
CONDUCTA PER A ELEGIR ENTRE LA PUBIOTOMIA

I LA CESARIA

pel Dr . DOMINGO AGUSTI PLANELL

I.-La pubiotomia esta indicada quan els diametres conju-
gat veritable i biisquiatic els falti 3 o 215 cm. per deixar passar
els diametres fetals que previament tindrem midats; puix aque-
]la xifra la dona la pubiotomia sense produir lesions a les sinfi-
sis pelviques; no considerant contraindicada la pubiotomia a les
primipares mes quo en el cas quo contin molts anys (cap a la
ratlia dels 40).

II.-L'exit do ]a pubiotomia consisteix on complir una acu-
rada tecni(-d'extraccio fetal, que nosaltres la fem immediata;
puix helm de\nsar que pel sol rot de serrar el cinturo pelvic,
no hem un ample espai per on poguern extreure el
fetus sense preocupar-se d'un rigoros mecanisme de part.

III.-Elegim previament el forceps o la versio, segons el
pol cefalic estigui insinuat i flexionat, o lliure i sense flexionar
per damunt do l'estret superior; puix sols en el primer cas es
possible for una bona presa amb el forceps, i sols d'ella podrem
obtenir una perfecta tecnica do mecanisme do part durant t'ex-
traccio fetal; reservant la versio per als altres casos en els quals
el pot cefa:ic, per esser molt alt i coin ja hem dit, lliure i sense
flexionar per damunt de l'estret superior, no podriem obtenir
una presa amb el forceps que complis les conditions necessa-
ries per o una bona tecnica d'extraccio, en canvi amb la versio,
posat el cap I'ditim entre les nostres mans en el Mauriceau, po-
drem amb exactitud i facilitat, complir aquell mecanisme neces-
sari per a fer passar els menors diametres possibles, i no donar
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floc a un eixamplament pelvic exigent, que seria innecessari i

perillos.

IV.-No substituirem la pubiotomia per la cesaria per creu-

re-Ia de mds gravetat intrInseca, puix la seccio de la serosa pe-

ritoneal, fins en els casos que no hi ha infeccio ovular, es mes

perillosa que la seccio del pubis; i en els casos d'infeccio ovular
tambd ds superior a 1'extraperitoneal, ja quo els sues septics ute-
rins contactaran amb la superffcie desenganxada del perito-
nea, en la quo hi han at descobert paquets vasculars i limfa-
tics, i contactaran tambd amb el teixit cellular pelvic, i que
una infeccio isolada d'aquest teixit cellular pot propagar-se at
peritoneu posat en contacte amb ell; en canvi, una infeccio do
la seccio pnbica no compromet la vida com ho fa la peritonitis.

V.-Sempre hem de pensar, quo una pubiotomia pot doixar
permanentment ampliada la pelvis i curar 1'estretesa, (valgui la
comparanca), assent desprds possibles el que siguin espontanis
els parts a venir.

V1.-La cesaria esta indicada en les pelvis obstruides per
tumors ossis i sempre quo als diametres pelvians utils, ano-
menats en I'apartat primer, els falti mds de 3 a 3,5 cm. per deixar
passar facilment els diametres mils fetals; puix ds sabut que la
pubiotomia no pot donar mds que dita xifra, com no sigui pro-
duint lesions importants on les sinfisis pelviques; tambd esta
indicada gran hi ha obstacles a les parts carnoses, com son tu-
mors previs, cicatrius importants tan per la seva extensio com
pet sea lloc i faltes do desenrotllament de dites parts carnoses.

VII.-Corn aconsella el professor Nubiola, preferim la cesa-
ria extraperitoneal a la classica, no solament en els casos d'infec-
cio ovular, sing tambd on l'ou aseptic i fins amb integritat de
tots ovulars; per que no existeixen on aquella els perills d'adhe-
rencies i brides epiploiques i intestinals amb la cicatriu uteri-
na, per ocupar aquesta la zona baixa o de segment inferior
uteri que desprds sera ]a regio istrnica uterina i quedara redul-
da a la minima extensio.

Havent cultivat amb especial afecte, la Clfnica d'Obstetri-
cia de la nostra Facultat de Medicina, aquest punt de I'especia-
litat, qui desitgi Inds details, pot trobar-los en les segiients
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