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Rezumat
Prevalenţa operaţiei cezariene a fost alarmantă în ultimele 3 decenii. În România, rata operaţiilor cezari-

ene a crescut în mod dramatic după anul 1990. România se află pe locul 3 în Europa, cu un procent de 37% 
de operaţii cezariene din totalul de naşteri. 

Scopul acestei lucrări este de a pune în evidenţă modalităţi de reducere a numărului de operaţii cezariene 
în România. Această lucrare se bazează atât pe o analiză comparativă realizată între diverse alte lucrări 
ştiinţifice, cât şi pe experienţa proprie a autorilor.

Rezultate. Se vor identifica cauzele efectuării operaţiilor cezariene care pot fi evitate în aşa fel încât naş-
terea să poată avea loc pe cale naturală. În general, printre cele mai discutate situaţii clinice se enumeră 
sarcina cu risc crescut şi a doua cezariană. Pentru a reduce această rată îngrijorătoare a operaţiilor cezarie-
ne, sunt necesare mai multe intervenţii la nivelul sistemului sanitar actual: o pregătire mai bună a persona-
lului medical, dar şi o comunicare şi o colaborare mai bună între pacient şi medic în evaluarea tuturor ris-
curilor efectuării unei astfel de operaţii. 

Concluzii. Procentul crescut al operaţiilor cezariene în România poate fi redus prin asigurarea unor 
servicii medicale mai bune şi de calitate gravidelor. 

Cuvinte cheie: operaţie cezariană, prevalenţă, analiză comparativă

Abstract
The rate of cesarean section has increased in a very fast way in the last three decades all around the world. 

In Romania, the rate has dramatically increased after 1990. Romania occupies the third position in Europe 
with a rate of 37% of cerean sections from the total number of births. 

This paper aim is to illustrate ways for reducing the number of caesarean surgeries in Romania and it is 
based on both analysis of multiple scientific papers and author’s own experience.

Results. We will identify the causes of cesarean surgery that can be avoided in such a way that birth can 
occur naturally. In general, among the most discussed clinical situations is listed the high-risk pregnancy 
and the second caesarean section. In order to reduce this worrying cessation rate, more interventions in the 
current health system are needed: better medical staff training as well as better communication and collab-
oration between the patient and the doctor in assessing all the risks of doing so operations.

Conclusions. The high percentage of cesarean operations in Romania can be reduced by providing better 
and quality services to pregnant women.

Keywords: cesarean surgery, prevalence, comparative analysis

Ref: Ro J Med Pract. 2019;14(2) 
DOI: 10.37897/RJMP.2019.2.3

REFERATE GENERALE

Article History:
Received: 17 May 2019
Accepted: 31 May 2019

Romanian JouRnal of medical PRactice – Vol. 14, no. 2 (66), 2019



109

Introducere

Naşterea prin operaţie cezariană reprezintă 
utilizarea unei intervenţii chirurgicale pentru a ex-
trage fătul (unul sau mai mulţi copii) din cavitatea 
uterină [2]. Operaţia cezariană este cea mai frec-
ventă intervenţie chirurgicală obstetricală efectua-
tă la femei [3].

Printre indicaţiile operaţiei cezariene se enu-
meră: distocie, patologie cicatricială cervico-vagi-
no-perineală, sarcină asociată cu cancer de col 
uterin, boli preexistente sarcinii, placenta praevia, 
abruptio placentae, hipertensiunea arterială aso-
ciată sarcinii, sindrom de abdomen acut chirurgi-
cal, ruptură uterină, uter cicatriceal, sarcină multi-
plă, ruperea prematură a membranelor, ruptură 
precoce de membrane, patologia cordonului om-
bilical, alte cauze de patologie a anexelor fetale, 
infecţii materne cu transmitere materno-fetală, 
suferinţă fetală acută şi cronică şi sarcinile cu izoi-
munizare în sistemul Rh.

Printre potenţialele riscuri ale operaţiei cezari-
ene se enumeră: creşterea morbidităţii pe termen 
scurt, creşterea ratelor de apariţie a endometritei, 
transfuziilor şi trombozelor venoase, creşterea pe-
rioadei de internare şi creşterea timpului de con-
valescenţă, creşterea morbidităţii pe termen lung, 
creşterea riscului pentru placenta accreta şi histe-
rectomie cu cezarienele următoare.

Rata de naştere a operaţiilor cezariene variază 
substanţial între naţiuni şi instituţii, dar continuă 
să crească în întreaga lume [1]. Rata naşterilor prin 
cezariană întâlnită până în anul 2014 era sub 10-
15%, procent care a crescut la 13% în 2015 [4], 
conform datelor OMS.

În foarte multe ţări, prevalenţa operaţiei ceza-
riene a fost alarmantă în ultimele 3 decenii [9]. 
Este foarte bine cunoscut faptul că operaţia cezari-
ană a adus şi multe beneficii în cazul finalizării sar-
cinilor, însă atât specialiştii, cât şi publicul se în-
treabă oare cât de mult mai poate fi extins acest 
procent de operaţii [6].

Multe studii arată că în România s-a înregistrat 
o creştere progresivă a procentului de operaţii ce-
zariene, de la 11,5% în 1999 la 37% în 2016, cu
menţiunea că numărul de astfel de operaţii a fost mai
mare în cazul pacientelor din zona urbană (fig. 1).

În România, procentul de operaţii cezariene 
este mai mare în sectorul privat faţă de cel public, 
cu o prevalenţă de 60% (cezariană) la 40% (cale 
naturală), iar numărul de paciente cu un nivel de 
educaţie ridicat ce efectuează operaţia cezariană 
este mai mare decât numărul de paciente cu un 
nivel de educaţie inferior (fig. 2).

Material şi Metodă

Scopul aceste lucrări este de a identifica deferi-
te strategii pentru reducerea procentului de ope-
raţii cezariene, bazandu-se atât pe literatura de 
specialitate, cât şi pe experienţa proprie a autori-
lor.

Punctul de start al acestui studiu este de a 
identifica cauzele efectuării operaţiei cezariene 
pentru ca, mai apoi, să se întreprindă acţiuni pen-
tru reducerea numărului acestor intervenţii medi-
cale.

Figura 1. Diferenţa procentului de naşteri prin operaţie cezariană (2009-2016)
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rezultate şi discuţii

În mod frecvent, operaţia cezariană este asoci-
ată cu vârsta, care, la rândul ei, este asociată cu 
probleme frecvente de contracţii uterine (reduce-
rea contracţiilor spontane).

Un studiu realizat în Regatul Unit în perioada 
1980-2005 pune în evidenţă faptul că 38% dintre 
operaţiile cezariene ar fi putut fi evitate în cazul în 
care nu s-ar fi luat în considerare vârsta mamei 
[10].

În România, a existat o creştere semnificativă a 
procentului de operaţii cezariene pe o perioadă de 
30–35 de ani, după care a avut loc o mică scădere 
(fig. 3).

Luând în considerare o mulţime de studii şi ba-
zându-ne şi pe experienţa proprie, suntem de 
acord că vârsta pacientei poate reprezenta un risc 
la naştere, însă experienţa practică demonstrează 
că un procent semnificativ de paciente cu vârsta 

Figura 2. Tipul naşterii în funcţie de locul naşterii (instituţie medicală publică/privată)

de peste 30 de ani au parte de naşteri pe cale vagi-
nală în cele mai bune condiţii.

Există însă câteva indicaţii importante care re-
comandă o astfel de intervenţie. Printre acestea se 
numără bolile cardiovasculare, diabetul zaharat şi 
obezitatea (care este asociată cu o prevalenţă ridi-
cată a naşterilor prin cezariană).

Dezvoltarea protocoalelor medicale pentru 
abordarea diverselor boli legate de sarcină, indivi-
dualizarea abordării în funcţie de starea patologică 
a femeii, abordarea interdisciplinară şi cea de-a 
doua opinie pot reduce în mod semnificativ opera-
ţia cezariană.

Distocia reprezintă o altă indicaţie majoră a 
operaţiei cezariene. Cazul distociei mecanice, în 
special, este considerată ca fiind cea mai comună 
cauză pentru naşterile prin operaţie cezariană 
(20%-30% dintre cazuri). 

În România, specialiştii consideră că distocia 
este diagnosticul utilizat în mod abuziv pentru jus-

Figura 3. Naşterea prin cezariană şi pe cale naturală asociată cu vârsta
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tificarea operaţiei cezariene, în special în cazul ce-
zarienelor la cerere.

Abordarea naşterii ar trebui realizată, de ase-
menea, pe baza riscurilor şi beneficiilor evaluării 
sănătăţii fetale. Este foarte bine cunoscut faptul că 
bolile asociate sarcinii precum cardiopatia, ane-
mia, sarcina prelungită, placenta praevia sau rup-
tura uterină afectează prognosticul fetal. Trebuie, 
de asemenea, menţionat faptul că atât anestezia, 
cât şi operaţia în sine au un efect negativ asupra 
prognosticului fetal. Ar trebui, de asemenea, să 
luăm în considerare faptul că naşterea prin cezari-
ană, inclusiv cea programată, predispune la creş-
terea prevalenţei de hipertensiune pulmonară în 
comparaţie cu naşterea pe cale naturală, risc ce 
scade invers proporţional cu vârsta gestaţională 
[22,23].

Pe de altă parte, în naşterile normale, frecven-
ţa cardiacă anormală a fătului nu a putut fi pusă în 
evidenţă ulterior, fapt ce a dus ca specialiştii să 
considere că operaţia cezariană în aceste cazuri nu 
este necesară, iar naşterea s-ar putea realiza pe 
cale vaginală fără a afecta prognosticul fetal. De 
aceea, considerăm foarte utilă elaborarea unor 
noi standarde pentru interpretarea şi urmărirea 
ritmului cardiac al fătului, fapt ce poate conduce la 
scăderea inidicaţiilor operaţiei cezariene.

Istoricul naşterilor prin cezariană predispune 
pacientele în proporţie de 90% la efectuarea unei 
noi operaţii cezariene, astfel, creşterea incidenţei 
unei prime naşteri prin cezariană cauzează un 
trend similar în viitoarele posibile naşteri. O alege-
re atentă a pacientelor ce au efectuat operaţia ce-
zariană anterior poate face ca naşterea pe cale 
naturală să devină mai tolerabilă faţă de o nouă 
operaţie cezariană [10,15]. Se încurajează naşte-
rea pe cale vaginală după operaţia cezariană deoa-
rece rata de rupturi uterine este foarte scăzută 
(0,3-1% dintre naşteri) [12]. Rata de succes a naş-
terilor pe cale naturală după naşterea prin cezaria-
nă, cuantificată de 2 studii recent efectuate, este 
de 73,4%- 75,5%, riscul unei rupturi uterine fiind 
între 0,7% şi 0,9%. Naşterea pe cale naturală în 
aceste cazuri are multiple beneficii, printre care: o 
durată mai mică de spitalizare, hemoragii reduse şi 
mai puţine infecţii şi episoade tromboembolice.

O alegere atentă a echipamentelor tehnice 
adecvate şi a unui personal medical bine pregătit 

poate asigura o naştere pe cale naturală după alte 
naşteri realizate anterior prin operaţie cezariană. 
Procentul operaţiilor cezariene la cerere este cu-
prins între 4% şi 18% din totalul naşterilor. În Nor-
vegia, un studiu estimează un procent de 7,6% în 
perioada 1998-1999 [18] . 

Dreptul ca o pacientă să aleagă modalitatea de 
naştere a făcut ca procentul de operaţii cezariene 
să crească la nivel mondial. Frica de durere, impre-
vizibilitatea, sentimentul de nesiguranţă şi singu-
rătate şi luarea în calcul a altor păreri că o cezaria-
nă în trecut indică în mod automat o a doua 
cezariană sunt argumente care o pot determina pe 
o gravidă să aleagă opţiunea unei alte operaţii ce-
zariene [24,25].

În aceste situaţii, o echipă multidisciplinară de 
specialişti, incluzând obstetricieni, pediatri, psiho-
logi, asistente, moaşe, poate furniza un ansamblu 
optim pentru o informare completă a gravidei, ast-
fel încât aceasta să poată lua o decizie corectă. 
Gravida ar trebui sfătuită cu privire la faptul că 
naşterea pe cale naturală are mai multe beneficii, 
printre care o durată mai mică de spitalizare, he-
moragii reduse şi mai puţine infecţii şi episoade 
tromboembolice [15,19].

În operaţia cezariană, există riscul unor compli-
caţii materne, iar o pacientă ce a efectuat o astfel 
de intervenţie poate avea nevoie de un timp de 
recuperare mai mare. Pacienta ar trebui să fie in-
formată de toate riscurile şi beneficiile unei opera-
ţii cezariene şi ar trebui să fie implicată şi susţinută 
de către specialişti în alegerea unei decizii.

concluzII

Pentru reducerea operaţiilor cezariene, este 
necesară organizarea de echipe medicale bine 
pregătite, formate din mai mulţi specialişti (obste-
tricieni, psihologi, pediatri, medici de familie, asis-
tente, moaşe), care să prezinte în detaliu riscurile 
operaţiei cezariene şi care să poată asista pacien-
tele în luarea unor decizii corecte. Este foarte im-
portant ca pacienta să ţină cont atât de toate ris-
curile şi beneficiile intervenţiilor, cât şi de o a doua 
opinie medicală.

Operaţia cezariană nu este o abordare obliga-
torie după prima cezariană, în cazul distociei sau în 
cazul scăderii ritmului cardiac fetal.
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