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INTRODUCCIÓ
Hi ha una preocupació generalitzada pel creixent nombre de naixements per
cesària (OMS, 2015). Actualment, s’ha d’oferir un intent de part per via vaginal a totes les
dones amb cesària prèvia, una vegada que es descartin les contraindicacions i s’informi a la
gestant dels riscos i beneficis del part vaginal (SEGO, 2010).
Aquesta guia presenta l’evidència científica disponible actualment per a facilitar
assessorament antenatal a les dones que han tingut una cesària prèvia per tal que juntament
amb el professional de la salut i tenint en compte la seva història obstètrica i mèdica puguin
prendre una decisió informada.
En les últimes revisions científiques, s’ha publicat que les dones que intenten el
part vaginal després de cesària tenen aproximadament un 75% d’èxit (Guise JM
et al, 2010) depenent del lloc de naixement. Els riscos i beneficis han de ser discutits en el
context de les circumstàncies individuals de les dones, incloent la seva motivació i
preferències per aconseguir el part vaginal o planificar la cesària programada juntament
amb el professional de la salut. El fracàs del PVDC, el que resulta en una cesària
d’emergència i poques vegades, en un trencament uterí, pot minimitzar-se amb una selecció
adequada de la dona, un bon assessorament antenatal i una acurada revisió de la seva
història mèdica i obstètrica (RCOG, 2007).
ESTADÍSTIQUES
L’OMS (Organització Mundial de la Salut) en les seves recomanacions, preveu
que la taxa de cesària hauria d’oscil·lar entre el 10 i el 15% ja que la cesària no és
una forma normal de néixer, sinó que es tracta d’una cirurgia major i comporta els seus
riscos. A més, no hi ha proves que les taxes de mortalitat millorin quan es supera aquesta
xifra del 10% (OMS, 2015).
Als hospitals públics espanyols, segons les dades del Ministeri de Sanitat del 2012, la taxa va
ser de 21,9%, xifra que es dispara als centres privats fins arribar al 35,1% (Ministeri de
Sanitat, 2012).
Aquesta taxa es troba bastant allunyada de la recomanació de l’OMS, el que ens fa pensar
que no és adequat que gairebé 1-3 de cada 5 dones no puguin parir sense necessitat de la
intervenció i es confirma que hi ha moltes cesàries innecessàries.
El protocol sobre PVDC (Juny 2010) de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia
(SEGO) indica que: «L’embaràs múltiple, la diabetis gestacional, la macrosomia o la

presentació podàlica no són una contraindicació per al part per via vaginal després d’una
cesària».
PRESA DE DECISIONS INFORMADES
El part ha passat de ser un esdeveniment social compartit per la comunitat, en el qual les
dones comptaven amb el suport i experiència d’altres dones familiars, professionals o
amigues, a estar en mans dels professionals de la salut. La pèrdua del protagonisme i control
de les dones durant aquest procés ha coincidit amb el pas del mateix des de la llar al centre
sanitari, portant a una major intervenció sanitària i a una invisibilitat de les dones (Ministeri
de Sanitat, 2007).
Un naixement normal, sense complicacions, lliure d’intervenció, natural i saludable segueix
sent la forma més segura, més pràctica i avantatjosa per la mare i per al seu nadó que ha de
néixer. La presa de decisions compartides és un procés de col·laboració que
permet a les dones i els seus professionals de referència prendre decisions en
conjunt, tenint en compte la millor evidència científica disponible, així com els
valors i preferències de la dona. Avui dia això hauria de ser un dret per a tota dona
embarassada però bé sabem que en molts casos no es compleix.
Un dels principals objectius és donar recolzament a les dones embarassades amb cesària
prèvia per a què puguin prendre decisions informades sobre l’intent del part vaginal després
de cesària. És primordial informar a la dona sobre els riscos de cada opció per tal que pugui
decidir la millor opció.
La informació, incloent l’avaluació de riscos, s’ha de compartir amb la dona de forma
comprensible. Quan l’intent del treball de part i la repetició de la cesària són
opcions medicament equivalents, un procés de presa de decisions compartida
entre professional i dona s’ hauria d’adoptar i, sempre que sigui possible, la
preferència de la dona hauria de ser respectada (NIH, 2010).
Des de l’any 2002 es troba vigent la Llei bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i Drets
i Deures en Matèria d’Informació i Documentació Clínica (LBRAP), que defineix el principi
d’autonomia de pacients i estableix el marc en què s’aplica el consentiment informat
(Ministeri de Sanitat, 2007).
COMPLICACIONS DE LA CESÀRIA
El risc de l'intent de part vaginal hauria d'anar sempre contrastat amb el risc que comporta
la repetició d'una cesària tant per a la dona com pel nadó.
Encara que avui en dia hi ha molt poques morts maternes, el risc de mort materna pot
ser de 47 vegades superior per a les dones que tenen cesària a causa dels propis
riscos de la cirurgia major abdominal i dels riscos de l’ús de l’anestèsia (Deneux-Tharaux et

al , 2006).
La cesària pot comportar complicacions a curt termini com: infecció, hemorràgia, lesions a
la bufeta i / o intestins, teixit cicatricial o adherències que poden causar dolor a llarg termini
i poden fer que repetir la cirurgia sigui més difícil i complicat, acabant realitzant una
histerectomia (extirpació de l’úter) per poder salvar la vida de la mare. Les dones que han
tingut una cesària també tenen major risc de patir placenta prèvia, accreta o abrupta, de
patir infertilitat secundària, avortaments espontanis, mort fetal intrauterina inexplicable en
tercer trimestre durant futurs embarassos i embaràs ectòpic (Goer, 1995). Els estudis
també demostren que un part per cesària, especialment quan no s’esperava,
pot posar a les dones en major risc de patir depressió i estrès posttraumàtic
(CIMS, 2010).
Una cesària tampoc està exempta de riscos per al nadó. Els nadons que neixen per
cesària programada tenen un major risc de patir Síndrome de Distrés Respiratori, ja que se
sap que les contraccions del part segreguen una substància que ajuda a preparar els seus
pulmons per respirar (Enkin, 2001), a més d’una major incidència d’altres problemes
respiratoris tant en el naixement com al llarg de la seva vida (Lowdon & ChippingtonDerrick, 2002).
També els nadons poden patir talls o laceracions pel bisturí del cirurgià. El contacte pell
amb pell, el qual té moltes avantatges adaptatives per al nadó, és més probable que es
retardi. També, a causa dels medicaments que se’ls dóna a la mare per al dolor, es pot veure
afectada la capacitat del nadó per agafar-se al pit i mamar, la qual cosa dificulta
l’establiment de la lactància materna (Childbirth Connection, 2012).
Al 2006, un grup d’investigadors van examinar els nascuts vius entre 1999 i 2001. Es va
informar que els nounats de mares que van tenir una cesària planificada eren més propensos
a morir en les primeres quatre setmanes de vida. La taxa de mortalitat infantil per a
mares primerenques amb una cesària programada va ser del 2,85 per 1.000
enfront del 1,83 per a les mares que van tenir un part vaginal. Una taxa 56 per
cent més alta (MacDorman, Declercq et al, 2006). En el mateix estudi realitzat per
MacDorman et al., es van analitzar específicament taxes de mortalitat infantil i neonatal i es
va trobar que la taxa de mortalitat neonatal en general per als nadons nascuts per cesària és
2,9 vegades més alta que la dels nadons nascuts per part vaginal i 6,7 vegades més alta si la
causa de la mort va ser la hipòxia intrauterina.
El risc de trencament uterí per tenir cesària prèvia varia en funció del lloc on
ocorre el part i la manera d’actuar dels professionals que l’atenen. Així, en
hospital varia des de 0,21% segons els estudis i es veu influenciat segons si hi
es practica la inducció del part (Guise JM et al, 2010). A les “cases de parts” el
risc oscil·la entre 0,02% i 0,2% (Lieberman et al, 2004) i hi ha estudis de part a casa en
els quals ni tan sols constaten casos de trencament d’úter en la seva mostra poblacional
(Johnson & Daviss, 2005; Latendresse et al, 2005 i Haas, 2008). .
Els estudis demostren que la immensa majoria de les dones que donen a llum

després d’una cesària anterior tenen un part segur i normal, augmenta el seu
benestar psicològic i redueix el trauma anterior. D’acord amb els National Institutes
of Health (NIH, 2010), 992-993 dones d’un total de 1000 donen a llum sense la complicació
d’un trencament uterí. A vegades, la cicatriu s’estén prou com per causar una dehiscència.
Això també es coneix com un trencament silenciós o incomplet o una separació
asimptomàtica. Es produeixen en aproximadament 1% a 2% de les mares amb una cicatriu
transversal baixa (de costat a costat). Es curen per si soles i no necessiten tractament mèdic
(ACOG, 2010).
Un recent estudi holandès dut a terme l'any 2011 (Lau et al, 2011) va arribar a la conclusió
que les dones amb antecedents d’una cesària prèvia i després un part vaginal estan en un
significant menor risc de trencament uterí, variant els percentatges d’un 0 , 17-,46% i per a
dones amb una sola cesària prèvia els percentatges són del 0,4-0,7%. Un altre estudi
holandès va determinar que la taxa d’èxit de l’intent de part va ser del 76%. El trencament
uterí va ocórrer en 1.5% durant l’intent del part vaginal, amb un risc de mort perinatal de 1,2
per 1000. El risc de trencament uterí va augmentar significativament quan es va induir el
part amb prostaglandines sol o combinat amb oxitocina o quan el treball de part es va
augmentar amb l’oxitocina (Kwee et al, 2007).
Els trencaments uterins també poden ocórrer en dones que mai han tingut una
cesària. Aquest tipus de trencament pot ser causat per la debilitat dels músculs uterins
després de diversos embarassos, l’ús excessiu d’agents per induir el part com l’oxitocina, un
procediment quirúrgic previ sobre l’úter, o per l’ús de fòrceps (Guise JM, 2010).
Per altra banda, diversos estudis suggereixen que els nens nascuts per cesària
tenen diferent flora intestinal que els nens nascuts per part natural. La manera
de néixer s’ha associat amb canvis a llarg termini en la composició de la microbiota
intestinal i, més recentment, també amb els canvis en el sistema immunològic. Aquest a
més, ha relacionat la cesària amb un major risc per al desenvolupament de
malalties autoimmunes com la diabetis tipus 1, asma o malalties inflamatòries
cròniques (Hansen et al, 2014).
PLACENTA ACRETA
Les dones amb més risc de placenta acreta són les dones que han tingut una o
més cesàries per el dany causat al miometri (paret uterina). La placenta acreta es una
complicació greu que es dona quan part de la placenta o la placenta sencera, invadeix la
paret uterina de forma inseparable provocant en la majoria dels casos, una hemorràgia
obstètrica massiva després del naixement del nadó necessitant l'ús de cirurgia per poder
solucionar-la. L'excessiva pèrdua de sang i la cirurgia poden desencadenar en: coagulopatia
intravascular disseminada, la necessitat d'una histerectomia, la possibilitat d´una lesió
quirúrgica dels urèters, la bufeta, l'intestí o estructures neurovasculars, síndrome de
dificultat respiratòria, reacció transfusional aguda, desequilibri dels electròlits i insuficiència
renal en la dona (ACOG, 2012). La pèrdua de sang mitjana en el part en dones amb placenta

acreta és de 3 a 5 litres. Fins a un 90% de les dones amb placenta acreta requereix transfusió
de sang, i el 40% requereix més de 10 unitats de concentrats d'hematies (Hudon, 1998).
Encara que el trencament uterí és el que més preocupa als professionals en una
dona amb cesària anterior, la placenta acreta és una condició obstètrica molt
més seria (que ha augmentat en els últims anys degut a l'increment en el
nombre de cesàries) ja que la mortalitat materna es del 7%, una xifra molt alta
comparant que no hi ha morts maternes relacionades amb trencament uterí (Guise et al,
2010). A més, el risc de trencament uterí en una dona amb cesària anterior es del 0,2-1%
mentre que el risc de placenta acreta es del 3% per a dones amb una sola cesària , del 11%
amb dues cesàries, del 40% amb tres, del 61% amb quatre i del 67% amb cinc cesàries (Silver
et al, 2006).
Aquesta condició pot estar diagnosticada o no abans del part. Els professionals de la salut
tenen el deure d'informar degudament a les dones sobre els riscos beneficis del part vaginal
versus la repetició de cesària. La cesària pot condicionar la futura vida reproductiva
de la dona, i aquesta té el dret de ser degudament informada sobre les diferents opcions
disponibles. A més cesàries, més morbi-mortalitat materna.
HOSPITAL, CASA DE PARTS I PART A CASA PER EL PVDC
Pràcticament la totalitat d’estudis que hi ha sobre parts a casa, tant de parts
normals com de PVDC, demostren que aquest tipus d’atenció redueix molt la
necessitat d’intervencions sobre el part, el que en cas de tenir una cesària prèvia
resulta molt avantatjós ja que tot el que impliqui accelerar o alterar el ritme del part pot
suposar un augment del risc de trencament uterí (Haas, 2008). D’aquesta manera, una
dona amb cesària prèvia té menor risc de trencament uterí quantes menys
intervencions se li facin, i això és més probable que passi en una sala de part natural o
en el part a casa, on no es força la fisiologia i es respecten els temps, la verticalitat i la
llibertat de moviments i la dona és totalment conscient del dolor de les seves contraccions.
Les dones que opten per l’atenció del part a cases de part (en sistemes on aquestes estan
integrades en el sistema públic de salut) o parts domiciliaris són més propenses a tenir un
part espontani vaginal, PVDC o no. Això es degut a que les cases de parts ofereixen atenció
individualitzada i de recolzament, i no s’utilitzen monitors electrònics fetals continus, ni
oxitocina intravenosa ni epidural com a procediments de rutina. Si una dona amb una
cesària prèvia desitja fortament tenir un part vaginal en l’embaràs actual, la seva millor
oportunitat per a complir amb aquest objectiu és comptar amb l’atenció de les cases de parts
o el part domiciliari (Albers LL, 2005).
L’atenció del part amb cesària prèvia a les cases de parts o a casa té
l’inconvenient que en cas d’ocórrer un trencament uterí, aquesta complicació
requereix trasllat urgent a l’hospital i el 5,5% de les ruptures uterines
s’associen amb mort fetal (LydonRochelle et al, 2001). Per això, la majoria de
societats científiques desaconsellen el part a cases de parts o a casa quan es té

cesària prèvia.
A dia d’avui no hi ha prou evidència científica explicita sobre els resultats en mostres
poblacionals grans de part vaginal després de cesària a domicili però si que existeix
evidència de la seguretat d’aquests en cases de parts integrades dins el sistema públic de
salut amb bons resultats (Albers LL, 2005). Aquí a Catalunya, des de la sanitat pública
aquesta possibilitat no existeix. Així doncs, les dones que prenen la decisió d’un PVDC a casa
han d’haver estat informades sobre els riscos beneficis d’aquest a través del seu professional
de referència i signar un consentiment informat. Es important que aquestes dones
entenguin l’informació proporcionada per tal de prendre una decisió informada, conscient i
responsable.
INDUCCIÓ FARMACOLÒGICA DEL PART AMB PVDC
Els estudis realitzats per Lydon-Rochelle (2001) i Delany (2002) van mostrar clarament
que qualsevol forma d’inducció augmenta el risc de trencament uterí. Els
coneguts estudis de Landon (2004) i Bujold (2005) també tots dos van mostrar una relació
entre la inducció i el risc de trencament uterí. Les dones han de ser informades sobre el fet
que hi ha un major risc de trencament uterí per la inducció del part amb
prostaglandines (RCOG, 2007). A l’estudi NICHD, els riscos de trencament uterí per cada
10.000 PVDC planificats van ser de 102 trencaments en dones per inducció amb
prostaglandines i 87 trencaments en dones amb l’ús de oxitocina intravenosa per augmentar
el treball de part (Landon et al, 2004). Això es compara amb un risc global de trencament
uterí de 2 / 10.000 en dones sense cesària prèvia (RCOG, 2007).
Dos estudis han ampliat diferències en els resultats adversos entre inducció amb i sense
prostaglandines (com la inducció amb la sonda de Foley intracervical) (Smith el al, 200 i
Landon et al, 2004) i segons el NICHD estudi, la inducció de prostaglandines en comparació
amb la inducció sense prostaglandines va incórrer en un significant major risc de
trencament uterí (140 davant 89 / 10.000, p = 0,22). En un anàlisi de recollida de dades a
nivell nacional d’Escòcia, la inducció amb prostaglandines en comparació amb no
prostaglandines es va associar amb un risc de trencament uterí estadística i
significativament més gran (87 enfront de 29 / 10.000) i en un major risc de mort perinatal
per trencament uterí (11,2 enfront de 4,5 / 10.000) (Smith et al, 2004). Això es compara
amb 6/10000 risc de mort perinatal en dones amb un úter sense cicatrius induïda per la
prostaglandina identificat en una revisió (Kelly et al, 2006).
L’ús de misoprostol es desaconsella a causa de la seva associació amb un major
risc de trencament uterí. L’ús de catèters transcervicals, ús d’oxitocina i la
amniorrexis es poden utilitzar per induir el part en les dones que intenten un
part vaginal després de cesària (SEGO, 2010).
PVD2C I PVD3C

La repetició de la cesària programada no és l’única resposta a una dona amb
dos o tres cesàries prèvies. L’intent del part vaginal pot ser una opció segura per a un
grup seleccionat de dones (Spaans et al, 2003). La Societat Espanyola de Ginecologia i
Obstetrícia considera que una dona amb dos cesàries segmentàries transverses
prèvies sense complicacions poden ser candidates al part vaginal (SEGO, 2010).
Segons un recent estudi (Tahseen & Griffiths, 2010) el risc de trencament d’úter en cas de
dos o més cesàries és només lleugerament superior però presenten el mateix grau de
morbimortalitat que els parts amb només una cesària prèvia pel que no hi ha motiu per
desaconsellar l’intent de part vaginal.
Les dones que sol·liciten l’intent d’un part vaginal després de dos cesàries
haurien de ser aconsellades tenint degudament en compte les dades
disponibles de la taxa d’èxit del 71,1%, d’aconseguir el part vaginal i la taxa de
trencament uterí del 1,36 % (Tahseen & Griffiths, 2010).
En un estudi dut a terme a Estats Units al 2010, es van prendre com a mostra 25.005 dones
amb cesària prèvia, 860 tenien tres o més cesàries anteriors: 89 van intentar el PVDC i 771
van tenir cesària programada. De les 89 que van intentar el PVDC, no hi va haver casos de
morbiditat materna. Elles van tenir les mateixes probabilitats de tenir un part vaginal amb
èxit que les dones amb una sola cesària prèvia (79,8% versus 75,5%). Per tant l’estudi va
concloure que les dones amb tres o més cesàries anteriors que intenten 1 PVDC tenen taxes
similars d’èxit i risc de morbiditat materna com aquelles amb una sola cesària prèvia, i com
les dones de cesària programada (Cahill et al, 2010).
CONCLUSIONS
Tota dona amb una o més cesàries prèvies hauria de tenir l’oportunitat de ser informada, i
dins de les seves circumstàncies triar com vol parir. Aquesta decisió s’hauria de prendre
juntament amb el professional sanitari de referència i hauria de ser el mateix professional
qui li exposés tota l’evidència científica objectiva i actualitzada així com els riscos i els
avantatges del part vaginal i de la cesària, dins de les circumstàncies de cada dona i cada
embaràs.
Encara que una dona tingui una cicatriu a l’úter, el part vaginal sempre és més segur
per a la mare comparat amb una cesària. El risc de trencament uterí s’ha demostrat
que augmenta a mesura que més intervencions es realitzen durant el part, per això en els
hospitals el risc varia del 0,2 a l’1% (Guise JM et al, 2010) i a cases de parts o al domicili és
del 0,02 al 0,2% (Lieberman et al, 2004). Així com l’ús de prostaglandines en gel per a la
inducció del part augmenta considerablement el risc de trencament uterí, idealment s’hauria
d’afavorir l’inici espontani del treball de part. I si és necessària l'inducció, els professionals
haurien de triar altres formes més segures.
Per concloure, una cesària és una cirurgia que pot salvar la vida de la mare i el seu nadó però
hem de recordar que es tracta d’una cirurgia major abdominal que incrementa els riscos
mèdics pels mare i fill (ACOG, 2010) i que només s’hauria de recórrer a ella en els casos de

vida o mort o en els casos que després d’un intent de part vaginal hi ha una raó justificada
per la qual aquest nadó no pot néixer vaginalment.
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Segons la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre
, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la do
cumentació clínica:

 Les persones tenen el dret de rebre informació sobre els diferents tractaments existents p
er tal de decidir lliurement.

Article 2.2. La informació ha de formar part de totes les actuacions assistencials, ha d’ésse
r verídica, i s’ha de donar de manera comprensible i adequada a les necessitats i els reque
riments del pacient, per a ajudarlo a prendre decisions d’una manera autònoma
.

 La decisió de sotmetre's a qualsevol prova o intervenció requereix el consentiment de la p
ersona. Aquesta decisió es pot tirar enrere en qualsevol moment.

Article 6.1. Qualsevol intervenció en l’àmbit de la salut requereix que la persona afectada h
i hagi donat el seu consentiment específic i lliure i n’hagi estat informada prèviament
, d’acord amb el que estableix l’article 2.

Article 6.4. En qualsevol moment la persona afectada pot revocar lliurement el seu co
nsentiment.

Tots els drets reservats. Qualsevol forma de reproducció, distribuc
ió, comunicació pública o transformació
d' aquesta obra podrà ser realitzada sempre i quan es citi la font
i l'enllaç d'aquesta.

