa	i	incòmode	degut	a	les	cicatrius	dels	teixits	després	de	l'eliminació	

del	còlon,	recte	o	de	la	bufeta.	

Si	has	passat	per	una	cirurgia	 intes@nal	o	rectal	 inferior,	 la	ferida	pot	romandre	tendra	durant	un	

temps	 considerable	 i	 les	 relacions	 sexuals	 amb	 penetració	 podran	 ser	 doloroses	 durant	 una	

temporada.	

Pot	 ser	 que	 la	 causa	del	 dolor	 sigui	 que	 l'úter	 s'hagi	 desplaçat	 degut	 a	 l'espai	 que	deixa	 l'òrgan	

eliminat.	

Si	la	penetració	és	dolorosa,	hi	ha	algunes	posicions	més	aconsellables	que	d'altres.	Si	s'ha	tret	el	

recte,	la	posició	missioner	(la	dona	es@rada	i	la	seva	parella	a	sobre)	pot	ser	que	et	sigui	incòmode.	

És	més	aconsellable	que	siguis	 tu	qui	es	col·loqui	damunt.	Una	altra	opció	és	que	 la	teva	parella	

entri	a	la	vagina	per	darrere.	

Els	exercicis	per	enfor@r	el	sol	pèlvic	poden	ajudar-te.	Un/a	fisioterapeuta	poden	aconsellar-te.	

7.2.2	-	Disminució	de	la	sensació	i	sensibilitat	del	clítoris	
En	 alguns	 casos	 la	 cirurgia	 pot	 afectar	 a	 les	 vies	 nervioses	 cap	 al	 clítoris	 i	 pot	 causar	 menys	

sensibilitat.	

7.2.3	-	Sequedat	vaginal	
La	sequedat	vaginal	pot	ser	deguda	a	moltes	causes,	per	exemple,	com	efecte	secundari	d'alguns	

medicament	i	pot	ser	que	les	relacions	sexuals	et	resul@n	incomodes.	

Els	lubricants	i	els	hidratants	vaginals	poden	resoldre	aquest	problema.	
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7.2.4	-	Disfuncions	per	causes	psicògenes	
El	dolor	durant	l'ac@vitat	sexual	també	pot	ser	mo@vat	per	la	por	o	l'angoixa.	Si,	malgrat	no	hi	hagi	

cap	 mo@u	 orgànic	 que	 t'impedeixi	 mantenir	 relacions	 sexuals,	 tens	 dolor	 durant	 la	 penetració,	

consulta	amb	un	sexòleg/a	especialista.	

8.	SEXE	ANAL	

Algunes	cirurgies	impliquen	l'eliminació	del	recte	i	el	tancament	de	l'anus.	Aquesta	circumstància	

impedirà	la	penetració	anal.	Si	era	una	prac@ca	habitual	en	les	teves	relacions	sexuals,	hauràs	de	

trobar	altres	maneres	d'obtenir	plaer.	Parlar	una	un	sexòleg/a	especialista	en	ostomies	pot	ajudar-

te.	Consulta	amb	els	especialistes	la	possibilitat	de	preservar	l’anus.	

9	-	ALTRES	RECOMANACIONS	

Hi	 ha	 certa	 evidència	 que	 els	 efectes	 de	 píndola	 an@concep@va	 disminueixen	 en	 dones	 amb	

ileostomies.	Probablement	perquè	la	medicació	passa	a	través	del	diges@u	molt	ràpidament	sense	

ser	 absorbit.	 Si	 ets	 dona,	 ets	 fèr@l	 i	 tens	 relacions	 sexuals	 coitals	 informa't	 dels	 mètodes	

an@concep@us.	

Algunes	persones,	 per	 tal	 evitar	 que	 la	 bossa	 fregui	 amb	 la	 pell	 de	 la	 seva	parella,	 u@litzen	una	

funda	de	coto	durant	l'ac@vitat	sexual.	

Hi	ha	accessoris	que	ajuden	a	mantenir	la	bossa	fixa	per	evitar	moviment	i	fuites	durant	l'ac@vitat	

sexual.	

Algunes	persones,	abans	de	mantenir	relacions	sexuals	complertes,	comencen	amb	la	masturbació,	

en	solitari	o	amb	parella.	Pot	ser	una	bona	manera	per	agafar	confiança	i	seguretat.	

Recorda	buidar	i/o	canviar	la	bossa	abans	de	la	relació	sexual.	

L'estoma	no	s'ha	d'u@litzar	mai	per	a	l'ac@vitat	sexual	ja	que	pot	provocar	d'anys	a	l'estoma.	

Aquest	fulletó	és	només	informació	de	caràcter	general,	si	necessites	més	informació	consulta	amb	

el	metge/essa,	infermer/a,	psicòleg/a,	sexòleg/a.	

Com	a	norma,	si	pots	caminar	mitja	milla	(uns	800	metres)	pots	tenir	relacions	sexuals.	
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