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MASURAREA  TENSIUNII ARTERIALE 
 
 
 
      Definiţie: 
Presiunea arterială (Pa) reprezintă forţa  aplicată  pe unitatea de suprafaţă 
vasculară, exercitată de masa sanguină. Tensiunea reprezintă (TA) gradul de 
tensionare al pereţilor arteriali sub acţiunea masei sangvine. 
  Observaţie 
deoarece între presiunea sângelui din vas şi gradul de tensionare a peretelui 
vascular există o relaţie de directă proporţionalitate, pentru exprimarea presiunii 
arteriale se foloseşte şi termenul de tensiune arterială 
 
 
FACTORII DETERMINAN ŢI AI TENSIUNII ARTERIALE sunt: 
-debitul cardiac 
-rezistenţa periferică vasculară 
 
■ Debitul cardiac  - volumul de sânge expulzat de inimă în decurs de 1 
minut 
               Q = FC x VS = 5-6 1/min 
 
Factorii de care depinde debitul cardiac (direct proporţional): 
-volumul sistolic (VS) - cantitatea de sânge (70 - 80 ml) expulzat din inimă la 
fiecare sistolă depinde de forţa de contracţie a inimii (inotropism),  
-reîntoarcerea venoasă (presarcină) şi presiunea aortică (postsarcină) 
-frecvenţa cardiacă - numărul de sistole în decurs de 1 minut (60-80 b/min) -
volemia - volumul sangvin total (egal cu 3 l/m2) 

 

■ Rezistenţa periferică vasculară (RPV) - forţa de frecare care se 
opune curgerii sângelui prin vase 
 
Factorii de care depinde rezistenţa periferică vasculară: 
-vâscozitatea sângelui  — direct proporţional 
-diametrul şi elasticitatea pereţilor arteriali - invers proporţional 
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Tabel nr.1 Factorii de care depinde tensiunea arterială  
 
Factori 
determinanţi 

cresc TA scad TA 

Volumul sistolic agenţii inotrop pozitivi agenţii inotrop negativi 
Frecvenţa 
cardiacă 

tahicardia bradicardia 

Volumul 
plasmatic 

hiperhidratarea deshidratarea 

Volumul globular  poliglobulia anemia 
Văscozitatea   

Diametrul 
vascular 

vasoconstrictia vasodilatatia 

Elasticitatea 
vasculară 

elasticitatea vasculară 
scăzută 

elasticitatea vasculară 
crescută 

 (la vârstnici) (la tineri) 
 
PARAMETRII TENSIUNII ARTERIALE 
■ Tensiunea arterială sistolică (maximă) - TAS 
reprezintă tensiunea determinată de propulsarea sângelui în sectorul vascular 
arterial, în timpul sistolei ventriculare; depinde în primul rând de debitul cardiac 
şi de volemie;  valoare normală: la adultul sănătos 100 - 130 mm Hg 
■ Tensiunea arterială diastolică (minimă) - TAD 
reprezintă tensiunea determinată de curgerea sângelui în sectorul arterial, în 
timpul diastolei ventriculare; depinde în primul rând de proprietăţile şi calitatea 
vaselor elastice, precum şi de rezistenţa periferică;  
valoare normală: la adultul sănătos 60 - 85 mm Hg 
■ Tensiunea arterială diferenţială sau presiunea pulsului 
reprezintă diferenţa dintre presiunea sistolică şi cea diastolică valoare normală  
40-50 mm Hg 
■ Presiunea arterială medie dinamică - PAM 
reprezintă presiunea de propulsie a sângelui în sistemul arterial, în regim de 
curgere continuă (fără oscilaţii sistolo-diastolice) exprimă gradul de 
permeabilitatea a sectorului arterial. Se poate calcula după formula: 
 
                    PAM = TAD + 1/3(TAS-TAD) 
 
Tabel nr.2 Valorile normale ale PA 

Parametri TA normală (mm Hg) TA optimă (mm Hg) 

TAS 100-130 100-120 
TAD 60-85 60-80 
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METODE DE DETERMINARE A TENSIUNII ARTERIALE 
 
■ Metode directe  
-   necesită introducerea unei canule sau cateter în arteră, venă sau cord şi 
conectarea acesteia la un sistem de măsurare şi înregistrare a presiunii sistolo-
diastolice sunt utilizate în cercetare sau în chirurgia cardio-vasculară 
 
■ Metode indirecte  
sunt utilizate curent în practica medicală; presupun măsurarea gradului de 
tensionare a pereţilor arteriali cu ajutorul unor manometre 
Clasificarea metodelor de determinare a tensiunii arteriale 
metoda palpatorie (Riva-Rocci) →determină TAS  
metoda ascultatorie (Korotkoff) → determină TAS şi TAD  
metoda oscilometrică (Pachon) →PAM, TAS şi TAD 
 
1.METODA ASCULTATORIE 
Principiu: se determină TAS şi TAD în funcţie de perceperea în stetoscop a 
zgomotelor Korotkoff -vibraţii ale pereţilor arteriali la curgerea turbulentă a 
sângelui în vasul arterial parţial comprimat- prin aplicarea unei presiuni 
exterioare cuprinse între TAS şi TAD. 
Material necesar 
-stetoscop  
-tensiometru: manometru - cu mercur, cu capsulă aneroidă, electronic, manşetă 
pneumatică - suficient de lungă, lată de 15 cm , pară de cauciuc cu supapă 
reglabilă - comunică cu manometrul şi cu manşeta pneumatică 
Tehnica de lucru 
-se înfăşoară manşeta la nivelul 1/3 medii a braţului, braţ întins, relaxat, ridicat 
la nivelul inimii , îmbrăcămintea braţului lejeră 
-prima rulare a manşetei trebuie să acopere în întregime faţa anterioară a 
braţului; manşeta se aplică potrivit de strâns 
-se fixează stetoscopul la nivelul plicii cotului, în locul unde se palpează cel mai 
bine pulsul pe traiectul arterei brahiale → nu se percep zgomote deoarece 
curgerea sângelui prin artera necomprimată este laminară, deci liniştită 
-se introduce aer în manşetă până la dispariţia pulsului la artera radială → nu se 
percep zgomote deoarece circulaţia este întreruptă la nivelul arterei comprimate 
-se efectuează decomprimarea lentă (2-3 mm Hg/sec) a manşetei până la 
perceperea în stetoscop a primului zgomot Korotkoff (Zg.I) ce corespunde pe 
manometru cu valoarea TAS (Fig.1) 
-se continuă decomprimarea, zgomotele cresc în intensitate, au un caracter 
suflant şi devin mai puternice, perceperea în stetoscop a ultimului zgomot 
Korotkoff (Zg.II) corespunde pe manometru cu valoarea TAD. 
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Figura nr.2  Zgomotele Korotkoff şi corelaţia cu parametrii tensiunii arteriale 
 
Tabel nr. 3 Variaţii fiziologice  
Condiţie 
fiziologică 

Varia ţia tensiunii arteriale 

Vârsta este scăzută la copil între 1 şi 15 ani 
TAS creşte cu  5 mm Hg/ 5 ani → 90-115 mm Hg 

Sexul persoanei sexul feminin prezintă valori mai scăzute decât sexul 
masculin (masă eritrocitară crescută), dar diferenţa dispare 
la 45-50 de ani 

Postura scade la ridicarea în ortostatism (sub acţiunea gravitaţiei) 
normal TAS scade cu 10-15 mm Hg, iar TAD cu 5-10 mm 
Hg 

Ritmul 
somn/veghe 

scade în somn (scăderea tonusului simpatic, repaus 
muscular) 

Stări fiziologice creşte la gravide prin creşterea volumului sanguin 
scade la gravide prin scăderea rezistenţei vasculare la nivel 
uterin 

Efortul fizic efortul dinamic creşte TAS şi scade TAD (scăderea 
rezistenţei vasculare în teritoriul muscular) 
efortul izometric creşte TAS şi TAD (creşterea rezistenţei 
vasculare în teritoriul muscular) 

Emoţiile 
puternice 

creşte sau scade în funcţie de reactivitatea vegetativă 
simpatică sau parasimpatică 

Efortul de 
termoreglare 

creşte la expunerea la frig scade la expunerea la cald 

Momentul 
digestiv 

scade în prima fază prin scăderea RPV în teritoriul digestiv 
creşte în a doua fază prin creşterea volemiei 
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Recomandări pentru determinarea corectă a TA  
Condiţii pentru pacient 
-   postura- la prima determinare - decubit dorsal 5 min, poziţie orizontală, şi la 
2 min după ridicarea în ortostatism; la determinări de rutină - poziţie şezândă, 
braţul ridicat la nivelul inimi 
- circumstanţele determinării -după repaus 15 minute, la 1 oră de la consumul 
de    cafea, la 15 minute după ultima ţigară,  fără medicaţie adrenergică (picături 
decongestionante nazale, picături pentru dilatarea pupilei, etc.); condiţii de 
confort termic 
Tehnica de lucru 
-locul determinării 
la prima determinare - bilateral la membrele superioare ; la determinări repetate 
- unilateral la braţul cu valoarea mai mare  
- numărul de determinări - la determinarea de rutină se fac două citiri 
- dacă diferenţele sunt mai mari de 10 mm Hg la determinări repetate, se 
efectuează o nouă citire. 
-corectitudinea determinării: se introduce aer în manşetă până la aproximativ 
30 mm Hg peste valoarea TAS (dispariţia pulsului la artera radială); 
decomprimarea manşetei este lentă (2-3 mm Hg /sec)  pentru valoarea TAD la 
adulţi, se notează momentul dispariţiei zgomotelor Korotkoff, iar la copii 
momentul diminuării intensităţii acestora ; dacă zgomotele Korotkoff sunt slabe 
ca intensitate, se recomandă ridicarea braţului, cu închiderea  şi deschiderea 
pumnului de 5-10 ori înainte de determinare. 
 
Tabel nr. 3  Variaţii patologice ale TA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.METODA PALPATORIE  
       Manşeta se înfăşoară în jurul braţului, deasupra plicii cotului, iar cu ajutorul 
perei de cauciuc se introduce aer în sistem până la dispariţia pulsului radial.Se 
decomprimă încet manevrând  şurubul cu ventil şi urmărind cu atenţie cadranul 
manometrului şi pulsul.În momentul în care reapare pulsul se citeşte pe cadran 
valoarea presiunii arteriale maxime. 
     Metoda permite doar măsurarea valorii presiunii arteriale maxime. 

Categoria TAS (mm Hg) TAD (mm Hg) 
TA "normal înalt ă" 130 - 139 85-89 

Hipertensiune arterială (HTA) 
stadiul I - uşoară  
stadiul II - moderată stadiul III - 
severă 

 
140-159  
160-179 
 > 180 

 
90-99  
100-119  
> 120 

Hipotensiunea arterială <100 <60 
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3.METODA  OSCILOMETRICA 

 Se bazează pe principiul lui Marey ; când presiunea exterioară asupra 
pereţilor arteriali este egală cu presiunea  arterială medie a sângelui din arteră, 
pereţii arteriali prezintă oscilaţiile  cele mai ample. 
Material necesar: oscilometru 
Tehnica 
Oscilmetrul Pachon este prevăzut cu un manometru pentru măsurarea presiunii 
din manşetă şi o capsulă aneroidă care indică în paralel amplitudinea oscilaţiilor 
sistolo-diastolice.În funcţie de amplitudinea acestor oscilaţii se pot determina: 
-când presiunea de comprimare din manşetă depăşeşte  presiunea sistolică acul 
oscilometrului nu prezintă oscilaţii 
-primele oscilaţii de amplitudine mică- oscilaţii supramaximale-sunt datorate 
undei sanguine care loveşte manşeta 
-creşterea bruscă a oscilaţiilor corespunde TA;  aceste oscilaţii cresc în 
continuare ating o valoare maximă-oscilaţii maximale- după care oscilaţiile 
scad.Oscilaţiile de amplitudine maximă se numesc indice oscilometric şi 
corespund PA medie. 
-Scăderea bruscă a oscilaţiilor corespunde PA minimă 
-Oscilaţiile care se înregistrează sub PA se numesc inframinimale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


