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FRECUENCIA DEL CICLO MENSTRUAL  
EN LA ADOLESCENCIA. Alteraciones por defecto 

•  Amenorrea primaria. 
Ausencia de menstruación a los 
16 a o más de dos años 
después del inicio del botón 
mamario 

Incidencia: 0.1% 
- 60% anomalía genética 
- 40% trastorno endocrinológico 
 
Incidencia Consulta Ginecología de la 
Infancia y Adolescència Hospital 
Universitari Quirón Dexeus (2005-2012) 
4136 ♀: 47 amenorrea primaria (1.1%) 

•  Sangrado infrecuente.  
–  Ciclos largos 
–  Ausencia de menstruación 

durante 90 días después de un 
sangrado anterior 

 



SANGRADO MENSTRUAL INFRECUENTE O AUSENTE 

•  Anamnesis: enfermedades, cirugía, evolución pubertad, medicamentos, 
ejercicio, estrés, alimentación, tóxicos, RS, galactorrea, cefalea, alteraciones 
visuales, olfación 

•  Exploración: peso, talla, IMC, signos de pubertad y finalización de la misma, 
signos de enfermedades generales y de endocrinopatías (alteraciones tiroideas, 
malnutrición, fallo renal,…), exploración genital 

•  Exploraciones complementarias basales: analítica general y 
hormonal (hipogonadrotopismo-hipergonadotropismo, hiperprolactinemia), 
prueba de embarazo, ecografía ginecológica 



EXPLORACIÓ FÍSICA 

Ø  Signes de malalties generals 
Ø  Desenvolupament puberal 
Ø  Valoració signes androgènics 
Ø  Signes de disgenèsia gonadal 
Ø  Exploració mamària 



EXPLORACIÓ GINECOLÒGICA 



EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
ANALÍTICA 

Test d’embaràs si RS 
 
Analítica general 
 
Analítica hormonal basal: 
•  FSH, LH, Prolactina 

•  E2, Progesterona 

•  TSH  
 
Analítica andrògens: 

•  Testosterona total, SHBG, IAL 

•  S-DHEA, 17 OH Progesterona, insulina, delta 4 androst  
 
Altres: GH 
 



EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES.  

Ecografia 
 
Tests funcionals 
 
Estudi genètic 
 
RM cranial 
 
Edat òssia 
 
Altres 
 



EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
estudi genètic 



DESORDRES DESENVOLUPAMENT SEXUAL (DSD) 

Classificació antiga	   Classificació nova	  

Intersexe	   Desordre del desenvolupament sexual 
(DSD)	  

Pseudohermafroditisme masculí	   DSD 46 XY	  

Pseudohermafroditisme femení 	   DSD 46 XX	  

Hermafroditisme verdader, 
disgenèsia gonadal mixta	  

DSD ovotesticular	  

Home XX o reversió sexual XX	   DSD testicular 46XX 	  

Reversió sexe XY	   46 XY completa. Disgenèsia gonadal	  



EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES 

RM cranial Edat òssia 



EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES. Altres 

•  RM pèlvica 

•  Ecografia renal 

•  Densitometria òssia 

•  Citologia vaginal 

•  Laparoscòpia 

•  Interconsulta especialitats: 
-endocrinologia 
-neurologia 
-genètica 
-medicina interna 
-cardiologia 
-neurocirurgia 
-psicologia 
-psiquiatria 
-ORL: proves olfactòries 
-oftalmologia: camps visuals 



SAGNAT MENSTRUAL INFREQÜENT 

A/ Funcional en la majoria de los casos, agreujats per estrès, trastorns 
alimentaris o exercici físic intens 

 
 
B/ Altres causes: 

1.  Hiperprolactinèmia 

2.  Hiperandrogenisme 
•  Etiologia ovàrica (síndrome de l’ovari poliquístic) 
•  Etiologia suprarrenal (hiperplàsia suprarrenal congènita) 

 
3. Insuficiència ovàrica incompleta 

  - congènita: disgenèsia gonadal incompleta 
  - adquirida: quimioteràpia, radioteràpia, cirurgia 

 
 4. Quists orgànics d’ovari 

 
 5. Causes endocranials 

 



Síndrome del ovario poliquístico  
en la adolescencia 

ü Diagnóstico cuidadoso: 

–  Sangrado infrecuente o ausente 

–  Signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo 

–  Ecografía con ovarios poliquísticos 

Estilo de vida: ejercicio, alimentación adecuada 
Tratamiento: observación, gestágenos, 

estroprogestágenos, estroprogestágenos con acción 
antiandrogénica, metformina 



 
TRACTAMENT HORMONAL SUBSTITUTIU: 

objectius 

AMB IMPUBERISME SENSE IMPUBERISME 

Correcció de les alteracions hormonals Correcció de les alteracions hormonals 

Aconseguir el desenvolupament dels 
caràcters sexuals secundaris i de la 
menarquia 

Mantenir el desenvolupament dels 
caràcters sexuals secundaris i mantenir 
les menstruacions 

Induir la maduració dels ògans genitals 
interns 

Mantenir la maduració dels òrgans 
genitals interns 

Optimitzar la talla 

Protegir la massa òssia Mantenir la massa òssia 

Prevenir les alteracions cardiovasculars Prevenir les alteracions cardiovasculars 

Reduir els problemes psicològics Reduir els problemes psicològics 



TRACTAMENT HORMONAL SUBSTITUTIU: 
inducció pubertat 

Inici de l’estrogenoteràpia als 12-13 anys d’edat òssia 

–  Oral:  
•  etinil-estradiol. Inici 0,5-2 mg/dia, augment fins a 20 mg/dia 
•  estrògens equins conjugats 0,3 mg/dia 

–  Transdèrmica: 
•  crema: ¼-1/2 dosi diària o cada 2 dies (inici 0,2 mg/dia,  
augment fins a 2 mg/dia) 
•  pegat 25 mg: ¼ diari cada 3 dies, augment fins a 50-100 mg/dia 



TRACTAMENT HORMONAL SUBSTITUTIU: 
inducció pubertat 

•  Increment de dosi lenta i progressiva cada 6-12 mesos 

•  Seguiment cada 3-6 mesos valorant talla i estadi puberal, edat òssia 
anual 

•  Estrògens sols 1 any. Si es produeix sagnat afegir progesterona 

•  Progesterona: acetat medroxiprogesterona 10 dies al mes 

•  Un cop induït el desenvolupament puberal establir tractament de 
llarga durada (tolerància, comoditat) 



TRACTAMENT HORMONAL SUBSTITUTIU: 
manteniment 

•  Estroprogestàgens 
–  No contraceptius (Progyluton®) 
–  Contraceptius: 

•  Orals 
•  Pegats transdèrmics (Evra®) 
•  Anells vaginals (Nuvaring®) 

•  Estrògens 
–  Orals 
–  Crema transdèrmica 
–  Pegat transdèrmic 
–  Implants 

•  Gestàgens 
–  Orals 
–  Crema tansdèrmica 
–  Òvuls vaginals 
–  DIU levonorgestrel 

•  Testosterona en pegats (líbido, fatiga) 
•  Tractament hiperprolactinèmia: bromocriptina, 

cabergolina 
•  Tractament substitutiu dèficit hipofisari en 

hipopituitarisme 



TRACTAMENT HORMONAL SUBSTITUTIU: 
seguiment, estil de vida 

•  Control periòdic general 
–  Pes 
–  Talla 
–  Tensió arterial 
 

•  Control periòdic 
ginecològic 

•  Proves complementàries 
–  Ecografia ginecològica 
–  Densitometria òssia 
–  Analítica general 

•  Control dietètic 
–  Alimentació adequada 
–  Suplements alimentaris:  

 calci, ferro, vit. D 

•  Exercici físic 

•  Evitar tabac i alcohol 

•  Control psicològic 

 



TRATAMIENTO SANGRADO INFRECUENTE  
DE ETIOLOGIA FUNCIONAL 

•  Observación 

•  Mejoría alimentación 

•  Psicoterapia 

•  Disminución ejercicio 

•  Gestágenos 

•  Estroprogestágenos 



 CLASSIFICACIÓN AMENORREAS 

Consenso de Granada del Grupo de 
Interés de Endocrinología 
Reproductiva (GIER) para el 
diagnóstico de las amenorreas 
Tur R et al.  
Rev Iberoam Fert Rep Hum 2011; 28: 
35-43 


