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RECOMANACIONS	DIETÈTIQUES	PER	A	AQUELLES	PERSONES	
AMB	UNA	OSTOMIA	DIGESTIVA	

LA	DIGESTIÓ	

El	menjar,	des	que	l’empassem,	triga	segons	a	arribar	a	l’estómac	on	pot	estar	diferents	
períodes	de	temps,	des	d’uns	minuts	a	unes	hores.	Un	cop	ha	estat	barrejat	amb	els	sucs	
gàstrics	i	trencat	en	partícules	més	petites,	passa	a	poc	a	poc	cap	al	budell	prim.	El	budell	
o	intestí	prim	és	un	tub	d’uns	sis	metres	de	llargària,	que	segrega	diferents	substàncies	
per	poder	digerir	el	menjar.	Quan	l’aliment	arriba	al	final	del	budell	prim	(ili)	ha	estat	
digerit	en	bona	part	i	el	que	queda	són	principalment	residus;	sals	i	aigua.		

Les	restes	continuen	el	seu	recorregut	dins	l’intestí	gros,	que	mesura	al	voltant	de	metre	
i	mig,	mentrestant	milions	de	bacteris	les	fermenten.	La	funció	de	l’intestí	gros	(còlon)	
és	la	d’absorbir	aigua	i	sals	minerals	augmentant	la	consistència	de	les	femtes.		

Tenint	 en	 compte	 que	 el	 menjar	 ha	 estat	 digerit	 en	 bona	 part	 quan	 arriba	 a	 l’ili	 o	
pràcticament	digerit	quan	arriba	al	colon,	el	fet	de	ser	portador	d’una	ileostomia	o	d’una	
colostomia	no	significa	que	s’hagi	de	seguir	una	dieta	específica.	El	budell	és	un	òrgan	
amb	 gran	 capacitat	 d’adaptació	 i	 per	 aquesta	 raó,	moltes	 persones	 portadores	 d’un	
estoma	poden	acabar	seguint	una	dieta	normal.		

S’ha	de	 tenir	 en	 compte	que	 la	 consistència	de	 les	 femtes,	 que	 surten	per	 l’estoma,	
dependrà	en	bona	part	de	la	seva	localització.	Així	doncs,	és	normal	que	la	consistència	
de	les	femtes	en	el	cas	d’una	ileostomia	sigui	més	líquida,	que	en	el	cas	d’una	colostomia,	
i	la	sortida	de	les	femtes	per	l’estoma	més	continua.		

	

DESPRÉS	DE	LA	INTERVENCIÓ	

En	la	majoria	dels	casos,	les	persones	als	que	se’ls	ha	realitzat	un	estoma	poden	tornar	
en	poc	temps	a	la	seva	dieta	habitual.	La	reintroducció	d’aliments	ha	de	ser	progressiva	
i	 en	molts	 hospitals	 es	 comença	 per	 una	 dieta	 líquida,	 després	 triturats	 i	 finalment	
s’inclouen	aliments	sòlids	de	fàcil	digestió	(dieta	que	exclou	aliments	amb	alt	contingut	
de	greix	i	de	fibra).	Generalment,	és	ja	al	domicili	on	es	progressa	cap	a	una	dieta	normal.		

	

PROGRESSIÓ	CAP	A	LA	DIETA	NORMAL	

A	l’alta	se	solen	donar	recomanacions	dietètiques	que	exclouen	els	aliments	que	poden	
produir	femtes	líquides	o	ventositats.		No	obstant	això	és	molt	personal		i	habitualment	
es	pot	anar	ampliant	la	dieta	fins	a	normalitzar-la.		
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Inicialment:	

ü Menjar	poc	i	sovint.	
ü Cuinar	amb	poc	oli:	forn,	bullit,	vapor	o	planxa.		
ü Evitar	els	aliments	que	contenen	molta	fibra:	Verdures,	cereals	integrals,	llegums	o	

fruits	secs.		
ü Pelar	les	fruites	i	escollir	les	més	madures.		
ü Beure	sovint	però	evitant	grans	volums	d’un	cop,	preferiblement	entre	els	àpats.		
ü Evitar	el	cafè	i	les	begudes	amb	gas.	
	
Introducció	de	nous	aliments	o	coccions:	
ü Introduir	les	verdures	cuites	en	poca	quantitat	i	si	es	toleren	be,	anar	augmentant	la	

quantitat	de	forma	progressiva.	Deixar	les	verdures	i	hortalisses	crues	i	les	verdures	
flatulentes	(cols,	carxofes	o	porro)	per	més	endavant.		

ü Introduir	coccions	que	requereixen	oli	en	abundància:		sofregits,	rostits	i	fregits.	En	
provar	tolerància	a	aquest	tipus	de	coccions,	triar	porcions	petites.	
	

En	 el	 cas	 de	 patir	 molèsties	 associades	 amb	 el	 menjar	 (flatulències	 o	 femtes	
completament	líquides)	s’ha	de	sol·licitar	assessorament	individualitzat	per	un	dietista-
nutricionista.			

	

QUÈ	MENJAR?	

Seguir	una	dieta	equilibrada	és	tant	 important	per	una	persona	que	porta	un	estoma	
com	per	a	la	resta	de	la	població.	Després	de	la	cirurgia	és	encara	més	important	menjar	
bé	per	garantir	una	bona	recuperació.		

Recomanacions	generals:	

ü Fer	5	–	6		àpats	al	dia	(esmorzar,	mig	matí,	dinar,	berenar,	sopar	i	ressopó)	de	poc	
volum.		

ü Mantenir	un	horari	regular	pels	àpats.		
ü Menjar	a	poca		poc,	mastegant	moltes	vegades	el	menjar.		
ü Evitar	els	plats	o	begudes	molt	fredes	o	molt	calentes.		
ü Beure	entre	1,5	l-	2	litres	d’aigua	al	dia	(excepte	contraindicació	mèdica).		

	
El	plat	 saludable	mostra	 les	proporcions	generals	que	haurien	de	seguir	els	diferents	
grups	d’aliment	dins	un	àpat.	
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“Drets	d’autor	©	2011	Harvard	University.	Per	més	 informació	sobre	el	Plat	Saludable,	 si	us	plau	
visiteu	 TheNutritionSource,	 Departament	 de	 Nutrició,	 Harvard	 T.H.	 ChanSchool	 of	 Public	
Health,	http://www.thenutritionsource.org	i	Harvard	Health	Publications,	harvard.edu.”	
	

ALIMENTS	A	EXCLOURE	

Tots	som	diferents	i	per	això	algunes	persones		amb	una	ostomia	digestiva	poden	menjar	
de	 tot	 i	d’altres	han	 trobat,	 amb	 la	 seva	experiència,	que	és	millor	deixar	de	menjar	
alguns	aliments.	És	important		remarcar	que	és	cadascú	qui	decideix	si	compensa	el	plaer	
de	 menjar	 algun	 tipus	 d’aliment	 enfront	 les	 molèsties	 que	 se’n	 puguin	 derivar.	 No	
obstant	 això,	 en	 cas	 de	 femtes	 molt	 líquides	 o	 groguenques	 és	 important	 triar	 els	
aliments	 de	 fàcil	 digestió	 (evitant	 un	 excés	 de	 fibra	 i	 de	 greix)	 i	 assegurar	 una	 bona	
hidratació	per	prevenir	la	deshidratació	i	la	pèrdua	de	nutrients.		

	

PREGUNTES	FREQÜENTS:	

Com	es	pot	avaluar	la	tolerància	a	algun	tipus	d’aliment?	

ü Si	se	sospita	que	un	aliment	causa	problemes,	abans	de	retirar-lo	definitivament	de	
la	dieta,	 	es	pot	provar	 la	tolerància	almenys	3	vegades,	separades	en	un	 interval	
d’un	parell	de	setmanes.		
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ü Escriure	un	diari	dietètic	 i	 	de	símptomes	pot	resultar	molt	útil	per	
identificar	els	aliments	que	no	es	toleren	bé.		

	
Quins	aliments	poden	provocar	gasos	o	flatulències?	
ü Els	llegums,	la	ceba,	el	porro,	el	plàtan	poc	madur	o	les	cols	contenen	components	

(fibra	i/o	midó	resistent)	que	escapen	de	la	digestió	i	poden	augmentar	la	producció	
de	gasos.		

ü La	cervesa	i	les	begudes	amb	gas.		
ü Alguns	edulcorants	emprats	en	caramels,	en	begudes	light	o	en	altres	aliments	sense	

sucre.	
	
Quins	aliments	poden	provocar	femtes	aquoses?	
ü La	pell	de	les	fruites	i	verdures	i	la	polpa	de	les	fruites	poc	madures.	
ü Les	 espècies	 picants.	 En	 general,	 menjar	 aliments	 picants	 en	 poca	 quantitat,	

combinant-los	amb	arròs,	pasta	o	patata	millora	la	tolerància.	
ü La	cervesa	en	abundància	 i	 la	 resta	de	begudes	alcohòliques.	Cal	 recordar	que,	a	

l’igual	que	per	la	resta	de	la	població,	s’ha	d’evitar	el	consum	d’alcohol	però	si	se’n	
pren,	mai	amb	l’estómac	buit.	

ü Alguns	edulcorants	substitutius	del	sucre.	Si	les	femtes	són	líquides	és	millor	retirar-
los	de	la	dieta.	

	
Què	es	pot	fer	en	cas	de	restrenyiment?	
ü Menjar	aliments	amb	alt	contingut	de	fibra	pot	prevenir	el	restrenyiment.	
ü Incloure	aliments	integrals	com	el	pa,	la	pasta	o	l’arròs	integrals	en	compte	de	blancs.	
ü Incloure	civada	o	cereals	integrals	a	l’esmorzar.	
ü Assegurar	5	racions	de	fruites	i	verdures	a	la	dieta.		
ü La	millor	manera	d’augmentar	la	quantitat	de	fibra	de	la	dieta	és	fer-ho	de	forma	

gradual	per	evitar	molèsties	com	ara	un	excés	de	ventositats.		
	
L’ALIMENTACIÓ	 ÉS	 MOLT	 IMPORTANT	 PERÒ	 NO	 HO	 ÉS	 TOT	 QUAN	
PARLEM	DE	L’ESTOMA	

La	 consistència	 de	 les	 femtes	 no	 depèn	 exclusivament	 del	 que	 es	 menja.	 L’aigua	
s’absorbeix	al	colon	i	per	tant,	si	la	part	del	colon	que	s’ha	retirat	és	amplia,	és	habitual	
que	les	femtes	tinguin	una	consistència	líquida	o	pastosa.	Si	la	major	part	del	colon	ha	
quedat	intacte	les	femtes	són	més	formades	i	la	sortida	a	través	de	l’estoma	és	menys	
freqüent.		

Les	molèsties	associades	a	les	sortides	per	l’estoma	es	poden	deure	a	altres	motius:		

En	el	cas	de	les	ventositats:	Menjar	ràpid,	horari	irregular	pels	àpats,	massa	temps	entre	
àpats...	
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En	 el	 cas	 de	 femtes	 líquides	 o	 diarrees:	 Estrès,	 alguns	 fàrmacs	 com	
antibiòtics,	gastroenteritis...	

En	el	cas	del	restrenyiment:	Beure	poca	aigua,	manca	d’exercici	físic	o	alguns	fàrmacs	
com	certs	antidepressius	o	analgèsics.	

	

RECOMANACIONS	DIETÈTIQUES	PER	A	LES	PERSONES	QUE	PORTEN	UNA	
UROSTOMIA	

El	 sistema	 urinari	 juga	 un	 paper	 complex	 en	 l’equilibri	 hidro-electrolític	 (líquids	 i	
minerals),	en	l’equilibri	àcid-bàsic	(pH)	i	l’eliminació	de	substàncies	de	desfet.		

Les	persones	portadores	d’una	urostomia	poden	menjar	de	tot,	seguint	com	a	base	una	
dieta	equilibrada.	No	obstant	això,	és	important	assegurar	beure	aigua	i	altres	líquids	en	
quantitat	suficient	(1,5	a	2	litres	al	dia),	a	menys	que	hi	hagi	contraindicació	mèdica.		

S’ha	de	tenir	en	compte	que	alguns	aliments	i	medicaments	poden	enfosquir	l’orina	o	
produir	 una	 forta	 olor.	 Respecte	 al	 tema	 de	 l’olor,	 tant	 en	 ostomies	 digestives	 com	
urològiques,	només	es	nota		quan	es	buida	o	canvia	la	bossa.	Recorda	que	tothom	fa	
olor	quan	va	al	bany.	

Aquestes	recomanacions	pretenen	ser	una	ajuda	complementària	a	les	indicacions	
rebudes	pel	personal	sanitari.	No	obstant,	si	vostè	ha	estat	aconsellat	en	diferent	
forma	per	la	seva	infermera,	metge	o	dietista-nutricionista	segueixi	el	consell	
individualitzat.	Contacti	amb	el	metge	en	cas	d’alteracions	gastrointestinals	o	en	el	
funcionament	de	l’estoma.		

Pirámide	Alimentación	Saludable	SENC	2015	

Guías	alimentarias	para	la	población	española	
(SENC,	diciembre	2016);	la	nueva	pirámide	
de	la	alimentación	saludable.	Grupo	Colaborativo	
de	la	Sociedad	Española	de	Nutrición	
Comunitaria	(SENC):	J.	Aranceta	Bartrina,	V.	Arija	
Val,	E.	Maíz	Aldalur,	E.	Martínez	de	Victoria	
Muñoz,	R.	M.	Ortega	Anta,	C.	Pérez-Rodrigo,	J.	
Quiles	Izquierdo,	A.	Rodríguez	Martín,	B.	Román	
Viñas,	G.	Salvador	i	Castell,	J.	A.	Tur	Marí,	G.	
Varela	Moreiras,	L.	Serra	Majem	
	


