
 

Algoritm clinic pentru Operaţia Cezariană la nivel III 

082.0   Recomandări de bază pentru conduita ante-, intra- şi postoperatorie în operaţia 

cezariană 

Definiţie: naşterea operativă transabdominal cu histerotomie şi suturarea ulterioară pe    

straturi a plăgii 

 

Indicaţii pentru operaţia cezariană în timpul sarcinii: 

 Placenta praevia(totală) completă;  Poziţie transversă a fătului; 

 Placenta praevia incompletă cu 

hemoragie importantă; 

 Prezentaţie pelvină  cu:  

 RPM şi col imatur 

 MPF>3500 g, BPD>98 mm 

 Capul fătului deflectat 

 Bazin îngustat/deformat 

 Semne de suferinţă fetală 

 Circulară de cordon complicată 

 Primul făt din duplex 

 DPPNI moderată, severă sau cu 

suferinţă fetală; 

 Trei şi mai  mulţi feţi în gemelară; 

 Inconsistenţa cicatricei pe uter 

după cezariană şi alte intervenţii pe 

uter; 

 Tratament îndelungat a cuplului steril cu 

FIV; FIV multiple; 

 Operaţii pe uter în antecedente( 2 

cezariene şi mai mult; cezariană cu 

alte indicaţii; miomectomii; 

metroplastii); 

 Suferinţă fetală îngrijorătoare (acută, 

cronică, progresantă şi col imatur); 

 Bazin anatomic strâmtat gradul III 

şi gradul II în asociere cu alte 

patologii; 

 Herpes virus activ; 

 Anomalii de dezvoltare a uterului şi 

vaginului; 

 Cancer extragenital şi de col; 

 Distocii prin tumori obstructive 

( col uterin, ovare, uter, vagin) a 

canalului de naştere; 

 Sarcină postmatură cu AO, AG, col 

imatur şi lipsa efectului de la inducerea 

travaliului; 

 Boala hemolitică a fătului cu 

tratament ineficace şi căile de 

naştere imature; 

 Abdomen acut; 

 Patologie extragenitală 

decompensată şi acea ce necesită 

excluderea scremetelor; 

 Forme severe a HTAIS şi col imatur; 

 Cicatrice vicioase a colului uterin, 

vaginului ( postoperatorii); 

 Sarcină  gemelară monocorionică, 

monoamniotică; 

 Varice exprimat vulvovaginal;  Bazine deformate şi viciate; 



 Ruptura perineului gradul III în 

antecedente; 

 Vicii congenitale la făt( gastroschizis, 

omfalocele, teratom sacrococcigian 

masiv); 

 Simfizită severă. Simfiziopatie(>10 

mm). 

 Mortalitate perinatală în anamneză; 

invalidizarea copilului în urma naşterii 

laborioase; 

  Hepatita B şi C nu este indicaţie pentru 

O/C planică. 

Indicaţii pentru operaţia cezariană în travaliu: 

 Bazin clinic strâmtat;  Hipoxie acută a fătului; 

 RPM fără reuşită în declanşarea 

travaliului; 

 Prolabarea şi prezentarea anselor 

ombilicale; 

 Anomaliile activităţii contractile a 

uterului incurabile; 

 Iminenţa rupturii uterine; 

 Inducerea naşterii cu insucces;  Malprezentări fetale; 

 Orice variante de placenta praevia 

cu hemoragie. 

 Stare de agonie sau moarte subită a 

parturientei cu făt viu . 

 

Contraindicaţii 

 

 Deces fetal; 

 Făt nonviabil; 

 Prezentaţie profund angajată; 

 Naşterea > 24 h; 

 Tuşeuri vaginale nenumărate; 

 

 

La indicaţii vitale aceste contraindicaţii nu sunt valabile 

Condiţii 

 Făt viu sau viabil 

 Vezica urinară golită şi cateterizată 

 Personal calificat, echipament necesar şi siguranţă sanitară 

 Acordul pacientei 

 

 Cezariană :  planificată (după 39 săpt.) 

                     urgentă 

Alocaţii anesteziologice 

 Anestezie generală 

 Anestezie regională (epidurală, spinală) 

Gradul de urgenţă: 

1. O/C imperativă – salvarea imediată a vieţii mamei sau copilului 

2. O/C de necesitate – suferinţă materno-fetală ce nu necesită salvarea vieţii imediat 

3. O/C de prudenţă – nu implică suferinţă materno-fetală, dar necesită naştere timpurie 



                               Operaţia cezariană: etapele şi tehnicile 

 Laparatomie:     -mediană inferioară 

-Pfanennstiel 

-Joel-Cohen 

 Histerotomie:   -corporală (clasică) 

                          -istmico-corporală 

                          -în segmentul  inferior incizie transversă cu detaşarea plicii vezico-   

uterine şi fără 

Cezariană corporală: cancer  de col uterin; miom voluminos;  proces  aderenţial şi 

varice exprimate în segmentul inferior; incizie corporală în antecedente; posibilă 

histerectomie; făt prematur cu segment neformat; poziţie transversă neglijată; moarte 

maternă 

Histerectomie în segmentul inferior:  transvers după Gusacov (digital), în operaţiile 

repetate după Derfler( cu foarfece), în regiunea proiecţiei maximale a căpuşorului 

fetal; 5 UI Sol.Oxytocini  i/v bolus apoi 10 UI la 500 ml Sol.NaCl 0,9% 

 

 Histerorafie- sutură neîntreruptă, surget, într-un strat pe uter neexteriorizat sau 

exteriorizat în afară(cînd este posibil şi inofensiv). 

 Laparorafie:  

 După peritonizarea plăgii pe uter şi revizia tuturor organelor vizibile se suturează 

peritoneul parietal; 

 Drepţii abdominali se suturează fără compresie excesivă sau pot să nu fie suturaţi 

atunci când nu sângerează; 

 Aponeuroza se suturează neîntrerupt fără Reverden; 

 Ţesutul adipos se suturează la o adâncime de 2 cm şi >; 

 Pe piele se aplică suturi separate sau intradermal. 

 

Profilaxia complicaţiilor puerperal-septice 

Intraoperator după secţionarea cordonului ombilical i/v Sol.Cefazolini/Cefuroxim 2,0 sau 

Sol.Ampicillini 2,0 sau Amoxiclav 1,2 gr., Amoxicillini 1,5 gr. sau Clindamicini 600 mg i/v 

în alergii la preparatele de mai sus. 

Investigaţii de bază 

 AGS (Hb,Ht,trombocite, coagulabilitatea); 

 AGU; 

 Grupa sangvină şi Rh-factor; 

 Coagulograma; 

 Biochimia sangvină; 

     La femeile fără complicaţii în timpul sarcinii nu este nevoie de: 

 Hemostaziograma 

 USG 

 



Analgezia postoperatorie 

 În lipsa contraindicaţiilor:Paracetamol nu > 4 gr.în 24 h, i/v apoi per os  

 Antiinflamatorii nesteroide  (preferenţial i/v) -Ketoprofen, Dexalgin i/v apoi per os 

Transferul din secţia REA femei (sau saloanele de trezire) în secţiile de lăuzie 

 peste  6-8 ore după operaţia cu anestezie neuroaxială 

 peste 8-12 ore după anestezie generală 

Nu se transferă pacientele cu: 

 Preeclampsie 

 Hemoragii ante-, intra-, postoperatorii 

 Patologia somatică gravă 

 Dificultăţi tehnice intraoperatorii , lărgirea volumului operator (miomectomie, 

histerectomie, proces aderenţial) 

Cateterul urinar se înlătură la 4-6 ore 

 

Conduita activă a pacientei peste 4-6 ore, dar nu în caz de: 

 T
0
>38

0
C 

 Tromboflebita venelor membrelor inferioare 

 Hemoragie 

 Sindrom algic pronunţat. 

Alimentaţia enterală 

 După anestezia neuroaxială: imediat postoperator se permit lichidele, peste o oră masa 

generală( fără pâine, fructe, legume); 

 După anestezia generală: peste două ore postoperator- lichide, peste 4-6 ore -bulion, 

peste 24 ore -masa general 

Investigaţiile postoperatorii 

 AGS la a 3-a zi 

 Hemostaziograma la a 3-a zi în caz de risc mediu–mare al complicaţiilor 

trombembolice 

 USG la a 3-4 zi (dilatarea cavităţii uterine în 1/3 superioară şi mijlocie =1,5 cm, în 1/3 

inferioară =1,8 cm; fără resturi placentare) 

Terapie postoperatorie imediată 

 1 zi după cezariană infuzia va fi 1200-1500 ml; 2 zi perfuzia nu se efectuează dacă 

totul e bine şi se efectuează dacă avem : 

 Hemoragie masivă 

 T
0
C>37,5 

 Pareză intestinală 

 Consum insuficient de lichide 

Supravegherea postoperatorie (medic) 

 Imediat după operaţie – fiecare 30 minute în primele 2 ore, apoi 2-3 ori următoarele 4 

ore 

 După transfer în secţia de lăuzie - o dată în zi în secţia de lăuzie 

 În caz de orice acuze din partea pacientei , hipertermie, eliminări hemoragice 

abundente 



Externarea 

 4-5 zi la o evoluţie p/o fără complicaţii; 

 Se permite chiar şi cu suturile pe plagă ce vor fi înlăturate la sector; 

 Cu recomandări de conduită în lăuzie, contracepţie, planificare a sarcinii ulterioare şi 

eliberarea raportului despre cezariană: 

1.Indicaţiile pentru O/C_________________________________ 

2.Efectuarea O/C până la sau în travaliu_______________________ 

3.Perioada alichidiană 

4.Tehnica O/C şi de suturare a uterului 

5.Materialul de sutură folosit 

6.Volumul hemoragiei 

7.Volum operaţie şi durata ei 

8.Caracterul evoluţiei p/o şi investigaţiile folosite 

9.Antibioticoprofilaxia sau terapia ( cu ce) 

10.Externare la ce zi 

 

 


