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COMPLICACIONS DE L’ESTOMA 

ABSCÉS / INFECCIÓ 

Es caracteritza per l’aparició de signes inflamatoris (calor, rubor, dolor) i supuració a la zona 

que envolta l'estoma 

DEHISCÈNCIA   

Es la separació entre la mucosa i la pell del voltant de l’estoma 

GRANULOMES 

Lesions d’origen no neoplàsic que es caracteritzen per l’aparició de petites masses carnoses 

en la mucosa de l’estoma  

RETRACCIÓ   

Enfonsament de l’estoma per sota del nivell de la pell  

EDEMA 

Engruiximent  de la mucosa de l’intestí a nivell de l’estoma per augment del component hídric 

intersticial en la fase posterior a una intervenció quirúrgica 

ESTENOSI 

Estrenyiment de l’orifici de l’estoma per sota de la mesura necessària per assegurar una 

adequada evacuació 

PROLAPSE 

Excessiva protussió de la nansa intestinal sobre el pla cutani de l'abdomen mostrant una 

longitud superior a la presentada per l’estoma en el moment de la seva construcció 

HÈRNIA - EVENTRACIÓ 

Fallada o defecte de la paret abdominal que provoca la protussió, tant de l’estoma com de la 

pell periestomal donant lloc a un bony que sol desaparèixer en la posició de decúbit supí i 

apareix de nou quan el pacient s'incorpora o es posa dempeus 

NECROSI 

Sol presentar-se durant les primeres hores del postoperatori immediat i es produeix per la 

insuficient aportació sanguínia a la mucosa de l’estoma, que adquireix un color negre o bru 

molt diferent al seu color normal vermell brillant 
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