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aBStRaCt
The prevalence of cesarean surgery has been alarming over the past three decades. In Romania, the rate of 
cesarean surgery has increased dramatically since 1990. This increase in the percentage of cesarean sur-
geries was not only achieved in Romania, but also globally.
The paper presents a comparison of the reasons for carrying out C-section births in Romania and the rea-
sons in the world.
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REZUMAT
Prevalenţa operaţiei cezariene a înregistrat o creştere alarmantă în ultimele trei decenii. În România, rata 
operaţiei cezariene a crescut dramatic după anul 1990. Această creştere a procentului de operaţii 
cezariene nu s-a realizat doar în România, ci şi la nivel mondial.
Lucrarea prezintă o comparaţie între motivele de efectuare a operaţiilor cezariene în România şi motivele 
la nivel mondial.
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IntRoduCERE

Naşterea prin operaţie cezariană reprezintă utili-
zarea unei intervenţii chirurgicale pentru a extrage 
fătul (unul sau mai mulţi copii) din cavitatea uteri-
nă (2). Operaţia cezariană este cea mai frecventă 
intervenţie chirurgicală obstetricală efectuată la fe-
mei (3).

Asemeni oricărei intervenţii, operaţia cezariană 
prezintă indicaţii, beneficii, dar şi riscuri. Printre 
indicaţiile operaţiei cezariene se enumeră: distocie, 
patologie cicatriceală cervico-vagino-perineală, 
sarcină asociată cu cancer de col uterin, boli pree-
xistente sarcinii, placenta praevia, abruptio placen-
tae, hipertensiunea arterială asociată sarcinii, sin-
drom de abdomen acut chirurgical, ruptură uterină, 
uter cicatriceal, sarcină multiplă, ruperea prematu-

ră a membranelor, ruptură precoce de membrane, 
patologia cordonului ombilical, alte cauze de pato-
logie a anexelor fetale, infecţii materne cu transmi-
tere materno-fetală, suferinţă fetală acută şi cronică 
şi sarcinile cu izoimunizare în sistemul Rh.

Printre posibilele beneficii ale unei astfel de in-
tervenţii se enumeră: eliminarea evenimentelor in-
trapartum asociate cu asfixia perinatală, reducerea 
rănilor din naşterile traumatice, reducerea avorturi-
lor spontane de peste 30 de săptămani şi posibil 
efect protector pentru disfuncţiile peretelui pelvic 
al mamei.

Există însă şi riscuri în cazul unor astfel de ope-
raţii. Printre potenţialele riscuri ale operaţiei ceza-
riene se numără: creşterea perioadei de internare şi 
creşterea timpului de convalescenţă, creşterea rate-
lor de apariţie a endometritei, transfuziilor şi trom-
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bozelor venoase, creşterea morbidităţii pe termen 
lung, creşterea riscului pentru placenta accreta şi 
histerectomie la cezarienele următoare.

Operaţia cezariană este cea mai frecventă inter-
venţie chirurgicală obstetricală efectuată la femei 
în prezent (3). Rata de naştere prin operaţia cezari-
ană diferă substanţial între naţiuni şi instituţii medi-
cale, dar continuă să crească în întreaga lume (4). 
Rata naşterilor prin cezariană până în anul 2014 era 
sub 10-15%, valoare care a crescut la 13% în 2015 
(6), conform datelor OMS. 

Strategia OMS faţă de tipul de naştere este enun-
ţată astfel: „Trebuie depuse toate eforturile pentru 
ca operaţia cezariană să fie oferită femeilor care au 
nevoie, pentru a nu se ajunge la o rată crescută a 
mortalităţii“ (5). 

Material şi Metodă

Evoluţia creşterii numărului de operaţii cezarie-
ne atât în România, cât şi la nivel mondial se face 
utilizând atât date statistice prezentate în două stu-
dii de acest gen, cât şi date extrase de la un spital 
din România, numele spitalului fiind confidenţial.

rezultate şi discuţii

Creşterea procentului de practicare a operaţiei 
cezariene ar putea fi legată de schimbările demo-
grafice ale femeilor care nasc (vârsta, greutatea, 
paritatea) sau modificarea practicii obstetricale (in-
ducţie, monitorizarea fetală, scăderea inciziilor va-
ginale), precum şi indicaţiilor mai ample pentru 
naşterea prin cezariană şi cezariana la cerere. Vari-
aţia largă a naşterilor prin cezariană nu se datorează 

numai diferenţelor de factori demografici, dar ar pu-
tea rezulta şi din concepţii diferite privind riscurile şi 
beneficiile materne şi neonatale ale acestui tip de 
naştere în cadrul clinicilor de obstetrică. Rata opera-
ţiilor cezariene la cererea mamei este necunoscută 
din cauza definiţiilor şi concepţiilor imprecise ale 
indicaţiilor medicale pentru această operaţie (7).

În 2011, în China, 38% dintre operaţiile de ceza-
riană au fost catalogate ca fiind la cerea mamei, 
fără indicaţie medicală (9). Criteriile nonmedicale 
pentru care au fost practicate naşterile prin cezaria-
nă au fost din motive economice şi pentru confortul 
naşterii programate, iar pentru spitale – au fost le-
gate de profit (9). Implicaţiile unei naşteri prin ope-
raţie cezariană pentru gravidă nu sunt pe deplin în-
ţelese, fapt ce a generat numeroase discuţii şi 
preocupări în comunitatea obstetricală.

În 2012, aproximativ 23 de milioane de operaţii 
de cezariană s-au efectuat la nivel global (10). Co-
munitatea internaţională a asistenţei medicale a 
considerat anterior că rata de 10% şi 15% este ide-
ală pentru operaţiile cezariene (11). Însă unele stu-
dii consideră că o rată mai mare de 19% poate con-
duce la rezultate mai bune (10). 

Mai mult de 45 de ţări la nivel global au rata de 
operaţii de cezariană sub 7,5%, în timp ce peste 50 
au rate mai mari de 27%. În întreaga lume, a fost 
observată o creştere a naşterilor prin operaţie ceza-
riană în ţările dezvoltate şi emergente (13). În sub-
regiuni din regiunea sahariană, rata cezariană este 
de numai 3% (14), în America Centrală este de 
31%, iar în America de Nord este 24% (15). Rata în 
Europa este de aproximativ 25% din totalul naşteri-
lor (16), iar în Statele Unite, aproximativ 33% din-
tre naşteri sunt prin cezariană (2,12,17).

FIGURA 1. Evoluţia numărului de cezariene 2001-2016 într-un spital din România
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România se află pe locul al treilea în Europa, cu 
36% operaţii cezariene din numărul total de naşteri 
(conform studiului „Health and care of pregnant 
women and babies in Europe“, 2011).

În figura 1, putem observa o creştere alarmantă 
a numărului de operaţii cezariene într-un spital din 
România în perioada 2007-2010, urmând mai apoi 
o mică scădere a acestuia în perioada 2011-2016. 
Astfel, dacă în anul 2006 s-au realizat 4 operaţii 
cezariene, în 2007 s-au realizat 396, urmând ca mai 
apoi, în 2009, să se realizeze un număr alarmant de 
3.265 de astfel de operaţii. De asemenea, se poate 
observa o scădere semnificativă a numărului de 
naşteri spontane în toată această perioadă. Astfel, 
dacă în 2001 s-au realizat 1.790 de naşteri sponta-
ne, în 2016, s-au înregistrat 661 de astfel de naşteri.

Conform referinţei (1), analiză realizată pe o pe-
rioadă de 24 ani (1993-2013), la nivelul anului 
2010, rata cezarienelor raportată la numărul de năs-
cuţi vii a fost în România de 30,4% (date OMS), 
valoare similară cu a unor ţări precum Germania 
(30,3%), Ungaria (32,5%) sau Austria (28,9%). La 
polul opus, există ţări care respectă recomandările 
OMS şi au rate optime ale naşterilor prin operaţia 
cezariană. Printre acestea se numără Finlanda 

FIGURA 2. Evoluţia numărului de 
cezariene, 1992-2010. Sursa datelor: 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (1)

(16,1%), Norvegia (17,3%) sau Croaţia (18,7%).
Conform aceluiaşi studiu (1), în perioada anali-

zată (24 de ani), s-au înregistrat 5,56 milioane de 
naşteri (născuţi vii şi morţi). Dacă în anul 1990 rata 
naşterilor prin operaţie cezariană era de 4,99%, în 
anul 2013 rata cezarienelor a crescut de aproape 7 
ori, atingând pragul de 34,15%.

Conform unui alt studiu realizat de BBC, numă-
rul de naşteri realizate prin operaţia cezariană a 
crescut de la aproximativ 16 milioane – 12% în 
anul 2000 la aproximativ 29,7 milioane – 21% în 
anul 2015, iar ţara cu cea mai mare rată de operaţii 
cezariene a fost Republica Dominicană (58,1%). 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) a sugerat 
un procent maxim de 15% de naşteri realizate prin 
operaţie cezariană. Însă studiul realizat de BBC 
arată procente îngrijorătoare pentru anumite ţări 
(Figura 3).

În figura de mai sus, se poate observa faptul că 
există anumite ţări cu un procent mai mare de 50% 
de operaţii cezariene, un procent de altfel îngrijoră-
tor. Printre aceste ţări se numără Republica Domi-
nicană, Brazilia şi Egipt. Ca urmare a acestei situa-
ţii, Brazilia a decis în 2015 să implementeze o 
politică de reducere a operaţiilor cezariene.

FIGURA 3. Rata de operaţii cezariene 
pe ţări (studiu realizat de BBC)
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Tot în figura de mai sus, se poate observa, de 
asemenea, faptul că, în anul 2015, numărul de ope-
raţii prin cezariană în America Latină (44%) a fost 
de 10 ori mai mare decât numărul a astfel de opera-
ţii în Africa centrală şi de vest (4%).

Pentru a putea analiza o comparaţie între naşte-
rea prin operaţia cezariană şi naşterea pe calea na-
turală în România, trebuie avute în vedere următoa-
rele aspecte:

• Rata de creştere a operaţiei cezariene în Ro-
mânia

• Creşterea acestei rate în ultimele 2 decenii
• Comparaţie cu alte ţări
Rata numărului de operaţii cezariene a crescut la 

30% în anul 2009, pe când în anul 2011 aceasta a 
ajuns la 35% (reprezentând o creştere de 5% în nu-
mai 2 ani). Tot în anul 2011, rată numărului de ope-
raţii cezariene a ajuns la 70% estimativ, ceea ce 
poate ridica un mare semn de întrebare.

În tabelul 1, sunt prezentate motivele de efectu-
are a operaţiei cezariene în România în comparaţie 
cu motivele de efectuare a operaţiei cezariană la 
nivel mondial.

TABELUL 1. Comparaţie a motivelor efectuării operaţiei 
cezariene in România, cu motivele efectuării operaţiei 
cezariene la nivel mondial (8)
Motiv Romania Nivel mondial
Frica de malpraxis şi litigii +++ +++
Prezentaţia pelviană +++ +++
Monitorizare fetală electronică ++ +++
Operaţii cezariene anterioare +++ ++
Operaţie cezariană la cerere ++++ +++
Condiţii impuse în clinici private ++++ +++
Factori economici +++ +++

ConCluzII

Principala problemă care se pune în acest mo-
ment este că, înainte de anul 1990, rata numărului 
de operaţii cezariene a fost de aproximativ 4%, iar 
în anul 2011 aceasta rată a ajuns la 35%.

Se pot observa astfel procentele alarmante atin-
se de operaţiile cezariene atât în România, cât şi la 
nivel mondial. Acestea sunt într-o continuă creştere 
şi, de aceea, noi credem că este necesară o analiză 
atentă a indicaţiilor de operaţie cezariană şi deter-
minarea unor soluţii pentru reducerea numărului de 
astfel de operaţii.
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