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EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  eenn  ppllaacceennttaass    ddee  mmuujjeerreess  ccoonn  ppaattoollooggííaass  mmaatteerrnnoo--ffeettaalleess  

eenn  eell  HHoossppiittaall  MMiilliittaarr  EEssccuueellaa  DDrr..  AAlleejjaannddrroo  DDáávviillaa  BBoollaaññooss  eenn  eell  ppeerriiooddoo  ddee  eenneerroo  ddeell  
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RReessuummeenn  
  

OObbjjeettiivvooss::  CCaarraacctteerriizzaarr  llooss  hhaallllaazzggooss  ((mmaaccrroossccóóppiiccooss  yy  mmiiccrroossccóóppiiccooss))  ppllaacceennttaarriiooss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  

aalltteerraacciioonneess  mmaatteerrnnaass--ffeettaalleess  eenn  eell  HHoossppiittaall  MMiilliittaarr  EEssccuueellaa  DDrr..  AAlleejjaannddrroo  DDáávviillaa  BBoollaaññooss  ddee  

MMaannaagguuaa,,  dduurraannttee  eenneerroo  ddeell  22000099  aa  eenneerroo  22001111,,  ccoonnoocciieennddoo  aallgguunnooss  ddaattooss  GGiinneeccoo--oobbssttééttrriiccooss  yy  

ddeemmooggrrááffiiccooss  ddee  llaass  eemmbbaarraazzaaddaass  ccuuyyaass  ppllaacceennttaass  ssee  eessttuuddiiaarroonn  yy  ddeetteerrmmiinnaannddoo  ccuuaall  ffuuee  llaa  

eevvoolluucciióónn  ddee  llooss  nneeoonnaattooss  ppoosstteerriioorr  aall  ppaarrttoo..  

  

MMaatteerriiaall  yy  mmééttooddooss::  eessttuuddiioo  eess  ddee  ttiippoo  ddeessccrriippttiivvoo  pprroossppeeccttiivvoo  oobbsseerrvvaacciioonnaall,,  rreeaalliizzaaddoo  eenn  eell  

HHoossppiittaall  MMiilliittaarr  EEssccuueellaa  DDrr..  AAlleejjaannddrroo  DDáávviillaa  BBoollaaññooss  ddee  MMaannaagguuaa..  SSee  iinncclluuyyeerroonn  ttooddaass  aaqquueellllaass  

ppllaacceennttaass  ccoonn  aalltteerraacciioonneess  mmaatteerrnnaass  oo  ffeettaalleess  eenn  llooss  úúllttiimmooss  ddooss  aaññooss  ((eenneerroo  22000099  aa  eenneerroo  22001111))..  

SSee  rreevviissaarroonn  ttooddooss  llooss  eexxppeeddiieenntteess  ccllíínniiccooss  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ppaacciieenntteess  aa  llaass  ccuuaalleess  ssee  lleess  eessttuuddiioo  

ssuuss  ppllaacceennttaass  yy  ssee  hhiizzoo  uussoo  ddeell  lliibbrroo  ddeell  rreeggiissttrroo  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa,,  lliibbrroo  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppllaacceennttaass  ddeell  

sseerrvviicciioo  ddee  ppaattoollooggííaa..  LLooss  ddaattooss  ssee  rreeccoolleeccttaarroonn  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  ffiicchhaa  ddee  ddaattooss,,  ddiisseeññaaddaa  ppaarraa  ccaaddaa  

aassppeeccttoo  ddeell  eessttuuddiioo::  DDaattooss  mmaatteerrnnooss,,  llooss  rreeffeerreenntteess  aall  pprroodduuccttoo  yy  llooss  pprrooppiiooss  ddee  llaa  ppllaacceennttaa..  LLooss  

ccuuaalleess  ppoosstteerriioorrmmeennttee  ssee  pprroocceessaarroonn  eenn  eell  pprrooggrraammaa  ddee  SSPPSSSS  1188..00..  

  

RReessuullttaaddooss::  ssee  rreevviissaarroonn  443333  ppllaacceennttaass  ccoonn  ppaattoollooggííaass  mmaatteerrnnaass  oo  ffeettaalleess..  EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  

hhaallllaazzggooss  mmaaccrroossccóóppiiccooss  mmááss  rreelleevvaanntteess  ffuueerroonn  llooss  ddee  ttiippoo  vvaassccuullaarr  --  iissqquuéémmiiccooss  IInnffaarrttooss  ((6655..44%%))  yy  

sseegguuiiddooss  ppoorr  hheemmaattoommaass,,  ccoonnggeessttiióónn  vvaassccuullaarr  yy  ttrroommbboossiiss..    PPoorr  oottrroo  llaaddoo  llooss  hhaallllaazzggooss  

mmiiccrroossccóóppiiccooss  ffuueerroonn  llooss  ddee  oorriiggeenn  iinnffeecccciioossoo::  ((ccoorriiooaammnniioonniittiiss  4488..44%%))  pprriinncciippaallmmeennttee,,  aall  mmiissmmoo  

ttiieemmppoo  ssee  ddeebbee  ddee  ccoonnssiiddeerraarr  eell  aallttoo  nnúúmmeerroo  ddee  iinnffeecccciioonneess  uurriinnaarriiaass  yy  cceerrvviiccoovvaaggiinnaalleess  aassoocciiaaddaass  

ccoonn  qquuee  ccuurrssaann  nnuueessttrraass  eemmbbaarraazzaaddaass..  PPrriinncciippaallmmeennttee  eennttrree  eell  IIII  yy  IIIIII  ttrriimmeessttrree  ddee  ggeessttaacciióónn..  AAssíí  

mmiissmmoo  ssee  ddeebbee  ddee  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  ddiicchhaass  ppaacciieenntteess  ttiieenneenn  mmááss  ddee  uunnaa  ssoolloo  ppaattoollooggííaa,,  eenn  

ooccaassiioonneess  hhaassttaa  55  ddiiffeerreenntteess,,  lloo  ccuuaall  rreeppeerrccuuttiirráá  ttaannttoo  eenn  eell  pprroodduuccttoo  ccoommoo  eenn  llaa  mmoorrffoollooggííaa  

ppllaacceennttaarriiaa..  

PPaallaabbrraass  ccllaavveess::  PPllaacceennttaa,,  hhaallllaazzggooss  mmaaccrroossccóóppiiccooss  yy  mmiiccrroossccóóppiiccooss,,  ppaattoollooggííaa  mmaatteerrnnaa  oo  ffeettaall..  
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AAggrraaddeecciimmiieennttooss  
  

AA  llooss  ddooccttoorreess::  EEddggaarrdd  OOrroozzccoo  BBeerrrriiooss  yy  FFrraanncciissccoo  TTeerrcceerroo  MMaaddrriizz,,  ttuuttoorr  yy  aasseessoorr  rreessppeeccttiivvaammeennttee  

eenn  eell  eessttuuddiioo,,  llooss  ccuuaalleess  mmee  hhaann  aappooyyaaddoo  ddee  mmaanneerraa  iinnccoonnddiicciioonnaall,,  eenn  ccaaddaa  uunnoo  ddee  mmiiss  pprrooyyeeccttooss  

iinnvveessttiiggaattiivvooss..  

  

AAll  DDooccttoorr  yy  MMaaeessttrroo  ddee  GGeenneerraacciioonneess  LLuuiiss  SSááeennzz  MMaarraaddiiaaggaa,,  ppoorr  ccoommppaarrttiirr  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  llaa  

ppaattoollooggííaa  ppllaacceennttaarriiaa  yy  ffaacciilliittaarrmmee  lliitteerraattuurraa  aall  rreessppeeccttoo  ddeell  tteemmaa..  

  

AA  llooss  ddooccttoorreess::  MMaarrííaa  EElleennaa  MMiirraannddaa  jjeeffaa  ddeell  SSeerrvviicciioo  ddee  GGiinneeccoo  oobbsstteettrriicciiaa,,  OOrrllaannddoo  RRiizzoo  jjeeffee  ddeell  

sseerrvviicciioo  ddee  ppeeddiiaattrrííaa  yy    aa  llooss  ddooccttoorreess  AAmméérriiccoo  GGáámmeezz  yy  JJooffffrree  aammbbooss  nneeoonnaattóóllooggooss  ddee  eessttaa  

iinnssttiittuucciióónn,,  ppoorr  ssuu  pprreeooccuuppaacciióónn,,  aappooyyoo  ee  iinntteerrééss  qquuee  ssee  ccoonnttiinnúúee  pprroommoovviieennddoo  eell  eessttuuddiioo  ddee  eessttee  

eessppéécciimmeenn..    

  

AAll  DDrr..  JJuulliioo  SSaallaammaannccaa  MMaaddrriizz,,  jjeeffee  ddee  nnuueessttrroo  sseerrvviicciioo  ddee  ppaattoollooggííaa  yy  aammiiggoo,,  ppoorr  iimmpprreeggnnaarrmmee  

ssiieemmpprree::  áánniimmoo,,  ééttiiccaa  yy  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  ccaaddaa  pprrooyyeeccttoo  ddee  eessttuuddiioo..  AA  llaa  DDrraa..  IIvveetthh  PPaacchheeccoo  ppoorr  ssuuss  

ssuuggeerreenncciiaass  ooppoorrttuunnaass  yy    ccooooppeerraacciióónn  eenn  llaa  rreevviissiióónn  mmiiccrroossccóóppiiccaa  ddee  lláámmiinnaass..  

  

AAll  ppeerrssoonnaall  ddee  PPaattoollooggííaa::  nnuueessttrrooss  hhiissttootteeccnnóóllooggooss::  SSrraa..  MMaarrggaarriittaa  CCaarrddoozzaa  yy  MMaarrvviinn  LLaarraa,,  ppoorr  ssuu  

aayyuuddaa  eenn  eell  pprroocceessaammiieennttoo  ddee  llaass  mmuueessttrraass..  AA  llaa  IInngg..  SSeelleennee  EEssppiinnoozzaa,,  rreessppoonnssaabbllee  ddee  nnuueessttrroo  

aarrcchhiivvoo  ppoorr  ssuu  vvaalliioossaa  ccoonnttrriibbuucciióónn  eenn  eell  aallmmaacceennaammiieennttoo  yy  ddiiggiittaalliizzaacciióónn  ddee  llooss    ddaattooss  eelleeccttrróónniiccooss  

ddee  eessttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn..  AAll  ppeerrssoonnaall  ttééccnniiccoo  eenn  aauuttooppssiiaass::  DDeessiiddeerriioo  EEnnrriiqquuee  JJiirróónn  yy  FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  

CCrruuzz,,  ppoorr  aayyuuddaarrmmee  eenn  llaa  rreecceeppcciióónn  yy  rreeggiissttrroo  ddiiaarriioo  ddee  ccaaddaa  ppllaacceennttaa  eenn  eessttuuddiioo  yy  aa  llaass  sseeccrreettaarriiaass::  

SSrraa..  FFááttiimmaa  GGuueevvaarraa  yy  SSrriittaa..  AAnnaa  AAllvvaarraaddoo  ppoorr  ssuu  ccooooppeerraacciióónn  yy  aappooyyoo..  

    

AAll  ppeerrssoonnaall  ddee  LLaabboorr  yy  PPaarrttoo  yy  SSaallaa  ddee  OOppeerraacciioonneess  ppoorr  ccuummpplliirr  ccoonn  eell  eennvviióó  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  

eessppeeccíímmeenneess..  AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  aa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  jjóóvveenneess  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  aarrcchhiivvoo  ddee  eessttaa  

iinnssttiittuucciióónn  hhoossppiittaallaarriiaa,,  ppoorr  hhaabbeerrmmee  ffaacciilliittaaddoo  mmuuyy  aammaabblleemmeennttee  llooss  eexxppeeddiieenntteess  ccllíínniiccooss  

ccoonnssuullttaaddooss..        

AAll  DDrr..  RRooyy  CC..  SSaanncchhoo  AArrrrooyyoo,,  PPaattóóllooggoo  PPeeddiiaattrraa  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa,,    ccoonnssuullttoorr  eexxtteerrnnoo,,  qquuiieenn  mmee  aayyuuddoo  

eenn  iinnssuummooss  yy  bbiibblliiooggrraaffííaa  aaccttuuaalliizzaaddaa,,  vvaalloorraannddoo  eell  ppootteenncciiaall  cciieennttííffiiccoo  qquuee  ttiieennee  ddiicchhoo  eessttuuddiioo..  
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DDeeddiiccaattoorriiaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDeeddiiccoo  eessttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  aa  qquuiieenneess  ssoonn  ddííaa  aa  ddííaa  pprroottaaggoonniissttaass  ddee  ttrraaeerr  vviiddaa  nnuueevvaa  aa  eessttee  

hheerrmmoossoo  mmuunnddoo,,  mmee  rreeffiieerroo  aa  ccaaddaa  GGiinneeccóóllooggoo,,  PPeeddiiaattrraa,,  NNeeoonnaattóóllooggoo  yy  aa  ccaaddaa  rreessiiddeennttee  

ddee  ddiicchhaass  eessppeecciiaalliiddaaddeess  qquuee  ttiieenneenn  llaa  ggrraann  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  sseerr  llooss  gguuaarrddiiaanneess  ppoorr  

eexxcceelleenncciiaa  ddee  eessttee  mmáággiiccoo  bbiinnoommiioo::  MMaaddrree  ––  HHiijjoo..  
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OOppiinniióónn  ddeell  TTuuttoorr  GGuuííaa  

  

CCoonnssiiddeerroo  qquuee  eell  vvaalloorr  ddee  eessttee  eessffuueerrzzoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo,,    ttiieennee  mmuucchhaa  iimmppoorrttaanncciiaa  yy  rreelleevvaanncciiaa  ,,  yyaa  qquuee  

eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa,,  mmeemmbbrraannaass  ffeettaalleess  yy  ddeell  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall  ddeebbee  ddee  ccoommeennzzaarr  ppoorr  ssaallaa  ddee  

llaabboorr  yy  ppaarrttoo  yy//oo  ssaallaa  ddee  ooppeerraacciioonneess,,  llooggrraannddoo  iiddeennttiiffiiccaarr  ccoonn  pprrooppiieeddaadd  aalltteerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  ccoonn  

ssiittuuaacciioonneess  qquuee  ttiieenneenn  lluuggaarr  ddeessddee  qquuee  ssee  ddaa  llaa  ggeessttaacciióónn  yy  eessttaa  eevvoolluucciioonnaa  eenn  eell  ttiieemmppoo,,  hhaassttaa  

lllleeggaarr  aall  pprroocceessoo  ddee  llaa  eexxppuullssiióónn  oo  eexxttrraacccciióónn  ddeell  ffeettoo,,  lloo  ccuuaall  ccllíínniiccaammeennttee  ppuueeddee  eexxpprreessaarr  uunnaa  

ddeetteerrmmiinnaaddaa  ppaattoollooggííaa  ddee  oorriiggeenn  mmaatteerrnnoo  oo  ffeettaall..  EEll  ppaattóóllooggoo  ppoorr  ttaannttoo  sseerráá  eell  eennccaarrggaaddoo  ddeell  eessttuuddiioo  

mmoorrffoollóóggiiccoo  ddee  ddiicchhoo  eessppéécciimmeenn,,  pprrooppoorrcciioonnaannddoo  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  ddee  uuttiilliiddaadd  ccllíínniiccaa..    SSiinn  eemmbbaarrggoo  

eessttee  óórrggaannoo  nnoo  eess  mmoottiivvoo  ddee  eessttuuddiioo  yy  ssee  llee  ssuubbeessttiimmaa..  EEssttoo  eess  ddeebbiiddoo  aa  mmúúllttiipplleess  cciirrccuunnssttaanncciiaass  

eennttrree  llaass  ccuuaalleess  ddeessttaaccaa::  ppooccoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ee  iinntteerrééss  ssoobbrree  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  eessttee  óórrggaannoo  

pprrooppoorrcciioonnaa  aacceerrccaa  ddee  pprroocceessooss  ffiissiiooppaattoollóóggiiccooss  yy  eettiiooppaattooggéénniiccooss  ddee  ppaattoollooggííaass  mmaatteerrnnaass  yy  ffeettaalleess,,  

aallttooss  ccoossttooss  ddee  iinnssuummooss  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  llooggííssttiiccaass  ppaarraa  ssuu  aallmmaacceennaammiieennttoo..  

  

LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  llaa  DDrraa..  MMáárrqquueezz  eess  iinntteerreessaannttee  yy  nnoovveeddoossaa  aall  pprrooppoorrcciioonnaarr  ddaattooss  nnuueevvooss  yy  

pprrooppiiooss  ddee  eessttaa  iinnssttiittuucciióónn  pprreessttaaddoorraa  ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd,,  rreessppeeccttoo  aa  mmuujjeerreess  ggeessttaanntteess  aa  ttrraavvééss  

ddeell  eessttuuddiioo  ddee  ppllaacceennttaass  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz..  CCoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  ddeemmoossttrraarr  qquuee  ddiicchhoo  óórrggaannoo  eess  uunnaa  

hheerrrraammiieennttaa  ddee  uuttiilliiddaadd  ccllíínniiccaa  ee  iinncclluussoo  ddee  ccaarráácctteerr  mmééddiiccoo  lleeggaall,,  ttaannttoo  ppaarraa  eell  ggiinneeccóóllooggoo  ccoommoo  

ppeeddiiaattrraa..  DDaannddoo  rreessppuueessttaa  ddee  eevveennttooss  ppaattoollóóggiiccooss  mmaatteerrnnooss  yy  ffeettaalleess..  TTooddoo  eell  pprroocceessoo  ddee  eessttuuddiioo  

qquuee  rreeaalliizzóó  llaa  DDrraa..  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa,,  ccoonnlllleevvoo  mmuucchhaa  oobbsseerrvvaacciióónn,,  ddeessccrriippcciióónn  ccuuiiddaaddoossaa  yy  pprreecciissaa  

ddee  ccaaddaa  eessppéécciimmeenn,,  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee  iimmpprreeggnnaarroonn  ccoonn  mmuucchhaa  ppaacciieenncciiaa,,  mmeessuurraa  yy  ccoonnssttaanncciiaa  

iinnccaannssaabbllee  qquuee  llee  ccaarraacctteerriizzaa..  AAddeemmááss  ddeebboo  ddee  ccoommppaarrttiirr  qquuee  mmee  lllleennaa  ddee  oorrgguulllloo  eessttee  eessttuuddiioo  yyaa  

qquuee    nnoo  eexxiissttee  nniinnggúúnn  oottrroo  pprreevviioo  aall  rreessppeeccttoo,,  ssiieennddoo  eessttee  eell  pprriimmeerroo  eenn  ssuu  tteemmaa  eenn  eell  ppaaííss..    

  

EEnn  lloo  ppeerrssoonnaall  qquuiieerroo  hhaacceerr  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  aa  llaa  DDrraa..  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa  qquuiieenn  ccoommoo  pprrooffeessiioonnaall  hhaa  

vveenniiddoo  aa  mmeejjoorraarr  nnuueessttrroo  sseerrvviicciioo  ccoonn  ssuuss  ooppoorrttuunnaass  iinniicciiááttiiccaass,,  ssuuggeerreenncciiaass  yy  aappoorrttaacciioonneess  ccoonn  

iinnvveessttiiggaacciioonneess  qquuee  ssoonn  ppiioonneerraass  eenn  nnuueessttrroo  sseerrvviicciioo  ddee  ppaattoollooggííaa..  

  

__________________________________________________________________________  

DDrr..  EEddggaarrdd  OOrroozzccoo  BBeerrrrííooss..  

TTuuttoorr  
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11..  IInnttrroodduucccciióónn  

  

LLaa  aannaattoommííaa  ppaattoollóóggiiccaa  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  ccoonnssttiittuuyyee  uunnaa  vveerrddaaddeerraa  hheerrrraammiieennttaa  ccllíínniiccaa  ppaarraa  llooggrraarr  

eexxpplliiccaarr  pprroocceessooss  ffiissiiooppaattoollóóggiiccooss  yy  eettiiooppaattooggéénniiccooss  ddee  ppaattoollooggííaass  mmaatteerrnnaass  oo  ffeettaalleess,,  aappoorrttaannddoo  ccoonn  

eelllloo  eexxpplliiccaacciioonneess  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  hhiissttooppaattoollóóggiiccoo..  PPeerrmmiittiieennddoo  ccoonn  eelllloo  pprrooppoonneerr  yy  

eessttaabblleecceerr  ccaauussaass  ddee  pprroobblleemmaass  ccoommoo::  IInnssuuffiicciieenncciiaass  ffeettoo––ppllaacceennttaarriiaass,,  mmuueerrtteess  iinnttrraauutteerroo,,  

ssíínnddrroommee  ddee  hhiippeerrtteennssiióónn  ggeessttaacciioonnaall  oo  pprroocceessooss  iinnffeecccciioossooss;;  eessttooss  ppoorr  mmeenncciioonnaarr  aallgguunnooss,,  yyaa  qquuee  

llaa  lliissttaa  ddee  eennttiiddaaddeess  qquuee  rreeqquuiieerree  ddee  ssuu  eessttuuddiioo  eess  ddeemmaassiiaaddoo  llaarrggaa..  NNoo  ppooddeemmooss    aaddeemmááss  oollvviiddaarr  

qquuee  jjuueeggaa  uunn  ppaappeell  ccrruucciiaall  ccoommoo  iinnssttrruummeennttoo  ddee  ddeeffeennssaa  mmééddiiccoo  ––  lleeggaall..  LLoo  qquuee  eexxpplliiccaa  aa  qquuee  ssee  

rreeffiieerreenn  llooss  eexxppeerrttooss  eenn  eell  tteemmaa,,  ccuuaannddoo  ppllaanntteeaann  qquuee  eessttaa  rreepprreesseennttaa  uunn  eessppeejjoo  ttaannttoo  ddee  llaa  mmaaddrree  

ccoommoo  ddeell  ffeettoo..  DDee  aallllíí  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  pprreecciissaammeennttee  ddee  pprroommoovveerr  yy  eessttiimmuullaarr  ssuu  eessttuuddiioo,,  rraazzóónn  ppoorr  llaa  

ccuuaall  ssee  lllleevvóó  aa  ccaabboo  eessttee  pprroocceessoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo..  11--44  

  

LLaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  vveecceess  aa  llaa  ppllaacceennttaa  ssee  llee  ssuubbeessttiimmaa,,  ccoonnssiiddeerráánnddoollee    úúnniiccaammeennttee  ccoommoo  ppiieezzaa  

ddee  ccoonneexxiióónn  eennttrree  llaa  mmaaddrree  yy  eell  ffeettoo  dduurraannttee  llaa  ggeessttaacciióónn  yy  uunnaa  vveezz  qquuee  eessttaa  lllleeggaa  aa  ssuu  ccuullmmiinnaacciióónn  

ssiimmpplleemmeennttee  llaa  ddeessccaarrttaann..  11--55    PPaarrttiieennddoo  ddeell  pprriinncciippiioo  uunniivveerrssaall  qquuee  ssee  ttiieennee  eenn  ppaattoollooggííaa::  ““qquuee  ttooddoo  

óórrggaannoo  oo  tteejjiiddoo  qquuee  pprreesseennttee  uunnaa  aalltteerraacciióónn  ssee  ddeebbee  eessttuuddiiaarr  mmoorrffoollóóggiiccaammeennttee””,,  llaa  ppllaacceennttaa  nnoo  

ddeebbeerrííaa  ddee  sseerr  llaa  eexxcceeppcciióónn  aa  ttaall  pprriinncciippiioo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  llaa  lliitteerraattuurraa  rreeppoorrttaa  qquuee  úúnniiccaammeennttee  eell  11%%  

ddee  eessttaass  ssee  llooggrraann  lllleeggaarr  aa  eessttuuddiiaarr..  LLooss  ppooccooss  eexxppeerrttooss  yy  eessttuuddiioossooss  eenn  eessttaa  mmaatteerriiaa  lloo  aattrriibbuuyyeenn  aa  

mmúúllttiipplleess  rraazzoonneess  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo::  qquuee  ssuu  eessttuuddiioo  rreepprreesseennttaa  aallttooss  ccoossttooss  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  llooggííssttiiccaass,,  

ffaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  vvooccaabbuullaarriioo  pprrooppiiooss    ddee  llaa  ppaattoollooggííaa  ppllaacceennttaarriiaa,,  ppooccooss  ppaattóóllooggooss  eennttrreennaaddooss  

ee  iinntteerreessaaddooss  eenn  llaa  mmoorrffoollooggííaa  nnoorrmmaall  yy  aannoorrmmaall,,  ppooccaa  oo  nnuullaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eennttrree  ccllíínniiccooss  yy  

ppaattóóllooggooss  rreellaacciioonnaaddooss  aall  tteemmaa,,  ddeessaalleennttaannddoo  eell  eennvvííoo  ddee  ééssttaass  ppaarraa  ssuu  eessttuuddiioo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  

ggrraacciiaass  aa  llooss  aavvaanncceess  cciieennttííffiiccooss  eenn  ffiissiiooppaattoollooggííaa,,  uullttrraa  eessttrruuccttuurraalleess,,  mmoolleeccuullaarreess  yy  cciittooggeennééttiiccaass  ddee  

mmúúllttiipplleess  aalltteerraacciioonneess  mmaatteerrnnaass  oo  ffeettaalleess,,  aassíí  ccoommoo  eell  iinnccrreemmeennttoo  ddee  ddeemmaannddaass  mmééddiiccoo  lleeggaalleess,,  eell  

eessttuuddiioo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  hhaa  iiddoo  aaddqquuiirriieennddoo  ppooccoo  aa  ppooccoo  iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  eell  vvaalloorr  pprroonnóóssttiiccoo  ddee  

rreessuullttaaddooss  GGiinneeccoo  oobbssttééttrriiccooss  yy  ppeerriinnaattaalleess,,  ccoommoo  hheerrrraammiieennttaa  ccllaavvee  ppaarraa  llaa  ccoommpprreessiióónn  ddee  eevveennttooss  

yy  ffeennóómmeennooss  qquuee  iinnvvoolluuccrreenn  aall  bbiinnoommiioo  mmaaddrree  ––  hhiijjoo..  11--66  
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22..  MMaarrccoo  TTeeóórriiccoo  

  

LLaa  ppllaacceennttaa  hhuummaannaa  eess  ddee  ttiippoo  ddiissccooiiddaall  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eell  tteejjiiddoo  ffeettaall  ppeenneettrraa  eell  eennddoommeettrriioo  yy  

eessttáá  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  ssaannggrree  mmaatteerrnnaa..    UUnnaa  ppllaacceennttaa  mmaadduurraa,,  eessttáá  ccoonnssttiittuuiiddaa  ppoorr  uunn  ddiissccoo  ddee  1188  aa  

2200  ccmm  ddee  ddiiáámmeettrroo,,  ccoonn  uunn  ppeessoo  ddee  445500  aa  660000  ggrraammooss  yy    ttiieennee  ffoorrmmaa  lleennttiiccuullaarr  mmááss  ggrruueessaa  eenn  eell  

cceennttrroo  qquuee  eenn  llooss  llaaddooss  yy  eess  ddee  ccoonnssiisstteenncciiaa  bbllaannddaa..    EEnn  eellllaa  ssee  ddiissttiinngguueenn  ddooss  ccaarraass::  UUnnaa  qquuee  ssee  

iinnsseerrttaa  eenn  eell  úútteerroo  yy  rreecciibbee  eell  nnoommbbrree  ddee  ccaarraa  mmaatteerrnnaa..  1133--1144  EEnn  llaa  qquuee  ssee  oobbsseerrvvaann    ssuurrccooss  

iinntteerrccoottiilleeddóónneeooss,,  qquuee  ddiivviiddeenn  aa  llaa  ppllaacceennttaa  eenn  ccoottiilleeddoonneess..  LLooss  ccoottiilleeddoonneess  eessttáánn  ccoonnssttiittuuiiddooss  ppoorr  

vveelllloossiiddaaddeess,,  ccaaddaa  vveelllloossiiddaadd  ssee  ccoommppoonnee  ddee  uunn  rreeccuubbrriimmiieennttoo  ddee  ssiinncciittiioo,,  ddee  oorriiggeenn  ffeettaall  

((ttrrooffoobblláássttiiccoo)),,    uunnaa  ccaappaa  cceelluullaarr  ddee  LLaanngghhaannss  yy  tteejjiiddoo  ccoonnjjuunnttiivvoo..  LLooss  vvaassooss  ffeettoo--ppllaacceennttaarriiooss::  ssoonn  

rraammaass  ddee  llaass  aarrtteerriiaass  uummbbiilliiccaalleess  yy  ssee  rreeúúnneenn  ppaarraa  ffoorrmmaarr  llaa  vveennaa  uummbbiilliiccaall..  EEssttooss  aa  llaa  vveezz  eessttáánn  

ddiivviiddiiddooss  ppoorr  ttaabbiiqquueess  iinntteerrccoottiilleeddóónneeooss,,  qquuee  sseeppaarraa  llooss  eessppaacciiooss  iinntteerrvveelllloossooss  eenn  ggrraannddeess  

ccoommppaarrttiimmeennttooss,,  llooss  ccuuaalleess  eessttáánn  iirrrriiggaaddooss  ppoorr  aarrtteerriiaass  eessppiirraalleess  qquuee  ddeesseemmbbooccaann  ddiirreeccttaammeennttee  aa  

ttrraavvééss  ddee  ffííssttuullaass  aarrtteerriioo--vveennoossaass  eenn  llaa  zzoonnaa  bbaassaall  ddeell  mmiissmmoo..  44,,  1111--1144  

  

LLaa  oottrraa  ccaarraa    ((ccaarraa  ffeettaall)),,    mmiirraa  hhaacciiaa  llaa  ccaavviiddaadd  aammnniióóttiiccaa,,  ppoorr  ccuuyyoo  eeppiitteelliioo  eessttaa  ttaappiizzaaddaa  yy  ssee  

iinnsseerrttaa  eell  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall,,  ccoonnssttiittuuiiddoo  ppoorr  uunnaa  ggrruueessaa  vveennaa  yy  ddooss  aarrtteerriiaass  ddee  ggrraann  ccaalliibbrree,,  eennvvuueellttaass  

eenn  tteejjiiddoo  ccoonneeccttiivvoo  llaaxxoo  ddee  ssuussttaanncciiaa  mmuuccooiiddee  ((ggeellaattiinnaa  ddee  WWhhaarrttoonn)),,  eell  ccuuaall  ttiieennee  uunnaa  lloonnggiittuudd  

pprroommeeddiioo  ddee  5555  ccmm  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee..  AAll  lllleeggaarr  eessttee  aa  llaa  ppllaacceennttaa,,  llooss  vvaassooss  ssee  rraammiiffiiccaann  eenn  ffoorrmmaa  

rraaddiiaall  eenn  eell  tteejjiiddoo  ccoonneeccttiivvoo  ppllaacceennttaarriioo..1100    LLaa  ppllaacceennttaa  hhuummaannaa,,  ccoommoo  óórrggaannoo  ddee  rreellaacciióónn  eessttrreecchhaa  

eennttrree  eell  ffeettoo  yy  ssuu  mmaaddrree,,  ccoommiieennzzaa  aa  ffoorrmmaarrssee  eenn  llaa  sseegguunnddaa  sseemmaannaa  ddee  ggeessttaacciióónn  88  yy  eevvoolluucciioonnaa  

hhaassttaa  eell  tteerrcceerr  --  ccuuaarrttoo  mmeess,,  ccuuaannddoo  yyaa  eessttáá  ttoottaallmmeennttee  ffoorrmmaaddaa  yy  ddiiffeerreenncciiaaddaa,,  aauunnqquuee  ssuuffrree  

aallgguunnooss  ccaammbbiiooss  mmeennoorreess  hhaassttaa  eell  ttéérrmmiinnoo  ddeell  eemmbbaarraazzoo..  44,,  1111,,1144  

LLaa  hhiissttoollooggííaa  ppllaacceennttaarriiaa  ddee  llaass  vveelllloossiiddaaddeess  ssee  ccoommppoonnee  ppoorr  uunn  eessttrraattoo  cceelluullaarr  ddee  LLaanngghhaannss,,  uunn  

ssiinncciittiioo,,  uunn  eejjee  ccoonnjjuunnttiivvoo  yy  vvaassooss  ffeettoo--ppllaacceennttaarriiooss..  EEll    eessttrraattoo  cceelluullaarr  ddee  LLaanngghhaannss  pprroocceeddee  ddeell  

pprriimmiittiivvoo  cciittoottrroobbllaassttoo  ccoommppuueessttoo  ppoorr  ccéélluullaass  ccuubbooiiddeess  yy  ddoottaaddaass  ddee  ggrraann  aaccttiivviiddaadd  rreepprroodduuccttiivvaa,,  qquuee  

ppiieerrddee  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  llaa  ppllaacceennttaa  mmaadduurraa..    
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DDee  eessttee  eessttrraattoo  ddeeppeennddeenn  ddooss  ffoorrmmaacciioonneess,,  llaass  ccéélluullaass  ddee  HHooffbbaauueerr  qquuee  ssoonn  ccéélluullaass  ccuubbooiiddeess  

eemmiiggrraaddaass  eenn  eell  sseennoo    ddeell  eejjee  ccoonneeccttiivvoo  yy  ccoonn  ffuunncciioonneess  eennddooccrriinnaass  yy  llaass  ccoolluummnnaass  ttrrooffoobblláássttiiccaass  

qquuee  ccoonnssttiittuuyyeenn  eell  aannccllaajjee  ddee  llaa  vveelllloossiiddaadd  eenn  llaa  ddeecciidduuaa..    

EEll    ssiinncciittiioo  eess  uunnaa  mmaassaa  cceelluullaarr  ssiinn  mmeemmbbrraannaass  qquuee  ssee  oorriiggiinnaa  aall  ppoonneerrssee  eenn  ccoonnttaaccttoo  eell  ttrrooffoobbllaassttoo  

ccoonn  llaa  ssaannggrree  mmaatteerrnnaa..  EEll  eejjee  ccoonnjjuunnttiivvoo::  eess  uunnaa  ssuussttaanncciiaa  llaaxxaa,,  ccoonn  eessccaassaass  ccéélluullaass  eessttrreellllaaddaass  yy  

ccoonn  uunnaa  ssuussttaanncciiaa  rriiccaa  eenn  mmuuccooppoolliissaaccáárriiddoo  yy  aagguuaa..  AA  mmeeddiiddaa  qquuee  llaa  ppllaacceennttaa  mmaadduurraa,,    eell  tteejjiiddoo  ssee  

ddeennssiiffiiccaa  aallrreeddeeddoorr  ddee  llooss  vvaassooss  yy  aappaarreecceenn  ffiibbrraass  ddee  ccoolláággeennoo  eenn  eessttaa..  ,,  1111,,1144  EEnn  llaa  ppllaacceennttaa  aaddeemmááss  

ssee  pprroodduucceenn  ccaammbbiiooss  tteemmppoorraalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ggeessttaacciióónn,,  eenn  eell  pprriimmeerr  ttrriimmeessttrree  hhaayy  44  ccaappaass  eenn  llaa  

bbaarrrreerraa  ppllaacceennttaarriiaa  ((ddooss  ttrrooffoobbllaassttoo,,  uunn  tteejjiiddoo  ccoonneeccttiivvoo  yy  ccaappiillaarr  ffeettaall))  aall  ttéérrmmiinnoo  ddeell  eemmbbaarraazzoo  hhaayy  

ddooss  ccaappaass  ((ttrrooffoobbllaassttoo  yy  eennddootteelliioo  ccaappiillaarr  ffeettaall))..  44,,  77,,1100--1122  

LLaa  cciirrccuullaacciióónn  ppllaacceennttaarriiaa  mmaatteerrnnaa  eess  ppoossiibbllee  yyaa  qquuee  llaa  ssaannggrree  mmaatteerrnnaa  lllleeggaa  aa  llooss  sseennooss  

ppllaacceennttaarriiooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  aarrtteerriiaass  eessppiirraalleess,,  rraammaass  ddee  llaass  aarrtteerriiaass  uutteerriinnaass..  EExxiissttee  uunnaa  aarrtteerriiaa  ppaarraa  

ccaaddaa  ccoottiilleeddóónn  hhiissttoollóóggiiccoo  qquuee  ddrreennaa  eenn  eell  cceennttrroo  ddeell  mmiissmmoo..  PPoorr  eessttaass  aarrtteerriiaass  ppeenneettrraa  ssaannggrree  

aarrtteerriiaalliizzaaddaa  ddiirreeccttaammeennttee  aa  uunn  sseennoo  vveennoossoo,,  eessttaabblleecciieennddoo  aassíí  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ffííssttuullaa  aarrtteerriioo--vveennoossaa  

ppllaacceennttaarriiaa..  LLaa  ssaannggrree  ssaallee    ddee  llooss  sseennooss  vveennoossooss  ppllaacceennttaarriiooss  ppoorr  llaass  vveennaass  ddeell  sseennoo  mmaarrggiinnaall  ddee  llaa  

ppllaacceennttaa..  44,,  1100--1122  LLaa  cciirrccuullaacciióónn    ppllaacceennttaarriiaa  ffeettaall  pprroocceeddee  ddee  ddooss  aarrtteerriiaass  uummbbiilliiccaalleess,,  rraammaass  ddee  llaa  

aarrtteerriiaa    hhiippooggáássttrriiccaa  ddeell  ffeettoo,,  lllleeggaann  aa  llaa  ppllaacceennttaa  aa  ttrraavvééss  ddeell  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall,,  ddoonnddee  ssee  rraammiiffiiccaann  eenn  

ffoorrmmaa  rraaddiiaall    ppaarraa  iirrrriiggaarr  llooss  ccoottiilleeddoonneess  ppllaacceennttaarriiooss,,  ddee  eessttaass  aarrtteerriiaass    nnaacceenn  ddooss  rreeddeess  ccaappiillaarreess::  

uunnaa  rreedd  ccaappiillaarr  cceennttrraall    yy  uunnaa  rreedd  ccaappiillaarr  ppeerriifféérriiccaa..  44,,  77,,1100--1122  

EEll  eessttuuddiioo  aannaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa,,  mmeemmbbrraannaass  ffeettaalleess  yy  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall  ddeebbee  ddee  

ccoommeennzzaarr  eenn  ssaallaa  ddee  llaabboorr  yy  ppaarrttooss  oo  ssaallaa  ddee  ooppeerraacciioonneess,,  ppeerrmmiittiieennddoo  iiddeennttiiffiiccaarr  ccoonn  mmaayyoorr  

pprrooppiieeddaadd  yy  pprroonnttiittuudd  aalltteerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  ccoonn  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  ttiieenneenn  lluuggaarr  dduurraannttee  llaa  eexxppuullssiióónn  oo  

eexxttrraacccciióónn  ddeell  ffeettoo..  44,,77  PPoorr  eejjeemmpplloo  uunnaa  ppllaacceennttaa  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  ddeesspprroovviissttaa  ddee  uunnaa  ppaarrttee  ddee  llaass  

mmeemmbbrraannaass  oo  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  uunn  ccoottiilleeddóónn,,  ppuueeddee  eexxpplliiccaarr  uunnaa  hheemmoorrrraaggiiaa  ppuueerrppeerraall,,  uunnaa  

ssuubbiinnvvoolluucciióónn  ddeell  úútteerroo  ee  iinncclluussoo  uunnaa  iinnffeecccciióónn  ppuueerrppeerraall..  PPoorr  oottrroo  llaaddoo  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  vvaassooss  

rroottooss  ppooddrrííaa  sseerr  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunnaa  iinnsseerrcciióónn  vveellaammeennttoossaa  ddeell  ccoorrddóónn,,  lloo  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittiirrííaa  

eexxpplliiccaarr  llaa  ccaannttiiddaadd  eexxcceessiivvaa  ddee  uunnaa  hheemmoorrrraaggiiaa  aall  mmoommeennttoo  ddeell  ppaarrttoo..  44,,  1188,,1199  
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EEll  ppaattóóllooggoo  eess  eell  eennccaarrggaaddoo  ddeell  eessttuuddiioo  mmoorrffoollóóggiiccoo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  yy  ddeebbee  tteenneerr  pprreesseennttee  qquuee  nnoo  

ssiieemmpprree  sseerráá  ffáácciill  eessttaabblleecceerr  ccoonn  eexxaaccttiittuudd  uunnaa  ccoorrrreellaacciióónn  eennttrree  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccllíínniiccaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  yy  

llooss  hhaallllaazzggooss  mmoorrffoollóóggiiccooss..11--77  LLooss  eexxppeerrttooss  eenn  eell  tteemmaa  lloo  aattrriibbuuyyeenn  aa  vvaarriiaass  rraazzoonneess::  

11..  EEnn  aallgguunnooss  ccaassooss,,  eenn  eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ssee  pprreecciissaann  ddeettaalllleess  ssoobbrree  llaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  

ccllíínniiccaass  qquuiizzááss  nnoo  ssee  eennccuueennttrraann  ddiissppoonniibblleess..  

22..    SSii  nnoo  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  uunnaa  bbuueennaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eennttrree  eell  ppaattóóllooggoo  yy  eell  oobbsstteettrraa  oo  nneeoonnaattóóllooggoo,,  

ssee  ppiieerrddee  llaa  mmoottiivvaacciióónn  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  eessttuuddiioo..  

33..  SSii  llaa  ppllaacceennttaa  yy  ssuuss  aanneejjooss  nnoo  ssee  hhaann  llooggrraaddoo  ccoonnsseerrvvaarr  aapprrooppiiaaddaammeennttee,,  ssee  ccoorrrree  eell  rriieessggoo  

ddee  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaann  ccaammbbiiooss  qquuee  iimmppiiddaann  ssuu  ppoosstteerriioorr  eessttuuddiioo..  

44..  SSii  eell  eessttuuddiioo  ddee  uunnaa  ccaannttiiddaadd  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ddee  ppllaacceennttaass  ttiieennee  lluuggaarr  eenn  uunn  sseerrvviicciioo  ddee  

aannaattoommííaa  ppaattoollóóggiiccaa  ddee  ppoorr  ssii  ssoobbrreeccaarrggaaddoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ssee  ttiieennddee  aa  ccoonnssiiddeerraarr  ccoommoo  aallggoo  

ssuuppeerrfflluuoo..  

55..  SSii  nnoo  eess  ppoossiibbllee  rreeaalliizzaarr  eessttuuddiiooss  aaddiicciioonnaalleess  qquuee  ppeerrmmiittaann  aammpplliiaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  oobbtteenneerr  

iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee,,  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  ppuueeddee  sseerr  aallggoo  iinnúúttiill..  

TTooddoo  lloo  aanntteerriioorr  hhiizzoo  eennttoonncceess  qquuee  uunn  ggrruuppoo  ddee  eexxppeerrttooss  pprrooppuussiieesseenn  uunnaa  sseerriiee  ddee  eelleemmeennttooss  

qquuee  ssee  ddeebbeerrííaann  ddee  ccuummpplliirr  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  eell  eessttuuddiioo  ddee  ddiicchhoo  óórrggaannoo,,  eennttrree  eellllooss  ssee  cciittaann::  

11..  TTeenneerr  ddiissppoossiicciióónn  ddee  eessppeeccíímmeenneess  lloo  mmááss  aannttee  ppoossiibbllee  ppoosstteerriioorr  aall  aalluummbbrraammiieennttoo..    

22..  DDiissppoonneerr  ddee  llaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ccllíínniiccaa  ppoossiibbllee..  

33..  SSii  llaa  ppllaacceennttaa  ppeerrtteenneeccee  aa  uunn  ccaassoo  ddee  mmuueerrttee  ppeerrii  nnaattaall,,  llóóggiiccaammeennttee  eess  ddeesseeaabbllee  

rreeaalliizzaarr  eell  eessttuuddiioo  aa  llaa  lluuzz  ddee  llooss  hhaallllaazzggooss  ddee  llaa  nneeccrrooppssiiaa  ffeettaall,,  ddee  aallllíí  ttaammbbiiéénn  ssuu  

iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  eell  ccaammppoo  mmééddiiccoo  ––  lleeggaall..  1177  ––  1199  

44..  DDooccuummeennttaarr  ffoottooggrrááffiiccaammeennttee  ddee  pprreeffeerreenncciiaa  aa  ccoolloorr  llooss  hhaallllaazzggooss  mmaaccrroossccóóppiiccooss,,  

yyaa  qquuee  ttrraattáánnddoossee  ddee  uunn  óórrggaannoo  vvoolluummiinnoossoo,,  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  eess  aa  vveecceess  iimmppoossiibbllee  

aallmmaacceennaarr  llooss  eessppeeccíímmeenneess  ffiijjaaddooss  ppaarraa  ssuu  ppoosstteerriioorr  rreevviissiióónn  eenn  ccaassoo  ddee  sseerr  

nneecceessaarriioo..  
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EEnn  llaa  pprrááccttiiccaa  hhaabbiittuuaall,,  eell  eessttuuddiioo  aannaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  ssee  ddeebbee  ddee  rreeaalliizzaarr  aa  ccoommoo  ssee  

iinnddiiccaa::  EExxaammeenn  GGeenneerraall::  RReecciibbiiddoo  eell  eessppéécciimmeenn  ssee  rreeggiissttrraa  ssuu  ppeessoo  eenn  ggrraammooss  yy  ssee  mmiiddeenn  llaass  33  

ddiimmeennssiioonneess  ddeell  ddiissccoo  ppllaacceennttaarriioo..  SSee  mmiiddee  eell  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall..  TTooddoo  eessttoo  ssee  hhaaccee  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  

ccoommppaarraarr  llaa  rreellaacciióónn  ssii  eess  nneecceessaarriioo  ddeell  ppeessoo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  ccoonn  llaa  ddeell  rreecciiéénn  nnaacciiddoo..  11--77  

EExxaammeenn  ddee  llaass  MMeemmbbrraannaass::  SSee  eessttaabblleeccee  ssuu  iinntteeggrriiddaadd,,  ccoolloorr,,  ggrroossoorr  yy  ttrraannssppaarreenncciiaa  yy  ssee  pprreecciissaa  

llaa  ppoossiibbllee  eexxiisstteenncciiaa  ddee  bbaannddaass  aammnniióóttiiccaass  oo  ddeeffeeccttooss  eenn  eell  rreeccuubbrriimmiieennttoo  aammnniióóttiiccoo  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  

ffeettaall..  EEnn  llooss  ccaassooss  ddee  ggeessttaacciióónn  mmúúllttiippllee,,  ssee  ddeebbee  pprreecciissaarr  llaass  vvaarriiaacciioonneess  eenn  llaa  iinnsseerrcciióónn  yy  llaass  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ddiivveerrssooss  ttiippooss  ddee  aaddoossaammiieennttoo..  LLaa  llooccaalliizzaacciióónn  ddeell  áárreeaa  ddee  rroottuurraa  ddee  llaass  

mmeemmbbrraannaass  ppuueeddee  tteennaarr  vvaalloorr  ccuuaannddoo  ssee  rreeqquuiieerree  aaffiinnaarr  ssoobbrree  llaa  ppoossiibbllee  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  ppllaacceennttaa  

pprreevviiaa..  CCuuaannddoo  ssee  ssoossppeecchhaa  ddee  ccoorriiooaammnniioonniittiiss  ssiigguuiieennddoo  llaa  rreeccoommeennddaacciióónn  pprrooppuueessttaa  ppoorr  

BBeerrnniirrsscchhkkee,,  ssee  ddeebbee  ddee  ccoorrttaarr  uunnaa  ttiirraa  ddee  mmeemmbbrraannaass  ddeessddee  ssuu  iinnsseerrcciióónn  mmaarrggiinnaall  hhaassttaa  eell  bboorrddee  

mmááss  pprróóxxiimmoo  ddee  rroottuurraa,,  ssee  eennrroollllaa  llaa  mmeemmbbrraannaa  ccoommoo  uunn  bbrraazzoo  ggiittaannoo  yy  ssee  aammaarrrraa  ddeelliiccaaddaammeennttee  

ccoonn  hhiilloo,,  aall  ccoommpplleettaarr  llaa  ffiijjaacciióónn,,  ssee  rreeaalliizzaann  ccoorrtteess  ttrraannssvveerrssaalleess  ppaarraa  ssuu  iinncclluussiióónn  yy  eessttuuddiioo  

mmiiccrroossccóóppiiccoo..  11--77  

EExxaammeenn  ddeell  DDiissccoo  PPllaacceennttaarriioo::  PPoorr  llaa  ccaarraa  ffeettaall  ssee  ccoonnssttaattaa  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ddeell  aammnniiooss,,  ssee  pprreecciissaa  eell  

ssiittiioo  ddee  iinnsseerrcciióónn  ddeell  ccoorrddóónn  yy  ssee  eexxaammiinnaa  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  llooss  vvaassooss  ccoorriiaalleess  aarrtteerriiaalleess  yy  vveennoossooss  

qquuee  ssuurrccaann  llaa  ssuuppeerrffiicciiee,,  eenn  bbuussccaa  ddee  aannaassttoommoossiiss,,  ttrroommbboossiiss  oo  lleessiioonneess  pprroolliiffeerraattiivvaass  qquuee  

ccoommpprroommeettaann  eell  ccaalliibbrree  ddee  llaa  lluuzz..  PPoorr  llaa  ccaarraa  mmaatteerrnnaa  ssee  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  iinnddeemmnniiddaadd  ddee  llooss  ccoottiilleeddoonneess,,  

ssee  eessttaabblleeccee  llaa  pprrooffuunnddiiddaadd  ddee  llooss  ssuurrccooss  qquuee  llooss  sseeppaarraann  yy  ssee  rreeggiissttrraa  ccuuaallqquuiieerr  ccaammbbiioo::  eenn  eell  ccoolloorr,,  

tteexxttuurraa  oo  ccoonnssiisstteenncciiaa  ddeell  tteejjiiddoo..  EEll  eessppéécciimmeenn  ssee  ddeebbee  ddee  ccoollooccaarr  eenn  aabbuunnddaannttee  llííqquuiiddoo  ffiijjaaddoorr  

((ffoorrmmooll  aall  1100%%))  dduurraannttee  2244  aa  4488  hhoorraass..  EEll  eessttuuddiioo  ddeell  ppaarréénnqquuiimmaa  ppllaacceennttaarriioo  ssee  rreeaalliizzaa  mmeeddiiaannttee  

ccoorrtteess  ttrraannssvveerrssaalleess,,  uunnaa  vveezz  qquuee  ssee  hhaa  ccoommpplleettaaddoo  eell  ppeerrííooddoo  ddee  ffiijjaacciióónn  yy  ssee  ddeebbee  ddee  rreeggiissttrraarr  

ccuuaallqquuiieerr  ccaammbbiioo  ddiiffuussoo  oo  cciirrccuunnssccrriittoo  eenn  llaa  aappaarriieenncciiaa  ddeell  tteejjiiddoo  eessppoonnjjoossoo  qquuee  llee  ccaarraacctteerriizzaa..  11--77  SSee  

ttrraattaa  aaddeemmááss  ddee  ddeetteeccttaarr  aalltteerraacciioonneess  eenn  eell  ccoolloorr  yy  ccoonnssiisstteenncciiaa,,  iinntteennttaannddoo  pprreecciissaarr  ssii  hhaayy  qquuiisstteess,,  

zzoonnaass  ddee  iinnffaarrttoo,,  hheemmaattoommaass,,  ddeeppóóssiittooss  ddee  ffiibbrriinnaa,,  ccaallcciiffiiccaacciioonneess  oo  ttuummoorreess..  DDee  sseerr  aassíí  ssee  pprroocceeddee  

aa  aannoottaarr  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  ddiimmeennssiioonneess  yy  llooccaalliizzaacciióónn..  YY  ssee  rreeaalliizzaa  llaa  ccoonnffeecccciióónn  ddee  bbllooqquueess  

ttiissuullaarreess  aapprrooppiiaaddooss  ppaarraa  ssuu  ddeesshhiiddrraattaacciióónn,,  iinncclluussiióónn  eenn  ppaarraaffiinnaa  yy  ccoorrtteess  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo  

hhiissttoollóóggiiccoo..  1177  ––  1199  
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EExxaammeenn  ddeell  CCoorrddóónn  UUmmbbiilliiccaall::  PPrriimmeerroo  ssee  eessttaabblleeccee  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  ttoommaa  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  ddiissccoo  

ccoorriiaall,,  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  lloo  qquuee  ssee  rreeffiieerree  aa  ssuu  iinnsseerrcciióónn  mmaarrggiinnaall  oo  ccuuaannddoo  ssee  rraammiiffiiccaa  aanntteess  ddee  lllleeggaarr  aa  

eessttee,,  lloo  qquuee  ssee  ddeennoommiinnaa  iinnsseerrcciióónn  vveellaammeennttoossaa  oo  ffuurrccaattaa..    

DDeebbeenn  aaddeemmááss  pprreecciissaarrssee  llaass  aalltteerraacciioonneess  vviinnccuullaaddaass  aa  uunn  ccoorrddóónn::  aannoorrmmaallmmeennttee  ccoorrttoo  oo  llaarrggoo  yy  

ddeebbee  eessttaabblleecceerrssee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  eessttrreecchheezz,,  ttoorrssiióónn,,  nnuuddooss  oo  rroottuurraa..  AAddeemmááss  ssee  ddeebbee  ddee  

iinnvveessttiiggaarr  ssii  eexxiissttee  pprreesseenncciiaa  ddee  hheemmaattoommaass,,  eeddeemmaa  oo  ttrroommbboossiiss  ddee  llooss  vvaassooss  uummbbiilliiccaalleess..  LLaass  

mmooddiiffiiccaacciioonneess  eenn  eell  nnúúmmeerroo  ddee  vvaassooss  rreeqquuiieerreenn  ddee  llaa  ccoonnffiirrmmaacciióónn  hhiissttoollóóggiiccaa  aall  iigguuaall  qquuee  llaass  

ffuunniicciittiiss..  11--77,,  1177--1199  

BBllooqquueess  hhiissttoollóóggiiccooss::  ssee  eellaabboorraann  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  eessttuuddiiaarr  mmiiccrroossccóóppiiccaammeennttee  llaass  ssiigguuiieenntteess  

eessttrruuccttuurraass::  

11..  PPaarréénnqquuiimmaa  ppllaacceennttaarriioo  ccoonn  uunn  eexxttrreemmoo  qquuee  iinncclluuyyaa  ppllaaccaa  ccoorriiaall  yy  llooss  vvaassooss  ffeettaalleess..  

22..  PPaarréénnqquuiimmaa  ppllaacceennttaarriioo  ccoonn  uunn  eexxttrreemmoo  qquuee  iinncclluuyyaa  llaa  ppllaaccaa  bbaassaall..  

33..  MMeemmbbrraannaass  yy  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall,,  rreeaalliizzáánnddoossee  uunn  mmuueessttrreeoo  rreepprreesseennttaattiivvoo  ddee  ccaaddaa  

uunnaa  ddee  eessttaass  eessttrruuccttuurraass..  

44..  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  ddee  aalltteerraacciioonneess  mmaaccrroossccóóppiiccaass  eevviiddeenntteess  ssee  ccoommpplleemmeennttaa  eell  

eessttuuddiioo  ccoonn  bbllooqquueess  rreepprreesseennttaattiivvooss  ttrraattaannddoo  ddee  oobbtteenneerr  áárreeaass  lliimmííttrrooffeess  eennttrree  llaa  

lleessiióónn  yy  eell  tteejjiiddoo  ssaannoo..  

  

MMoorrffoollooggííaa  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  eenn  eemmbbaarraazzooss  mmúúllttiipplleess::      

PPaarraa  eell  ppaattóóllooggoo  qquuee  eessttuuddiiaa  llaa  ppllaacceennttaa  ddee  uunn  eemmbbaarraazzoo  mmúúllttiippllee  rreessuullttaa  ddee  uuttiilliiddaadd  ddiissppoonneerr  ddee  llooss  

ddaattooss  ccllíínniiccooss  yy  eenn  eessppeecciiaall  ddee  eessttuuddiiooss  eeccooggrrááffiiccooss  rreeaalliizzaaddooss..  EEnn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  llaa  ggeessttaacciióónn  mmúúllttiippllee  

mmááss  ccoommúúnn  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  ddee  uunn  eemmbbaarraazzoo  bbiiccoorriiaall  bbiiaammnniióóttiiccoo  ccoonn  ddiissccooss  ffuussiioonnaaddooss..    LLaa  ppoorrcciióónn  

ddee  mmeemmbbrraannaass  ccoommppaarrttiiddaass  eess  ddee  ccoonnssiiddeerraabbllee  ggrroossoorr  yy  ccuuaannddoo  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  mmeemmbbrraannaass  

aammnniióóttiiccaass  ssee  sseeppaarraa  mmeeddiiaannttee  uunnaa  ppiinnzzaa  ssee  ppeerrcciibbee  ccllaarraammeennttee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddeell  ccoorriioonn  iinntteerrppuueessttoo..    

  

  

  

  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
1144  

SSee  ddeebbeenn  ddee  iinnvveessttiiggaarr  ssii  eexxiisstteenn  aannaassttoommoossiiss  eennttrree  llaass  cciirrccuullaacciioonneess  ddee  ccaaddaa  ffeettoo,,  eessttaass  ppuueeddeenn  sseerr  

ssuuppeerrffiicciiaalleess  yy  ppoorr  eennddee  sseerr  vviissiibblleess  aa  nniivveell  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ffeettaall  oo  bbiieenn  pprrooffuunnddaa  yy  llooccaalliizzaarrssee  eenn  

pplleennoo  eessppeessoorr  ddeell  ppaarréénnqquuiimmaa,,  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ssee  llooggrraa  ccoonnffiirrmmaarr  ppoorr    

  

mmeeddiioo  ddeell  mmiiccrroossccooppiioo..  LLaa  ccoommuunniiccaacciióónn  vveennoovveennoossaa  eess  mmuucchhoo  mmeennooss  ffrreeccuueennttee..  11--77,,  1188--2222    DDee  iigguuaall  

mmaanneerraa  ssee  ddeebbeerráá  eexxaammiinnaarr  eell  ttiippoo  ddee  iinnsseerrcciióónn  qquuee  tteennggaann  llooss  ccoorrddoonneess  uummbbiilliiccaalleess  yy  ssee  rreeggiissttrraarraann  

ddee  mmaanneerraa  iinnddeeppeennddiieennttee..    

  

AAnnoommaallííaass  ddee  llaa  CCoonnffiigguurraacciióónn  PPllaacceennttaarriiaa::  

SSii  bbiieenn  eess  cciieerrttoo  qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  ppllaacceennttaass  ppoosseeeenn  uunnaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddiissccooiiddee  ccoonn  ccoonnttoorrnnoo  

rreeddoonnddeeaaddoo  yy  ggrroossoorr  qquuee  vvaarrííaa  ddeennttrroo  ddee  cciieerrttooss  llíímmiitteess  eennttrree  22  yy  33  ccmm..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee  llaass  

mmeemmbbrraannaass  ffeettaalleess  ssee  iinnsseerrttaann  mmaarrggiinnaallmmeennttee  eenn  eell  ssiittiioo  eenn  eell  qquuee  ccoonnfflluuyyeenn  llaass  ppllaaccaass  ccoorriiaall  yy  

bbaassaall..  OOccaassiioonnaallmmeennttee  ssee  pprreesseennttaann  vvaarriiaacciioonneess  eenn  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  qquuee  ssee  rreellaacciioonnaann  ccoonn  llaa  

ddiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  ppllaaccaa  ccoorriiaall  ((ppllaacceennttaa  cciirrccuummmmaarrggiinnaattaa  oo  cciirrccuunnvvaallaaddaa)),,  ccoonn  ddiissmmiinnuucciióónn  ddeell  

ggrroossoorr,,  eexxtteennddiiéénnddoossee  ddee  mmaanneerraa  ddiiffuussaa  eenn  bbuueennaa  ppaarrttee  ddeell  ssaaccoo  ggeessttaacciioonnaall  ((ppllaacceennttaa  

mmeemmbbrraannáácceeaa)),,  oo  bbiieenn  ccoonn  eell  ddiissccoo  ppllaacceennttaarriioo,,  qquuee  aaddooppttaa  uunnaa  ffoorrmmaa  aannuullaarr  ((ppllaacceennttaa  eenn  aanniilllloo)),,  oo  

ffaallttaa  uunnaa  ppaarrttee  ddeell  ppaarréénnqquuiimmaa,,  qquuee  ssiimmuullaa  uunnaa  vveennttaannaa  ((ppllaacceennttaa  ffeenneessttrraaddaa))..  AAddeemmááss  ppuueeddee  hhaabbeerr  

llóóbbuullooss  aacccceessoorriiooss  ccoommoo  ooccuurrrree  eenn  llaass  ppllaacceennttaass  ssuucccceennttuurriiaaddaa,,  ppaarrttiicciióónn  eenn  llóóbbuullooss  mmááss  oo  mmeennooss  

iigguuaalleess  qquuee  eess  lloo  qquuee  ssee  llee  ddeennoommiinnaa  ppllaacceennttaa  bbiippaarrttiiddaa  oo  bbiieenn  hhaassttaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  33  oo  mmááss  llóóbbuullooss  

aa  lloo  qquuee  ssee  llee  ccoonnooccee  ccoommoo  ppllaacceennttaa  mmuullttiilloobbuullaaddaa..  1188--2244EEnnttrree  oottrraass  aalltteerraacciioonneess  ssee  eennccuueennttrraann::  

  

AAlltteerraacciioonneess  eenn  eell  ddiissccoo::  

  AAnnggiioommaa  ccoorriiaall::  aalltteerraacciioonneess  vvaassccuullaarreess  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  eemmbbrriioonnaarriioo  qquuee  ppuueeddeenn  tteenneerr  

ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  uunnaa  aauutteennttiiccaa  ttuummoorraacciióónn  cciirrccuunnssccrriittaa,,  qquuee  aallgguunnaa  vveezz  

ssee  eexxttiieennddee  aa  ttooddaa  llaa  ppllaacceennttaa..  EEll  ttuummoorr  eess  nneeooffoorrmmaacciióónn  ddee  ccaappiillaarreess  ccoonn  ttrraabbééccuullaass  

ccoonnjjuunnttiivvaass..  44,,77  

  IInnffaarrttooss::  eessttooss  ssee  ddiivviiddeenn  eenn::  IInnffaarrttooss  bbllaannccooss  qquuee  ssee  ddaa  eenn  llaa  ccaarraa  uutteerriinnaa  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  

ppllaacceennttaass  mmaadduurraass..  YY  qquuee  nnoo  eess  mmááss  qquuee  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  uunnaa  lláámmiinnaa  ddee  tteejjiiddoo  ffiibbrroossoo  

rreepprreesseennttaaddoo  ppoorr  vveelllloossiiddaaddeess  ccoorreeaalleess  ddeeggeenneerraaddaass..    
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  IInnffaarrttooss  rroojjooss::  rreepprreesseennttaaddooss  ppoorr  nnóódduullooss  rroojjooss  hheemmoorrrráággiiccooss  eenn  eell  eessppeessoorr  ppllaacceennttaarriioo  

cceerrccaannoo  aa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmaatteerrnnaa..  SSoonn  eexxpprreessiióónn  ddee  eennffeerrmmeeddaadd  mmaatteerrnnaa  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  

uunnaa  hhiippeerrtteennssiióónn  aarrtteerriiaall..  44,,77  

  QQuuiisstteess::  ssuubb  --  ccoorriiaall  oo  iinntteerrvveelllloossooss,,  ddee  ccoonntteenniiddoo  sseerroossoo,,  sseerroo  ––  hheemmááttiiccoo  oo  ggeellaattiinnoossoo..  SSee  

lleess  hhaa  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn::  hhiippeerrtteennssiióónn  aarrtteerriiaall  iinndduucciiddaa  ppoorr  eell  eemmbbaarraazzoo,,  ddiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss  

eennttrree  oottrraass..  

  IInnffllaammaacciióónn::  PPllaacceennttiittiiss,,  qquuee  ppuueeddeenn  lllleeggaarr  iinncclluussoo  aa  ffoorrmmaarr  aabbsscceessooss..llaa  iinnffllaammaacciióónn  ppuueeddee  

eessttaarr  eenn  ddiiffeerreenntteess  ccoommppaarrttiimmeennttooss  ddeessddee  eell  pprrooppiioo  eessttrroommaa,,  hhaassttaa  eenntteerrvveelllloossiittaarriioo..  

  EEddeemmaa::  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  ccuuaaddrroo  ccoommoo  hhiiddrrooppss,,  ssííffiilliiss,,  ccaarrddiiooppaattííaass,,  nneeffrriittiiss..  

  CCaallcciiffiiccaacciioonneess  ddiissttrróóffiiccaass::  ggeenneerraallmmeennttee  ddeebbiiddoo  aa  ccaarrggaa  uutteerriinnaa  yy  ssiinn  mmaayyoorreess  ssiiggnniiffiiccaaddoo  

ccllíínniiccooss..  

  PPllaacceennttaass  ccoonn  aalltteerraacciioonneess  eenn  eell  ttaammaaññoo  ccoommoo  ooccuurrrree  ccoonn  llaass  ppllaacceennttaass  mmeemmbbrraannoossaass  

ccoommoo  ooccuurrrree  eenn  pprreesseenncciiaa  ddee  uunnaa  ddiissppllaassiiaa  mmeesseeqquuiimmaattoossaa,,  eenn  llaa  ccuuaall  eexxiissttee  uunnaa  ffrraannccaa  

ppllaacceennttoommeeggaalliiaa  oo  lloo  ccoonnttrraarriioo  ppllaacceennttaass  ddee  ppeeqquueeññoo  ttaammaaññoo  ccuuaannddoo  ssee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  uunn  

pprroodduuccttoo  pprreettéérrmmiinnoo..  

  AAlltteerraacciioonneess  eenn  llaa  ffoorrmmaa::  ppllaacceennttaa  aaccrreettaa,,  ccuuyyaass  ccaauussaass  ssoonn  mmúúllttiipplleess,,  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo::  

iinnsseerrcciióónn  ttooppooggrrááffiiccaammeennttee  aannóómmaallaa,,  hhiippeerrppllaassiiaa  ddeell  eennddoommeettrriioo,,  mmiioommaass  ssuubbmmuuccoossooss  oo  

mmaallffoorrmmaacciioonneess  uutteerriinnaass..  

  AAlltteerraacciioonneess  ddee  llaass  mmeemmbbrraannaass  ffeettaalleess::  

oo  EEmmbbaarraazzoo  eexxttrraa  mmeemmbbrraannáácceeoo..  

oo  AAmmnniiooss  nnooddoossoo..  

oo  BBrriiddaass  aammnniióóttiiccaass  

oo  HHiiddrraammnniiooss  oo  ppoolliihhiiddrraammnniiooss::  ddee  eettiioollooggííaa  iiddiiooppááttiiccaa,,  mmaallffoorrmmaacciioonneess  ffeettaalleess,,  

eennffeerrmmeeddaadd  hheemmoollííttiiccaa  ppeerriinnaattaall,,  eemmbbaarraazzoo  ggeemmeellaarr..  
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AAlltteerraacciioonneess  ddeell  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall::    

CCoommpprreessiioonneess  vvaassccuullaarreess::  nnuuddooss  vveerrddaaddeerrooss,,  pprroocciiddeenncciiaass  oo  hheemmaattoommaass..  

  

AAnnoommaallííaass  eenn  llaa  mmaadduurraacciióónn  ddee  vveelllloossiiddaaddeess::    

CCuuaannddoo  eexxiissttee  uunnaa  mmaadduurraacciióónn  rreettaarrddaaddaa  ssee  aassoocciiaa  ccoonn::  DDiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss,,  HHiiddrrooppss  ffeettaall,,  AAnneemmiiaa  

ggrraavvee  ddee  llaa  mmaaddrree,,  SSííffiilliiss  ccoonnggéénniittaa,,  AAnnoommaallííaass  ffeettaalleess,,  MMuueerrttee  ffeettaall,,  PPaarrttooss  pprreemmaattuurrooss..  

  

MMaadduurraacciióónn  aacceelleerraaddaa  ddee  vveelllloossiiddaaddeess::  

SSee  llee  aassoocciiaa  ccoonn::  iinnssuuffiicciieenncciiaa  vvaassccuullaarr  úútteerroo  ppllaacceennttaarriiaa  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  hhiippeerrtteennssiióónn  aarrtteerriiaall  

eesseenncciiaall  oo  iinndduucciiddaa  ppoorr  eell  eemmbbaarraazzoo..  SSii  eexxiissttee  rreedduucccciióónn  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddeell  ppeessoo  yy  vvoolluummeenn  ppllaacceennttaarriioo,,  

aassíí  ccoommoo  hhiippeerrppllaassiiaa  cciittoottrrooffoobbllaassttiiccaa  ee  iinnccrreemmeennttoo  ddeell  ggrroossoorr  ddee  llaa  mmeemmbbrraannaa  bbaassaall  ttaammbbiiéénn  ssee  

ddeebbeenn  ddee  tteenneerr  pprreesseennttee  eenn  lloo  qquuee  rreessppeeccttaa  aa  uunn  ccrreecciimmiieennttoo  aacceelleerraaddoo  ddee  vveelllloossiiddaaddeess,,  oo  bbiieenn  

ppuueeddee  eexxiissttiirr  mmaadduurraacciióónn  vveelllloossiittaarriiaa  iirrrreegguullaarr,,  ttaammbbiiéénn  ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  ppllaacceennttaa  ddiissmmaadduurraa,,  eessttoo  ssee  

ddaa  ccuuaannddoo  eexxiissttee  vveelllloossiittiiss  ccrróónniiccaa  oo  uunn  ffeettoo  ccoonn  ccaarriioottiippoo  aannoorrmmaall..  44,,  1188--2244  FFiinnaallmmeennttee  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  

hhiissttooppaattoollóóggiiccoo::  ssee  hhaarráá,,  ddeessppuuééss  ddee  aannaalliizzaarr  aall  mmiiccrroossccooppiioo  llaass  sseecccciioonneess  ddee  tteejjiiddooss,,  eell  qquuee  ddeebbee  

ccoonntteenneerr  uunnaa  ddeessccrriippcciióónn  mmaaccrroossccóóppiiccaa  ccoommpplleettaa  yy  uunnaa  hhiissttoollóóggiiccaa  rreellaacciioonnaaddaa  aall  ffuunnddaammeennttoo  ddee  llaa  

ccoonncclluussiióónn  ddiiaaggnnóóssttiiccaa..44,,77  

  

RReeaalliizzaacciióónn  ddeell  rreeppoorrttee  ppoorr  eessccrriittoo::  EEll  sseerrvviicciioo  ddeebbee  aasseegguurraarr  qquuee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddeell    rreeppoorrttee  ee  

iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  mmiissmmoo  aassíí  ccoommoo  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraaddaa  eenn  eell  sseerrvviicciioo  ddee  ppaattoollooggííaa  

ddeebbee  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddaa  ccoonnffiiddeenncciiaall..77,,  1166  

  

EEssttuuddiiooss  PPrreevviiooss::    

CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  eessttuuddiiooss  aannaattoommooppaattoollóóggiiccooss  ddee  ppllaacceennttaass  llaa  lliitteerraattuurraa  eess  ppooccaa,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  ssee  

eennccoonnttrraarroonn  aallgguunnooss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn::  aaccrreettiissmmoo  ppllaacceennttaarriioo,,  iiccttuuss  pprreennaattaall,,  eessttuuddiiooss  cciittoo  ggeennééttiiccooss  

ppaarraa  iinnvveessttiiggaacciioonneess  ddeell  ccaarriioottiippoo  hhuummaannoo  eenn  mmaallffoorrmmaacciioonneess  ccoonnggéénniittaass,,  mmuueerrttee  ffeettaall  iinnttrraauutteerriinnaa  yy  

ccoorrrreellaacciioonneess  ccllíínniiccaass  ccoonn  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  hhiippeerrtteennssiivvaass    iinndduucciiddaa  ppoorr  eell  eemmbbaarraazzoo,,  lluuppuuss,,  mmaallaarriiaa  yy  

VVIIHH,,  rreeaalliizzaaddooss  eenn  EEuurrooppaa,,  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  ((CCoolloommbbiiaa  yy  VVeenneezzuueellaa))  yy  úúnniiccaammeennttee  uunnoo  eennccoonnttrraaddoo  aa  

nniivveell  CCeennttrrooaamméérriiccaa  qquuee  ffuuee  hheecchhoo  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa..  11,,  22,,  66,,  1199,,2299  
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SSiinn  eemmbbaarrggoo  uunnaa  ddee  llaass  ppooccaass  rreeffeerreenncciiaass  LLaattiinnooaammeerriiccaannaa  qquuee  ssee  aapprrooxxiimmaa  aa  nnuueessttrroo  eessttuuddiioo  eess  eell  

qquuee  rreeaalliizzóó  CCoorrtteezz,,  HH..  22000066  11,,  eenn  llaa  uunniivveerrssiiddaadd  ddee  AAnnttiiooqquuiiaa,,  eenn  llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  ddee  GGiinneeccoo  

oobbsstteettrriicciiaa  yy  ppaattoollooggííaa  ddeell  HHoossppiittaall  UUnniivveerrssiittaarriioo  SSaann  VViicceennttee  ddee  PPaaúúll..  EEnn  eell  qquuee  eexxaammiinnaarroonn  6600  

ppllaacceennttaass  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  ppaattoollooggííaass  mmaatteerrnnaass  oo  ffeettaalleess,,  eellllooss  ddeesseeaabbaann  ccoonnoocceerr  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  llooss  

hhaallllaazzggooss  ppaattoollóóggiiccooss  eenn  llaass  mmuueessttrraass  ((ppllaacceennttaass))  eennvviiaaddaass  ppaarraa  eessttuuddiioo,,  dduurraannttee  33  aaññooss  ((22000033  ––  

22000055)),,  rreevviissaarroonn  llaass  hhiissttoorriiaass  ccllíínniiccaass  ddee  llaass  ppaacciieenntteess  aa  qquuiieenneess  ssee  lleess  rreeaalliizzoo  eell  eessttuuddiioo,,  

eessttaabblleecciieennddoo  uunn  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  hhiissttoollóóggiiccoo  yy  ccoorrrreellaacciioonnáánnddoollee  ccoonn  eell  mmoottiivvoo  ppoorr  eell  ccuuaall  ffuueerroonn  

eennvviiaaddaass  ((ccoommpplliiccaacciióónn  mmaatteerrnnaa  oo  ffeettaall))..    EEnnccoonnttrraannddoo::  qquuee  ddee  llaass  6600  ppllaacceennttaass  eell  3311..66%%  ssee  

rreeppoorrttaarroonn  ccoommoo  nnoorrmmaalleess,,    CCoorrtteezz  rreeppoorrttoo  ddeennttrroo  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  mmááss  pprreevvaalleenntteess  llooss  

ccaammbbiiooss  iissqquuéémmiiccooss  eenn  1133  ppllaacceennttaass  ((2233%%))  ee  iinnffaarrttooss  eenn  99  ((1155%%))  yy  ccoorraannggiioossiiss  eenn  88  ((1144%%))..  AAssíí  

mmiissmmoo  eennccoonnttrróó  aammnniioonniittiiss  ((ffuunniicciittiiss  yy  vveelllloossiittiiss))  eenn  1133  ppllaacceennttaass  ((2233%%))..  

  

EEnn  nnuueessttrroo  ppaaííss  nnoo  ssee  llooggrroo  eennccoonnttrraarr  nniinngguunnoo  rreeggiissttrraaddooss  eenn  eell  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmááttiiccoo  ddee  bbiibblliiootteeccaass  

UUNNAANN--  MMaannaagguuaa,,  UUNNAANN  ––  LLeeóónn,,  CCoommpplleejjoo  aassiisstteenncciiaall  CCoonncchhiittaa  PPaallaacciioo  yy  ssiittiioo  WWeebb  ddeell  MMIINNSSAA..  SSiinn  

eemmbbaarrggoo  hhuubboo  iinntteennttoo  eenn  eell  HHoossppiittaall  BBeerrtthhaa  CCaallddeerróónn  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  MMaannaagguuaa  yy  HHoossppiittaall  DDrr..  OOssccaarr  

DDaanniilloo  RRoossaalleess  AArrgguueelllloo  ((HHEEOODDRRAA))  ddooss  ddééccaaddaass  aattrrááss  ppoorr  rreeaalliizzaarr  aallgguunnoo,,  ppeerroo  eessttooss  nnoo  ssee  lllleeggaarroonn  

aa  mmaatteerriiaalliizzaarrssee..  4444  

  

SSii  bbiieenn  eess  cciieerrttoo  qquuee  nnoo  ssee  llooggrroo  eennccoonnttrraarr  uunn  eessttuuddiioo  aannaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  ppllaacceennttaass  rreeaalliizzaaddoo  eenn  

eell  ppaaííss,,  eexxiisstteenn  mmuucchhooss  oottrrooss  eessttuuddiiooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaass  iinnffeecccciioonneess  nneeoonnaattaalleess  yy  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  

llooss  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggooss  mmaatteerrnnooss,,  llooss  ccuuaalleess  ssoonn  ccoonnssiiddeerraaddooss  eenn  nnuueessttrroo  eessttuuddiioo,,  ppoorr  eejjeemmpplloo  

eennccoonnttrraammooss  llooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ccllíínniiccoo  yy  eeppiiddeemmiioollóóggiiccoo  ddee  llaass  iinnffeecccciioonneess  

nnaassooccoommiiaalleess  eenn  llaa  UUnniiddaadd  ddee  ccuuiiddaaddooss  iinntteennssiivvooss  ddeell  HHEEOODDRRAA,,  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  LLeeóónn  eenn  uunn  ppeerriiooddoo  

ddee  22    aaññooss,,  ppoorr  MMeemmbbrreeññoo,,  JJ  3399  yy    ppoorr  LLóóppeezz,,  EE  4400,,    AAcceerrccaa  ddee  llooss  nneeoonnaattooss  ccoonn  ddeepprreessiióónn  

rreessppiirraattoorriiaa  aall  nnaacceerr  yy  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  aassoocciiaaddooss,,  rreeaalliizzaaddaa  eenn  eell  HHEEOODDRRAA  

ttaammbbiiéénn  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  LLeeóónn  eenn  uunn  aaññoo..  EEnn  nnuueessttrraa  iinnssttiittuucciióónn  ppoorr  oottrroo  llaaddoo  ssee  eennccoonnttrróó  uunnoo  

rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  llaa  MMaayyoorr  JJooffrree,,  MM  4411..  CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  aassoocciiaaddooss  aa  rreeiinnggrreessooss  aa  llaa  

ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa  ddeell  HHMMEEDDrr..AADDBBDD..  
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33..  JJuussttiiffiiccaacciióónn  

  

EEssttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eess  llaa  pprriimmeerraa  qquuee  ssee  rreeaalliizzaa  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss  yy  eenn  eessttaa  iinnssttiittuucciióónn  ddee  ggrraann  

pprreessttiiggiioo,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ddee  ggrraann  rreelleevvaanncciiaa  ee  iinntteerrééss..  SSee  hhaa  hheecchhoo  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  

eennccoonnttrraarr  rreessppuueessttaass  aa  ppaattoollooggííaass  mmaatteerrnnaass  yy  ffeettaalleess  qquuee  aattrraavviieessaa  llaa  mmuujjeerr  eemmbbaarraazzaaddaa  yy  ssuu  

pprroodduuccttoo  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  ggeessttaacciióónn  yy  qquuee  llaammeennttaabblleemmeennttee  eenn  aallgguunnaass  

ooccaassiioonneess  tteerrmmiinnaann  eenn  aabboorrttooss,,  óóbbiittooss  oo  mmuueerrtteess  nneeoonnaattaalleess..  PPoorr  eelllloo  ssee  hhaa  ttrraattaaddoo  ddee  eennccoonnttrraarr  

uunnaa  eexxpplliiccaacciióónn  cciieennttííffiiccaa  aa  ddiicchhooss  ffeennóómmeennooss  ffiissiiooppaattoollóóggiiccooss,,  pprrooppoorrcciioonnaannddoo  hhaallllaazzggooss  

aannaattoommooppaattoollóóggiiccooss  ((mmaaccrroossccóóppiiccooss  yy  mmiiccrroossccóóppiiccooss)),,  aassíí  mmiissmmoo  ddee  llooggrraarr  pprrooppoorrcciioonnaarr  ddaattooss  

mmoorrffoollóóggiiccooss  pprrooppiiooss  eenn  ppllaacceennttaass  ddee  mmuujjeerreess  uussuuaarriiaass  ddee  nnuueessttrroo  ssiisstteemmaa  ddee  ssaalluudd..  SSiirrvviieennddoo  

ccoommoo  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  ddee  uuttiilliiddaadd  ccllíínniiccaa  aall  GGiinneeccoo  oobbsstteettrraa  yy  ppeeddiiaattrraa  ppaarraa  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  

eessccllaarreecceerr  ppaattoollooggííaass  qquuee  iinnvvoolluuccrreenn  aall  bbiinnoommiioo  mmaaddrree  ––  hhiijjoo..  

  

  

  

  

44..  PPllaanntteeaammiieennttoo  ddeell  pprroobblleemmaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  hhaallllaazzggooss  aannaattoommooppaattoollóóggiiccooss  ddee  ppllaacceennttaass  ccoonn  aalltteerraacciioonneess  mmaatteerrnnoo  --  

ffeettaalleess  eenn  eell  HHoossppiittaall  MMiilliittaarr  EEssccuueellaa  DDrr..  AAlleejjaannddrroo  DDáávviillaa  BBoollaaññooss  ddee  MMaannaagguuaa,,  dduurraannttee  

eenneerroo  22000099  aa  eenneerroo  22001111??  
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55..  OObbjjeettiivvooss  

  

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall::  

  

CCaarraacctteerriizzaarr  llooss  hhaallllaazzggooss  ppllaacceennttaarriiooss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  aalltteerraacciioonneess  mmaatteerrnnaass--ffeettaalleess  eenn  eell  HHoossppiittaall  

MMiilliittaarr  EEssccuueellaa  DDrr..  AAlleejjaannddrroo  DDáávviillaa  BBoollaaññooss  ddee  MMaannaagguuaa,,  dduurraannttee  eenneerroo  ddeell  22000099  aa  eenneerroo  22001111..  

  

OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss::  

11))  MMeenncciioonnaarr  ddaattooss  GGiinneeccoo--oobbssttééttrriiccooss  yy  ddeemmooggrrááffiiccooss  ddee  eemmbbaarraazzaaddaass  ccuuyyaass  

ppllaacceennttaass  ssee  eessttuuddiiaarroonn..  

  

22))  IIddeennttiiffiiccaarr  hhaallllaazzggooss  mmaaccrroossccóóppiiccooss  yy  mmiiccrroossccóóppiiccooss  ddee  ppllaacceennttaass  ccoonn  aalltteerraacciioonneess  

mmaatteerrnnaass  yy  ffeettaalleess..  

  

33))  DDeetteerrmmiinnaarr  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llooss  nneeoonnaattooss  ppoosstteerriioorr  aall  ppaarrttoo..  
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66..  MMaatteerriiaall  yy  mmééttooddooss  

66..11..    TTiippoo  ddee  eessttuuddiioo::    

EEll  eessttuuddiioo  eess  ddee  ttiippoo  ddeessccrriippttiivvoo  pprroossppeeccttiivvoo  oobbsseerrvvaacciioonnaall,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  llooggrraarr  ccaarraacctteerriizzaarr  

llooss  hhaallllaazzggooss  ppllaacceennttaarriiooss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  aalltteerraacciioonneess  mmaatteerrnnaass--ffeettaalleess  eenn  eell  HHoossppiittaall  MMiilliittaarr  

EEssccuueellaa  DDrr..  AAlleejjaannddrroo  DDáávviillaa  BBoollaaññooss  ddee  MMaannaagguuaa..  

  

66..22..    UUnniivveerrssoo  yy  mmuueessttrraa  ddeell  eessttuuddiioo::    

DDuurraannttee  eell  ppeerrííooddoo  ddee  eessttuuddiioo  ccoommpprreennddiiddoo  ddee  eenneerroo  22000099  aa  eenneerroo  22001111,,  ssee  rreecceeppcciioonnaarroonn  

eenn  eell  sseerrvviicciioo  ddee  ppaattoollooggííaa  uunn  ttoottaall  ddee  33333377  ppllaacceennttaass,,  pprroovveenniieenntteess  ddee  ssaallaa  ddee  ooppeerraacciioonneess  

yy  llaabboorr  yy  ppaarrttoo..  LLaa  MMuueessttrraa  ssee  ccoonnffoorrmmóó  ddee  ttooddaass  llaass  ppllaacceennttaass  ccoonn  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  pprreevviioo  ddee  

aallgguunnaa  aalltteerraacciióónn  mmaatteerrnnaa  oo  ffeettaall::  443333..  

  

66..33..    CCrriitteerriiooss  ddee  IInncclluussiióónn::  

11..  PPllaacceennttaass  ddee  mmuujjeerreess  eemmbbaarraazzaaddaass  ccoonn  hhiissttoorriiaa  ddee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  ppaattoollooggííaa  

mmaatteerrnnaa  oo  ffeettaall..  

22..  ppllaacceennttaass  rreeccoolleeccttaaddaass  eenn  eell  ppeerriiooddoo  ddee  eessttuuddiioo  sseelleecccciioonnaaddoo..  

  

CCrriitteerriiooss  ddee  EExxcclluussiióónn::  

  

11..  PPllaacceennttaass  ssiinn  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ccllíínniiccoo  ddee  ppaattoollooggííaa  mmaatteerrnnaa  oo  ffeettaall..  

22..  PPllaacceennttaass  ssiinn  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  pprreevviiaa  eenn  eell  rreecciippiieennttee  ddee  ttrraassllaaddoo..  

33..  PPllaacceennttaa  ssiinn  ssoolliicciittuudd..  

44..  PPllaacceennttaass    ccoonn  ddaattooss  ddee  rreeggiissttrroo  iinnccoommpplleettooss  eenn  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  bbiiooppssiiaa..  

55..  PPllaacceennttaass  ccoonn  eessttrruuccttuurraass  iinnccoommpplleettaass  ((DDiissccoo  ppllaacceennttaarriioo,,  mmeemmbbrraannaass  yy  ccoorrddóónn  

uummbbiilliiccaall))..  

66..  PPllaacceennttaass  ccoonnsseerrvvaaddaass  ccoonn  iinnaaddeeccuuaaddaa  ssuussttaanncciiaa  ffiijjaaddoorraa..  
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66..44  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  RReeccoolleecccciióónn  ddee  DDaattooss::    

EEll  eessttuuddiioo  ssee  hhiizzoo  eenn  bbaassee  aall  uussoo  ddee    ffuueennttee  sseeccuunnddaarriiaa,,  aa  ttrraavvééss  ddeell  lliibbrroo  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ppllaacceennttaa  ddeell  

llaabboorraattoorriioo  ddee  ppaattoollooggííaa,,  ssoolliicciittuudd  ddee  bbiiooppssiiaa  qquuee  ttrraaee  ccaaddaa  eessppéécciimmeenn  yy  ddeell  eexxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo  ddee  llaa  

eemmbbaarraazzaaddaa  yy  rreeggiissttrrooss  ddee  ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa..    UUnnaa  vveezz  qquuee  ssee  rreecciibbeenn  llaass  ppllaacceennttaass  ddee  llaabboorr  yy  

ppaarrttoo  yy  ssaallaa  ddee  ooppeerraacciioonneess,,  ssee  ccoorrrroobboorraann  llooss  ddaattooss  ddee  ccaaddaa  ppllaacceennttaa  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  ssoolliicciittuudd,,  ssee  

lleess  aassiiggnnaabbaa  uunn  nnúúmmeerroo  ddee  bbiiooppssiiaa  eenn  eell  lliibbrroo  ddee  rreeggiissttrroo  yy  ppoosstteerriioorrmmeennttee  ssee  sseelleecccciioonnaabbaann  llaass  

ppllaacceennttaass  ccoonn  ccrriitteerriioo  ddee  eessttuuddiioo  ddee  aaqquueellllaass  qquuee  nnoo  tteennííaann  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ppaattoollóóggiiccoo,,  llaass  ccuuaalleess  

qquueeddaabbaann  eexxcclluuiiddaass  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  ssee  pprroocceeddííaann  aa  ssuu  ddeessccaarrttee..11--77  FFiinnaallmmeennttee  llaass  ppllaacceennttaass  

sseelleecccciioonnaaddaass  ssee  pprroocceeddííaann  aa  eessttuuddiiaarr,,  ssiigguuiieennddoo  eell  pprroottooccoolloo  rreessppeeccttoo  aall  mmaanneejjoo  ddee  ddiicchhoo  

eessppéécciimmeenn..    

  

PPrriimmeerroo::  aa  llaa  hhoojjaa  ddee  ssoolliicciittuudd  ddee  ccaaddaa  ppllaacceennttaa  sseelleecccciioonnaaddaa,,  ssee  llee  aassiiggnnaa  uunn  ccóóddiiggoo  ddee  

iiddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  ssee  llee  aapplliiccóó  uunnaa  ffiicchhaa  ddee  rreeccoolleecccciióónn  ddee  ddaattooss  ((AAnneexxoo  II))..    

  

SSeegguunnddoo::  ccaaddaa  ppllaacceennttaa  ssee  eexxttrraaee  ddee  llaa  bboollssaa  pplláássttiiccaa  eenn  llaa  ccuuaall  ssee  ttrraannssppoorrttaa  yy  rreecciibbee,,  lllleevváánnddoossee  aa  

ccaabboo  eell  eexxaammeenn,,  mmaaccrroossccóóppiiccoo  ddee  eessttaa,,    rreevviissaannddoo  ssii  vviieennee  ccoommpplleettaa  ((ddiissccoo  ppllaacceennttaarriioo,,  mmeemmbbrraannaass  

yy  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall)),,  ssii  ccuummppllee  ccoonn  ttooddoo  lloo  aanntteerriioorr,,  ssee  pprroocceeddee  aa  llaavvaarrllaa,,  ttrraattaannddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaarr  ssuu  

aarrqquuiitteeccttuurraa  ddee  mmaanneerraa  íínntteeggrraa,,  ccoonn  eell  oobbjjeettoo  ddee  qquuiittaarr  eexxcceeddeenntteess  ddee  ssaannggrree  ccooaagguullaaddaa..  11--77,,  1188--2222  

  

  TTeerrcceerroo::  UUnnaa  vveezz  lliimmppiiaa,,  ssee  iinniicciiaa  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ccaaddaa  eessttrruuccttuurraa::  DDiissccoo  ppllaacceennttaarriioo::  ssee  

iiddeennttiiffiiccaa  ssii  eess  úúnniiccoo  oo  mmúúllttiippllee  ((ggeemmeellaarr)),,  ffoorrmmaa  qquuee  pprreesseennttaa  ((ccoommpplleettaa,,  ssuucccceennttuurriiaaddaa  oo  

bbiilloobbuullaaddaa)),,  ssee  mmiiddee  eenn  ssuuss  33  ddiimmeennssiioonneess  llaarrggoo,,  aanncchhoo  yy  eessppeessoorr  lloo  qquuee  ssee  eexxpprreessaa  eenn  cceennttíímmeettrrooss,,  

ssee  rreeggiissttrraa  ssuu  ppeessoo  eenn  ggrraammooss  yy  ssee  eexxaammiinnaa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  eenn  bbuussccaa  ddee  áárreeaass  ddee  iinnffaarrttoo,,  

ccaallcciiffiiccaacciioonneess  oo  hheemmaattoommaass..  SSii  eessttaass  lleessiioonneess  ssee  eennccuueennttrraann  pprreesseenntteess  ssee  ddeetteerrmmiinnaarráá  ssuu  

llooccaalliizzaacciióónn  yy  áárreeaa  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  aaffeeccttaaddaa,,  llaa  ccuuaall  sseerráá  eexxpprreessaaddaa  eenn  ppoorrcceennttaajjee,,    rreeaalliizzaannddoo  uunnaa  

bbrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  ddee  ttaalleess  hhaallllaazzggooss..  
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DDee  iigguuaall  mmaanneerraa  ssee  rreevviissaa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ffeettaall  eenn  bbuussccaa  ddee  aalltteerraacciioonneess  vvaassccuullaarreess..  AAssíí  mmiissmmoo  ddeell  

rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  CCoorrddóónn  uummbbiilliiccaall,,  eell  ccuuaall  ssee  mmiiddee  ssuu  lloonnggiittuudd  yy  ddiiáámmeettrroo  rreessppeeccttiivvoo  eenn  

cceennttíímmeettrrooss,,  eell  ttiippoo  ddee  iinnsseerrcciióónn  qquuee  pprreesseennttaa  ((eexxccéénnttrriiccaa,,  cceennttrraall,,  mmaarrggiinnaall,,  vveellaammeennttoossaa)),,  eell  

nnúúmmeerroo  aappaarreenntteess  ddee  vvaassooss,,  ssii  eexxiisstteenn  nnuuddooss  vveerrddaaddeerrooss  oo  ffaallssooss  ssee  rreeppoorrttaarráá  llaa  ccaannttiiddaadd  yy  

llooccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss..    EEnn  llaa  mmiissmmaa  ccaarraa  ffeettaall  ssee  eessttuuddiiaann  llaass  MMeemmbbrraannaass  oovvuullaarreess  eenn  rreellaacciióónn  

ccoonn  eell  ttiippoo  ddee  iinnsseerrcciióónn  ((mmaarrggiinnaall,,  cciirrccuummmmaarrggiinnaall,,  cciirrccuunnvvaallaarr)),,  ccoolloorraacciióónn,,  ssii  ssee  eennccuueennttrraann  

aaddhheerriiddaass  oo  ssii  ssee  llooggrraann  ddeesspprreennddeerr  ccoonn  ffaacciilliiddaadd,,  aassíí  ccoommoo  eell  ddee  iiddeennttiiffiiccaarr  ppuunnttoo  ddee  rruuppttuurraa  ssii  lloo  

pprreesseennttaassee..  

  

CCuuaarrttoo::  SSee  sseeppaarraa  eell  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall  yy  mmeemmbbrraannaass  ddeell  ddiissccoo  ppllaacceennttaarriioo,,  ppaarraa  qquuee  eessttee  úúllttiimmoo  sseeaa  

ppeessaaddoo  ccoommoo  lloo  rreeppoorrttaa  llaa  lliitteerraattuurraa..  ..  11--77,,  1188--2222  LLaass  mmeemmbbrraannaass  ssee  ccoorrttaann  yy  eennrroollllaann  ccoommoo  uunnaa  eessppeecciiee  

ddee  bbrraazzoo  ggiittaannoo,,  ssee  ddeejjaann  ppoorr  4488  hhoorraass  eenn  ffoorrmmaalliinnaa  aall  1100%%    ccoonn  eell  ffiinn  ddee  llooggrraarr  uunnaa  mmeejjoorr  ccaalliiddaadd  ddee  

ccoorrttee  yy  pprreesseerrvvaacciióónn  ddee  llaass  mmiissmmaass..  

  

QQuuiinnttoo::  UUnnaa  vveezz  qquuee  ssee  hhaa  hheecchhoo  ttooddoo  lloo  aanntteerriioorr,,  ssee  pprroocceeddee  aa  rreeaalliizzaarr  ccoorrtteess  rreepprreesseennttaattiivvooss  ddee  

ddiicchhaass  eessttrruuccttuurraass  eenn  llaa  ssiigguuiieennttee  ffoorrmmaa::  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall  33  ffrraaggmmeennttooss  ddee  ddiiffeerreenntteess  sseeggmmeennttooss  

((tteerrcciioo  pprróóxxiimmoo  aall  ssiittiioo  ddee  iinnsseerrcciióónn  ddeell  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall,,  tteerrcciioo  mmeeddiioo  yy  tteerrcciioo  ddiissttaall)),,  ccaabbee  mmeenncciioonnaarr  

qquuee  ssii  eexxiissttee  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  nnuuddoo  sseeaa  ffaallssoo  oo  vveerrddaaddeerroo  ttaammbbiiéénn  ssee  mmuueessttrreeaa  ee  

iinncclluuiirráá  eenn  llooss  ccoorrtteess  hhiissttoollóóggiiccooss  ppaarraa  ssuu  eessttuuddiioo  mmiiccrroossccóóppiiccoo..    DDee  llaass  mmeemmbbrraannaass  oovvuullaarreess  ssee  

ttoommaarraann    22  sseecccciioonneess  yy  ddeell  ddiissccoo  ppllaacceennttaarriioo  ttaammbbiiéénn  22  sseecccciioonneess  qquuee  iinncclluuiirráánn::  uunnoo  ddee  ccaarraa  ffeettaall  yy  

oottrroo  ddee  ccaarraa  mmaatteerrnnaa..  DDeeppoossiittaannddoo  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  mmuueessttrraass  rreepprreesseennttaattiivvaass  eenn  33  aa  44  hhiissttooccaasssseetttteess  

pplláássttiiccooss  pprreevviiaammeennttee  iiddeennttiiffiiccaaddooss  ccoonn  eell  ccóóddiiggoo  aassiiggnnaaddoo  aa  ccaaddaa  ppllaacceennttaa  ddee  aaccuueerrddoo  aall  ddee  llaa  

ssoolliicciittuudd  qquuee  ssee  llee  ddiioo  eennttrraaddaa..  

  

SSeexxttoo::  EEll  tteejjiiddoo    ssee  ssoommeettee  aall  pprroocceessoo  ddee  ddeesshhiiddrraattaacciióónn,,  aaccllaarraacciióónn,,  ppaarraa  llooggrraarr  qquuee  eessttee  ssee  

ssoolliiddiiffiiqquuee  eenn  uunn  ttiieemmppoo  ttoottaall  ddee  1122  aa  1144  hhoorraass  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  pprroocceessaaddoorr  aauuttoommááttiiccoo..  TTooddoo  eessttoo  ccoonn  

eell  ffiinn  ddee  llooggrraarr  oobbtteenneerr  bbllooqquueess  ddee  ppaarraaffiinnaa  qquuee  ssee  ccoorrttaarraann  ppoosstteerriioorrmmeennttee  ccoonn  uunn  mmiiccrróóttoommoo  aa  33  

mmiiccrraass,,  ccoollooccáánnddoollee  eenn  ssuuss  rreessppeeccttiivvooss  ppoorrttaaoobbjjeettooss  ppaarraa  sseerr  tteeññiiddooss  ccoonn  hheemmaattooxxiilliinnaa  yy  eeoossiinnaa  yy  

ffiinnaallmmeennttee  ssee  ccoollooccaarráá  ssuu  ddeebbiiddoo  ccuubbrree  oobbjjeettooss  ppaarraa  sseerr  vviissttaass  aall  mmiiccrroossccooppiioo..  
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EEll  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  hhiissttooppaattoollóóggiiccoo::  ssee  rreeaalliizzóó  ccoonn  uunn  mmiiccrroossccooppiioo  bbiinnooccuullaarr  aa  44xx  ––  1100xx  yy  4400xx,,  ddeessppuuééss  

ddee  aannaalliizzaarr  aall  mmiiccrroossccooppiioo  llaass  sseecccciioonneess  ddee  tteejjiiddoo    qquuee  hhaann  ppaassaaddoo  ppoorr  ttooddoo  eell  pprroocceessoo  ddeessccrriittoo  

aanntteerriioorrmmeennttee..  EEssttee  ccoonntteennííaa  uunnaa  ddeessccrriippcciióónn  mmaaccrroossccóóppiiccaa  ccoommpplleettaa  yy  uunnaa  hhiissttoollóóggiiccaa  ddee  ccaaddaa  

ppllaacceennttaa  bbaajjoo  eessttuuddiioo..  

  

UUnnaa  vveezz  ccoonn  llooss  ddaattooss  mmaaccrroossccóóppiiccooss  yy  hhaallllaazzggooss  mmiiccrroossccóóppiiccooss,,  ssee  iinnvveessttiiggóó  eell  eexxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo,,  

ccoonn  eell  ffiinn  ddee  eessttaabblleecceerr  ccoonnccoorrddaanncciiaa  ccoonn  llaa  ppaattoollooggííaa  mmaatteerrnnaa  oo  ffeettaall  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaa  rreeppoorrttaaddaa  

pprreevviiaammeennttee  eenn  llaa  hhoojjaa  ddee  ssoolliicciittuudd..  AAssíí  mmiissmmoo  ssee  eessttuuddiioo  llaa  ccoonnddiicciióónn  yy  eevvoolluucciióónn  ddeell  nneeoonnaattoo  

ppoosstteerriioorr  aall  nnaacciimmiieennttoo..  
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66..55  OOppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn  ddee  vvaarriiaabblleess::  

  

NN°°  VVaarriiaabbllee  CCoonncceeppttoo  IInnddiiccaaddoorr  VVaalloorr  ddee  llaa  vvaarriiaabbllee  

11  HHaallllaazzggooss  

MMaaccrroossccóóppiiccooss  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  

aalltteerraacciioonneess  qquuee  ssee  llooggrraann  

rreeccoonnoocceerr  eexxtteerrnnaammeennttee..  

  

FFiicchhaa  ddee  

RReeccoolleecccciióónn  

ddee  ddaattooss..  

CCoorrddóónn  

MMeemmbbrraannaass  

DDiissccoo  ppllaacceennttaarriioo  

  

  

22  HHaallllaazzggooss  

MMiiccrroossccóóppiiccooss  
DDeessccrriippcciióónn  hhiissttoollóóggiiccaa  ddee  

aalltteerraacciioonneess  qquuee  ssee  llooggrraann  

aa  ttrraavvééss  ddeell  mmiiccrroossccooppiioo  

óóppttiiccoo..  

FFiicchhaa  ddee  

RReeccoolleecccciióónn  

ddee  ddaattooss..  

CCoorrddóónn  

MMeemmbbrraannaass  

DDiissccoo  ppllaacceennttaarriioo  

  

  

33  PPaattoollooggííaa  

PPllaacceennttaarriiaa  
AAlltteerraacciióónn  

aannaattoommooppaattoollóóggiiccaa  ddee  

ccaammbbiiooss  eessttrruuccttuurraalleess  qquuee  

ppuueeddeenn  sseerr  ddee  oorriiggeenn  

mmaatteerrnnoo  oo  ffeettaall..  

  

FFiicchhaa  ddee  

RReeccoolleecccciióónn  

ddee  ddaattooss..  

CCoorrddóónn  

MMeemmbbrraannaass  

DDiissccoo  ppllaacceennttaarriioo  

  

44  PPaattoollooggííaa  

MMaatteerrnnaa  

  

  

EEnnffeerrmmeeddaadd  oo  aalltteerraacciióónn  

qquuee  llaa  mmuujjeerr  ggeessttaannttee  

pprreesseennttaa  aanntteess  oo  dduurraannttee  

ssuu  eemmbbaarraazzoo  yy  qquuee  ssoonn  

ccoonnssiiddeerraaddooss  ffaaccttoorreess  ddee  

aallttoo  rriieessggoo  oobbssttééttrriiccoo..  

EExxppeeddiieennttee  

ccllíínniiccoo  
RRPPMM,,  SSdd..  HHiippeerrtteennssiivvoo  

ggeessttaacciioonnaall  DDiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss,,  

PPllaacceennttaa  pprreevviiaa,,  PPaarrttoo  

PPrreettéérrmmiinnoo  <<3366  SSGG,,  PPaarrttoo  

ppoossttéérrmmiinnoo  >>4422SSGG,,  

PPoolliihhiiddrraammnniiooss,,  

OOlliiggooaammnniiooss,,IIssooiinnmmuunniizzaacciióónn  RRhh  

((--))  IInnffeecccciióónn  ddee  vvííaass  uurriinnaarriiaass,,  

CCeerrvviiccoovvaaggiinniittiiss,,  TTaabbaaqquuiissmmoo,,  

AAbboorrttoo,,óóbbiittoo,,hhiippoottiirriiooddiissmmoo,,  

hhiippeerrttiirrooiiddiissmmoo,,ttooxxooppllaassmmoossiiss,,  

ssííffiilliiss,,  iinnssuuffiicciieenncciiaa  rreennaall  

ccrróónniiccaa,,oobbeessiiddaadd  mmaatteerrnnaa..  

  

55  PPaattoollooggííaa  

FFeettaall  

  

EEnnffeerrmmeeddaadd  oo  aalltteerraacciióónn  

qquuee  eexxppeerriimmeennttaa  eell  ffeettoo  

//pprroodduuccttoo  dduurraannttee  ssuu  

ggeessttaacciióónn  yy  ssee  llee  

ccoonnssiiddeerraann  ddee  rriieessggoo  ppaarraa  

ssuu  ddeessaarrrroolllloo  yy  bbiieenneessttaarr  

ffeettaall..  

EExxppeeddiieennttee  

ccllíínniiccoo..  
RReettaarrddoo  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo  

iinnttrraauutteerriinnoo,,  SSuuffrriimmiieennttoo  FFeettaall  

AAgguuddoo,,  MMaallffoorrmmaacciióónn  ccoonnggéénniittaa,,  

SSeeppssiiss,,  MMuueerrttee  nneeoonnaattaall,,  

EEmmbbaarraazzoo  mmúúllttiippllee,,  LLííqquuiiddoo  

MMeeccoonniiaall  
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NN°°  VVaarriiaabbllee  CCoonncceeppttoo  IInnddiiccaaddoorr  VVaalloorr  ddee  llaa  vvaarriiaabbllee  

66  PPrroocceeddeenncciiaa  

  

LLuuggaarr  ddoonnddee  hhaabbiittaa  oo  rreessiiddee  llaa  

ggeessttaannttee  aall  mmoommeennttoo  ddeell  eessttuuddiioo..  

EExxppeeddiieennttee  

CCllíínniiccoo  

UUrrbbaannoo  

RRuurraall  

  

77  EEddaadd  mmaatteerrnnaa  

  

PPeerrííooddoo  ddee  ttiieemmppoo  eexxpprreessaaddoo  eenn  

aaññooss,,  eell  ccuuaall  ttrraannssccuurrrree  ddeessddee  ssuu  

nnaacciimmiieennttoo  aa  llaa  ééppooccaa  aaccttuuaall  eenn  

qquuee  ssee  rreeaalliizzaa  eell  eessttuuddiioo..  

EExxppeeddiieennttee  

ccllíínniiccoo..  

  

<<  1199  aaññooss  

2200  ––  3344  aaññooss  

3355  ––  3399  aaññooss  

>>4400  aaññooss  

88  EEddaadd  

GGeessttaacciioonnaall  

DDuurraacciióónn  ddee  llaa  ggeessttaacciióónn    yy  ssee  

mmiiddee  ddeessddee  eell  pprriimmeerr  ddííaa  ddeell  úúllttiimmoo  

ppeerrííooddoo  mmeennssttrruuaall  nnoorrmmaall  yy  ssee  

eexxpprreessaa  eenn  ddííaass  oo  eenn  sseemmaannaass  

ccoommpplleettaass..  

  

EExxppeeddiieennttee    

ccllíínniiccoo  

<<  2222  SSGG  

2222  ––  2299  SSGG  

3300  ––  3366  SSGG  

3377  ––  4422  SSGG  

99  PPeessoo  ddeell  

pprroodduuccttoo  

EEss  eell  pprriimmeerr  ppeessoo  ddeell  ffeettoo  oo  rreecciiéénn  

nnaacciiddoo  ddeessppuuééss  ddeell  nnaacciimmiieennttoo  yy  

ssee  rreeggiissttrraa  eenn  ggrraammooss..  

FFiicchhaa  ddee  

RReeccoolleecccciióónn,,  

eexxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo  

yy  lliibbrroo  ddee  ssaallaa  ddee  

nneeoonnaattoollooggííaa  

<<775500  ggrr  

775500  ––  11449999  ggrr  

11550000  ––  22449999  ggrr  

22550000  ––  33449999  ggrr  

33550000  ––  33999999  

>>44000000  ggrr  

  

1100  PPeessoo  ddee  llaa  

ppllaacceennttaa  

EEss  llaa  mmeeddiiddaa  eenn  ggrraammooss  ddee  ddiicchhoo  

eessppeecciimmeenn  ssiinn  ssuuss  aanneejjooss..  

FFiicchhaa  ddee  

rreeccoolleecccciióónn  ddee  

ddaattooss  

<<  220000  ggrr  

220011--440000  ggrr  

440011--660000  gg  

660011--880000  ggrr  

880011--11000000  ggrr  

>>11000000  ggrr  
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66..66  AAnnáálliissiiss  EEssttaaddííssttiiccooss::  

  

EEll  eessttuuddiioo  eess  ddee  uunnaa  vvaalloorraacciióónn  ccuuaallii  ––  ccuuaannttiittaattiivvaa..  SSee  rreeaalliizzaarráá  ddiissttrriibbuucciióónn  pprrooppoorrcciioonnaall  ddee  llaass  

vvaarriiaabblleess  bbaajjoo  eessttuuddiioo  yy  ssee  hhaarráánn  uussoo  ddee  pprruueebbaass  nnoo  ppaarraammééttrriiccaass,,  ccoonnssiiddeerráánnddoossee  ssiiggnniiffiiccaannttee  ccoonn  

uunn  vvaalloorr  ddee  PP  ≤≤  00..0055..  EEll  aannáálliissiiss  ccuuaalliittaattiivvoo  ssee  bbaassaarráá  eenn  eell  aannáálliissiiss  ddee  llaass  vvaarriiaabblleess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  

llooss  hhaallllaazzggooss  mmaaccrroossccóóppiiccooss  yy  mmiiccrroossccóóppiiccooss  eennccoonnttrraaddooss  eenn  llaass  ppllaacceennttaass  bbaajjoo  eessttuuddiioo..    

  

  

NN°°  VVaarriiaabbllee  CCoonncceeppttoo  IInnddiiccaaddoorr  VVaalloorr  ddee  llaa  

vvaarriiaabbllee  

1111  LLííqquuiiddoo  aammnniióóttiiccoo  

tteeññiiddoo  ddee  mmeeccoonniioo  

LLííqquuiiddoo  qquuee  ssee  pprroodduuccee  ppoorr  llaass  

mmeemmbbrraannaass  oovvuullaarreess  yy  eennvvuueellvvee  aall  

pprroodduuccttoo  yy  ssee  ttiiññee  ddee  mmeeccoonniioo  

ccuuaannddoo  ssee  eennttrreemmeezzccllaa  ccoonn  mmaatteerriiaall  

ffeeccaall  ddeell  pprroodduuccttoo,,  eessttee  ssee  ssuueellee  

eexxpprreessaarr  eenn  ccrruucceess  sseeggúúnn  llaa  

iinntteennssiiddaadd  oo  ggrraaddoo..  

  

EExxppeeddiieennttee  

ccllíínniiccoo..  

  

  

++  

++++  

++++++  

1122  IInnffeecccciioonneess  

dduurraannttee  eell  

eemmbbaarraazzoo  

IInnvvaassiióónn  ddee  mmiiccrroooorrggaanniissmmooss  

ppaattóóggeennooss  aall  oorrggaanniissmmoo  mmaatteerrnnoo  

dduurraannttee  ccuuaallqquuiieerr  ttrriimmeessttrree  ddeell  

eemmbbaarraazzoo..  

EExxppeeddiieennttee  

ccllíínniiccoo..  

  

II  

IIII  

IIIIII  

1133  NNúúmmeerroo  ddee  

CCoonnttrroolleess  

pprreennaattaalleess  

CCaannttiiddaadd  ddee  ccoonnssuullttaass  oo  cchheeqquueeooss  

qquuee  ssee  rreeaalliizzaa  llaa  mmuujjeerr  eemmbbaarraazzaaddaa  

eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  ssuu  eemmbbaarraazzoo    

eenn  uunnaa  uunniiddaadd  ddee  ssaalluudd  hhaassttaa  eell  

mmoommeennttoo  ddeell  eessttuuddiioo..  

EExxppeeddiieennttee  

ccllíínniiccoo  

<<22  

33--44  

>>55  
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77..  AAssppeeccttooss  ÉÉttiiccooss::  

  

LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssee  ddeessaarrrroollllóó  bbaajjoo  llooss  ssiigguuiieenntteess  pprriinncciippiiooss::  

  

11..  TTuuttoorrííaa  yy  aasseessoorrííaa  ppoorr  pprrooffeessiioonnaalleess  yy  eessppeecciiaalliissttaass  ddee  pprreessttiiggiioo  mmoorraall  yy  cciieennttííffiiccoo  ddee  llaa  

FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass  MMééddiiccaass  UUNNAANN  --  LLeeóónn::  DDrr..  FFrraanncciissccoo  TTeerrcceerroo  MMaaddrriizz,,  PPhhDD..  

PPrrooffeessoorr  TTiittuullaarr  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa,,  IInnvveessttiiggaaddoorr  yy  eell  DDrr..  EEddggaarrdd  JJoosséé  

OOrroozzccoo  BBeerrrriiooss,,  MMééddiiccoo  yy  CCiirruujjaannoo  ––  PPaattóóllooggoo  ddeell  HHoossppiittaall  MMiilliittaarr  EEssccuueellaa  DDrr..  AAlleejjaannddrroo  

DDáávviillaa  BBoollaaññooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  MMaannaagguuaa..  

  

22..  LLaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  rreeppoorrttee  ppoorr  eessccrriittoo  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  eessttuuddiioo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  sseerrvviicciioo    

aasseegguurraa  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  eessttooss,,  aassíí  ccoommoo  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraaddaa  

eenn  eell  eessttuuddiioo  ppooddrráá  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddaa  ppaarraa  iinnvveessttiiggaacciioonneess  ppoosstteerriioorreess,,  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  

eexxiissttaa  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aauuttoorr  yy  aaddeemmááss  ssee  ccuummppllaann  ccoonn  ttooddooss  llooss  

aassppeeccttooss  ééttiiccooss  ccoonnffoorrmmee    aa  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  HHeellssiinnkkii  ccoonn  ssuuss  rreessppeeccttiivvaass  eennmmiieennddaass    

qquuee  rriiggeenn  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  bbiioommééddiiccaass..  

  

  

33..  DDiicchhaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssee  ssoommeettiióó  aa  vvaalloorraacciióónn  yy  rreevviissiióónn  ppoorr  eell  CCoommiittéé  ddee  ÉÉttiiccaa  ppaarraa  

IInnvveessttiiggaacciioonneess  BBiioommééddiiccaass  ((CCEEIIBB))  ddee  aaccrreeddiittaacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall::  FFWW  AA  

0000000044552233//IIRRBB0000000033334422,,  qquuiieenn  eess  ssuu  aaccttaa  NN 3399  ccoonncclluuyyee  qquuee  ddiicchhaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

ccuummppllee  ccoonn  llooss  pprriinncciippiiooss  ddeelliinneeaaddooss  eenn  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  HHeellssiinnkkii  yy  rreeúúnnee  llooss  pprriinncciippiiooss  

ééttiiccooss  bbáássiiccooss  aapprroobbaannddoo  ssuu  ccoonnttiinnuuiiddaadd..  EEll  ddííaa  2200  ddee  aaggoossttoo  ddeell  22001100,,  ddaaddoo  eenn  llaa  

ffaaccuullttaadd  ddee  mmeeddiicciinnaa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNiiccaarraagguuaa  ddee  llaa  ccuuiiddaadd  ddee  

LLeeóónn..  
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88..  RReessuullttaaddooss::  

  

DDee  llooss  33333388  ppaarrttooss  aatteennddiiddooss  eenn  eell  ppeerriiooddoo  ddee  eenneerroo  ddeell  22000099  aa  eenneerroo  22001111,,  eenn  eell  HHoossppiittaall  MMiilliittaarr  

EEssccuueellaa  DDrr..  AAlleejjaannddrroo  DDáávviillaa  BBoollaaññooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  MMaannaagguuaa,,  ssee  rreecceeppcciioonnaarroonn  eell  eenn  sseerrvviicciioo  ddee  

ppaattoollooggííaa  ddee  ddiicchhaa  iinnssttiittuucciióónn  33333377  ppllaacceennttaass..  DDee  llaass  ccuuaalleess  550077  ssee  sseelleecccciioonnaarroonn  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo  

hhiissttooppaattoollóóggiiccoo,,  ddee  eessttaass  ssee  ddeebbiieerroonn  ddee  eexxcclluuiirr    7744  ((1144..55%%)),,  ppoorr  ddiivveerrssaass  rraazzoonneess  eennttrree  eellllaass::  1122  

ppllaacceennttaass  ssee  rreecciibbiieerroonn  eenn  ssoolluucciióónn  iinnaaddeeccuuaaddaa  ppaarraa  ssuu  pprreesseerrvvaacciióónn  ((aagguuaa)),,  2222  ppllaacceennttaass  nnoo  ssee  

llooggrraarroonn  iiddeennttiiffiiccaarr,,  ddaaddoo  qquuee  llaa  rroottuullaacciióónn  ssee  eennccoonnttrraabbaa  bboorrrraaddaa,,  22  nnoo  vveennííaann  ccoonn  ssuuss  eessttrruuccttuurraass  

ccoommpplleettaass  ((aauusseenncciiaa  ddee  ccoorrddoonneess  uummbbiilliiccaalleess)),,  eenn  1100  ppllaacceennttaass  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  

bbiiooppssiiaa  nnoo  ccooiinncciiddííaa  ccoonn  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  ffrraassccoo  yy  2288  ppllaacceennttaass  nnoo  tteennííaann  llooss  ddaattooss  ccoommpplleettooss  eenn  

llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  bbiiooppssiiaa..  SSiieennddoo  ssoommeettiiddaass  ffiinnaallmmeennttee    aa  ssuu  eexxaammiinnaacciióónn  mmaaccrroo  yy  mmiiccrroossccóóppiiccaa  uunn  ttoottaall  

ddee  443333  ppllaacceennttaass  eenn  llooss  ddooss  aaññooss  bbaajjoo  eessttuuddiioo  ((CCuuaaddrroo  11))..  DDee  llaass  ccuuáálleess  228811  pprroovveennííaann  ddee  ssaallaa  ddee  

ooppeerraacciioonneess  ((6644..99%%))  yy  115522  ((3355..11%%))  ddee  llaabboorr  yy  ppaarrttoo..    

  

AAssppeeccttooss  CCllíínniiccooss  MMaatteerrnnooss::  

SSee  ccoonntteemmppllaarroonn  aassppeeccttooss  ddeemmooggrrááffiiccooss  ddee  iinntteerrééss  ddee  llaass  ggeessttaanntteess,,  eennttrree  eellllooss  qquuee    llaa  mmaayyoorrííaa  ssoonn  

uussuuaarriiaass  IINNSSSS::  331155  ((7722..77%%)),,  sseegguuiiddaass  ppoorr  llaa  ccaatteeggoorrííaa  ddee  ccoobbeerrttuurraa  eenn  110055  ddee  llooss  ccaassooss  ((2244..22%%))  

((CCuuaaddrroo  22))..  LLaa  mmaayyoorrííaa  pprroovveenniieenntteess  ddeell  áárreeaa  uurrbbaannaa  443300  ((9999..33%%))  yy  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaann  eennttrree  llooss  

2200  aa  3344  aaññooss  ddee  eeddaadd  336677  ((8844..77%%))  ((CCuuaaddrroo  33))..  

  

EEnnttrree  llooss  ddaattooss  GGiinneeccoo  oobbssttééttrriiccooss  mmááss  rreelleevvaanntteess,,  ssee  eennccoonnttrróó  qquuee  ssee  ttrraattaabbaann  ddee  mmuujjeerreess  

nnuullííppaarraass  eenn  ssuu  mmaayyoorrííaa  220011  ((4466..44%%))  yy  ccoonn  nnúúmmeerroo  ddee  ggeessttaacciioonneess  qquuee  vvaarriiaabbaann  ddeessddee  11  ((2244..22%%))    

hhaassttaa  uunn  mmááxxiimmoo  ddee  88  ((00..22%%))..  ((CCuuaaddrroo  44))..  LLaa  mmaayyoorrííaa  ccoonn  uunnaa  mmeeddiiaa  ddee  55  CCoonnttrroolleess  PPrreennaattaalleess  

((CCPPNN))  aa  ttooddoo  lloo  llaarrggoo  ddee  ssuu  ggeessttaacciióónn,,  eennccoonnttrráánnddoossee  uunn  mmíínniimmoo  ddee  11  ccoonnttrrooll  yy  uunn  mmááxxiimmoo  hhaassttaa  ddee  

1133  ccoonnttrroolleess..  ((CCuuaaddrroo  55))..  DDee  llaass  ggeessttaanntteess  ccuuyyaass  ppllaacceettaass  ffuueerroonn  ssoommeettiiddaass  aa  eessttuuddiioo  ssee  oobbsseerrvvóó  

qquuee  339988//443333  ((9911..99%%))  pprreesseennttaarroonn  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  pprroocceessoo  iinnffeecccciioossoo  eenn  aallggúúnn  mmoommeennttoo  ddee  ssuu  

eemmbbaarraazzoo,,  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  eenn  eell  tteerrcceerr  ttrriimmeessttrree  5588..88%%  yy  sseegguunnddoo  ttrriimmeessttrree  2244..77%%  rreessppeeccttiivvaammeennttee  

((CCuuaaddrroo  66))..    
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SSiieennddoo  llaass  iinnffeecccciioonneess  ddee  vvííaass  uurriinnaarriiaass  llaass  qquuee  ddoommiinnaarroonn  ccoonn  6611..44%%,,  sseegguuiiddaass  ppoorr  llaass  

cceerrvviiccoovvaaggiinniittiiss  1177..33%%..  AAddeemmááss  ssee  oobbsseerrvvaarroonn  22  ccaassooss  ddee  ssííffiilliiss  yy  88  ddee  ttooxxooppllaassmmoossiiss  ((CCuuaaddrroo  77))..    

  

EEll  ppeessoo  mmaatteerrnnoo    ttaammbbiiéénn  nnooss  llllaammoo  llaa  aatteenncciióónn  iinnvveessttiiggaarr,,  ccoonn  llaa  lliimmiittaannttee  qquuee  ppaarraa  oobbtteenneerr  eell  ÍÍnnddiiccee  

ddee  MMaassaa  CCoorrppoorraall  ((IIMMCC))  eerraa  nneecceessaarriiaa  llaa  ttaallllaa  ddee  llaa  ggeessttaannttee  yy  eessttee  ffuuee  uunn  ddaattoo  iinnccoonnssttaannttee  eenn  llaa  

mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  eexxppeeddiieenntteess  ccoonnssuullttaaddooss..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  eell  ppeessoo  mmíínniimmoo  rreeppoorrttaaddoo  ffuuee  ddee  5500..55  kkgg  yy  eell  

mmááxxiimmoo  ddee  112233  kkgg,,  ccoonn  uunnaa  mmeeddiiaa  ddee  7766..11  kkgg..  ((CCuuaaddrroo  88))..  LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  eeddaadd  ggeessttaacciioonnaall,,  ssee  

oobbsseerrvvóó  eennttrree  llaass  3377  aa  4422  sseemmaannaass  ((7733..22%%))  yy  22..77%%  ddee  llooss  eemmbbaarraazzooss  ffuueerroonn  mmeennoorreess  ddee  2222  

sseemmaannaass..  ((CCuuaaddrroo  99))..  LLoo  ccuuaall  ccoonnccoorrddóó  ccoonn  llaa  eeddaadd  ggeessttaacciioonnaall    ppoorr  CCaappuurrrroo  eenn  llooss  pprroodduuccttooss..  

  

AAssppeeccttooss  CCllíínniiccooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llooss  pprroodduuccttooss::  

EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  pprroodduuccttooss,,  ccuuyyaass  ppllaacceennttaass  ssee  eessttuuddiiaarroonn,,  ssee  eennccoonnttrróó::  6611..22%%  ddeell  ppeessoo  ddee  eessttooss  

ssee  ssiittuuóó  eennttrree  llooss  22550000  aa  33449999  ggrraammooss  ((CCuuaaddrroo  1100)),,  SSiinn  eemmbbaarrggoo  ccaabbee  ddeessttaaccaarr  qquuee  ttuuvviimmooss  

pprroodduuccttooss  ddee  MMuuyy  bbaajjoo  ppeessoo  <<  ddee  11550000  ggrraammooss  ((77))  11..66%%,,  ddee  eexxttrreemmoo  bbaajjoo  ppeessoo  <<  ddee  11000000  ggrraammooss  

((1133))  33%%  yy  MMiiccrroo  nneeoonnaattooss  ssiittuuaaddooss  eennttrree  llooss  550000    aa  775500  ggrraammooss  ((55))  11..11%%..  

  

EEll  ttiippoo  ddee  ggeessttaacciióónn  eenn  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ffuuee  úúnniiccaa  ccoonn  uunn  9922..11%%,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  ssee  eennccoonnttrraarroonn  3311  

eemmbbaarraazzooss  ggeemmeellaarreess  77..22  %%  yy  uunnoo  ddee  ttrriilllliizzooss  00..77%%..  CCaabbee  mmeenncciioonnaarrssee  qquuee  llaa  ccoonnddiicciióónn  qquuee  

pprreevvaalleecciióó  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ttiippoo  ddee  ppllaacceennttaa  eenn  llooss  eemmbbaarraazzooss  ggeemmeellaarreess,,  ffuuee  ddee  ttiippoo  bbiiccoorriiaall  

bbiiaammnniióóttiiccaa  ((9966..77%%))  yy  ssoollaammeennttee  11  ccoorrrreessppoonnddiióó  aall  ttiippoo  mmoonnooccoorriiaall  bbiiaammnniióóttiiccoo  ((33..33%%))..    

  

EEnn  rreellaacciióónn  aa  llaa  ggeessttaacciióónn  ddee  llooss  ttrriilllliizzooss,,  llaass  ppllaacceennttaass  ssee  ccllaassiiffiiccaarroonn  ddee  ttiippoo  ttrriiccoorriiaalleess  ttrriiaammnniióóttiiccaass..  

EEll  6644..99%%  ((228811))  ddee  ddiicchhaass  ggeessttaacciioonneess  ffuuee  ppoorr  llaa  vvííaa  cceessáárreeaa,,  sseegguuiiddaa  ppoorr  llaa  vvaaggiinnaall  eenn  3355..11%%  ((115522))..  

EEll  sseexxoo  ddee  ddiicchhooss  pprroodduuccttooss  ccoorrrreessppoonnddiióó  aa  221188  ((5500..33%%))  ddeell  sseexxoo  ffeemmeenniinnoo  yy  221155  ((4499..77%%))  ddeell  sseexxoo  

mmaassccuulliinnoo..    
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LLaa  CCoonnddiicciióónn  ddee  eessttooss  aall  mmoommeennttoo  ddeell  nnaacciimmiieennttoo  ((CCuuaaddrroo  1111))  ffuuee::  440088  nnaacciieerroonn  vviivvooss  ((9944..22%%))  yy  2255  

((55..77%%))  yyaa  eessttaabbaann  mmuueerrttooss  aall  mmoommeennttoo  ddee  llaa  aatteenncciióónn  ccllíínniiccaa..  ((1100  óóbbiittooss  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaann  eennttrree  

llaass  2222  yy  3366  sseemmaannaass  ddee  ggeessttaacciióónn  yy  1155  aabboorrttooss  llooss  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaann  eennttrree  llaass    2200  aa  1144  sseemmaannaass  

ddee  ggeessttaacciióónn..  DDee  llooss  nnoo  nnaacciiddooss  ssee  llooggrroo  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  eessttuuddiioo  ddee  nneeccrrooppssiiaa  aa  1122  ((4488%%))..    DDee  llooss  

440088  nneeoonnaattooss  qquuee  nnaacciieerroonn  vviivvooss,,  221100  ((4488..44%%))  ffuueerroonn  hhoossppiittaalliizzaaddooss  aa  llaass  ssaallaass  ddee::  UUCCII  ((5577..66%%)),,  

oobbsseerrvvaacciióónn  ((1111..55%%)),,  UUCCIINN  ((77..22%%))  yy  aalloojjaammiieennttoo  ccoonnjjuunnttoo  ((11..88%%))..  ((CCuuaaddrroo  1122))..    

  

SSee  oobbsseerrvvóó  qquuee  eennttrree  llooss  pprroodduuccttooss  qquuee  ffuueerroonn  hhoossppiittaalliizzaaddooss    ddeessttaaccaarroonn  pprriinncciippaallmmeennttee  ddooss  

ggrruuppooss::  eell  pprriimmeerroo  ccoorrrreessppoonnddííaa  aa  aaqquueellllooss  RReecciiéénn  NNaacciiddooss  aa  TTéérrmmiinnoo  ((RRNNTT))  AAddeeccuuaaddooss  ppaarraa  EEddaadd  

GGeessttaacciioonnaall    ((AAEEGG))  yy  ccoonn  ppeessoo  aaddeeccuuaaddoo  ((6644..22%%)),,  ppeerroo  ccoonn  rriieessggoo  ddee  SSeeppssiiss  NNeeoonnaattaall  ((SSNN))  yy  rriieessggoo  

ddee  ttrraassttoorrnnooss  mmeettaabbóólliiccooss,,  sseeccuunnddaarriiooss  aa  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  mmaatteerrnnooss,,  pprriinncciippaallmmeennttee  llooss  ddee  

eettiioollooggííaa  iinnffeecccciioossaa  ((IInnffeecccciióónn  ddee  vvííaass  uurriinnaarriiaass  yy  cceerrvviiccoo  vvaaggiinniittiiss))..  YY  eell  sseegguunnddoo  ggrruuppoo  ddee  nneeoonnaattooss  

lloo  ccoonnffoorrmmaarroonn  aaqquueellllooss  RReecciiéénn  NNaacciiddooss  PPrreettéérrmmiinnoo  ((RRNNPPrr)),,  ppaarraa  eeddaadd  ggeessttaacciioonnaall  yy  ccoonn  bbaajjoo  ppeessoo  

((2233..33%%))..  LLooss  ccuuaalleess  tteennííaann  llaa  tteennddeenncciiaa  aa  ddeessaarrrroollllaarroonn  HHiippeerrbbiilliirruubbiinneemmiiaa  ((2211..99%%)),,  SSeeppssiiss  nneeoonnaattaall  

((88..55%%))  yy  oottrraass  ppaattoollooggííaass  ccoommoo::  NNeeuummoonnííaa  eenn  úútteerroo  ((1166..11%%)),,  ttaaqquuiippnneeaa  ttrraannssiittoorriiaa  ddeell  rreecciiéénn  nnaacciiddoo  

((88..55%%))  yy  ssíínnddrroommee  ddee  ddiissttrreess  rreessppiirraattoorriioo  ((55..22%%))  ppoorr  mmeenncciioonnaarr  aallgguunnooss..  

  

TTaammbbiiéénn  ssee  eennccoonnttrróó  qquuee  ((66))  22..88%%    ddee  llooss  pprroodduuccttooss  pprreesseennttaarroonn  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  mmaallffoorrmmaacciióónn  

ccoonnggéénniittaa,,  eennttrree  eessttaass::  mmaallffoorrmmaacciioonneess  ddee  oorriiggeenn  ccaarrddííaaccoo  ((11)),,  rreennaall  ((11  aaggeenneessiiaa)),,  ddeell  SSiisstteemmaa  

nneerrvviioossoo    22::  ((11  mmiieelloommeenniinnggoocceellee  yy  11  mmeeggaa  cciisstteerrnnaa))  yy  22  ccoonn  llaabbiioo  yy  ppaallaaddaarr  hheennddiiddoo..  ((CCuuaaddrroo  1133))..  

  

EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  ddííaass  ddee  eessttaanncciiaa  hhoossppiittaallaarriiaa  ssee  oobbttuuvvoo  uunn  mmíínniimmoo  ddee  11  ddííaa  yy  uunn  mmááxxiimmoo  ddee  3366  

ddííaass,,  ccoonn  uunn  pprroommeeddiioo  ggeenneerraall  ddee  33  ddííaass  ppaarraa  ccaaddaa  pprroodduuccttoo  qquuee  rreeqquuiirriióó  ddee  ccuuiiddaaddooss  

iinnttrraahhoossppiittaallaarriiooss  ((CCuuaaddrroo  1144))..  EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  eeggrreessoo  ddee  ddiicchhooss  nneeoonnaattooss  117711  

eeggrreessaarroonn  vviivvooss    ((8811..44%%))  yy  3399  ((99..00%%))  ffaalllleecciieerroonn..  ((CCuuaaddrroo  1155))..    EEnnttrree  llaass  ccaauussaass  ddee  mmuueerrttee  ssee  

eennccoonnttrraarroonn::  PPrreemmaattuurreezz  ((2255))  6644..11%%,,  NNeeuummoonnííaa  eenn  úútteerroo  ((77))  1177..99%%  sshhoocckk  ssééppttiiccoo  ((55))  1122..88%%      

hheemmoorrrraaggiiaa  ppuullmmoonnaarr  ((44))  1100..22%%  yy  sseeppssiiss  nneeoonnaattaall    ((44))  1100..22%%..  ((CCuuaaddrroo  1166))  
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AAssppeeccttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  ppaattoollooggííaa  mmaatteerrnnaa  oo  ffeettaall::  

SSee  eennccoonnttrróó  uunnaa  ggrraann  lliissttaa  ddee  eennttiiddaaddeess  ccllíínniiccaass  ((CCuuaaddrroo  1177))  llaass  ccuuaalleess  ddee  uunnaa  uu  oottrraa  ffoorrmmaa  

rreeppeerrccuuttiieerroonn  eenn  eell  pprroodduuccttoo..  CCaabbee  mmeenncciioonnaarrssee  qquuee  uunnaa  mmiissmmaa  ggeessttaannttee  ppooddííaa  pprreesseennttaarr  hhaassttaa  33  oo  

mmááss  ppaattoollooggííaass  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  lloo  ccuuaall  nnoo  ddeejjaa  ddee  ggeenneerraarr  pprreeooccuuppaacciióónn  aall  rreessppeeccttoo..  AAddeemmááss  ccaaddaa  

uunnaa  ddee  ddiicchhaass  ppaattoollooggííaa  ssuujjeettaass  aa  eessttuuddiioo  eenn  ccaaddaa  eessppéécciimmeenn  ssee  vviioo  rreefflleejjaaddaa  ddee  uunnaa  mmaanneerraa  ddiirreeccttaa  

ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  mmaaccrroossccóóppiiccoo  yy  mmiiccrroossccóóppiiccoo,,  lloo  qquuee  ssee  aassoocciioo  aa  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llooss  

pprroodduuccttooss..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  lluueeggoo  ddee  llooss  pprroocceessooss  iinnffeecccciioossooss  ((IInnffeecccciióónn  ddee  vvííaass  uurriinnaarriiaass  yy  

cceerrvviiccoovvaaggiinniittiiss)),,  llooss  ccaassooss  ddee  RRuuppttuurraa  PPrreemmaattuurraa  ddee  MMeemmbbrraannaass  ((RRPPMM))  ((3388..33%%))  ooccuuppaann  uunn  lluuggaarr  

iimmppoorrttaannttee  aall  iigguuaall  qquuee  eell  ssíínnddrroommee  ddee  hhiippeerrtteennssiióónn  ggeessttaacciioonnaall  ((1199..11%%)),,  ssuuffrriimmiieennttoo  ffeettaall  aagguuddoo  

((1199..88%%))  yy  ppaarrttooss  pprree  ttéérrmmiinnooss  ((1133..33%%)),,  eennttrree  oottrraass..    

  

AAssppeeccttooss  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccooss  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  pprrooppiiaammeennttee::  

RReeffeerreenntteess  aa  llooss  hhaallllaazzggooss  aannaattoommooppaattoollóóggiiccooss  ddee  llaa  ppllaacceennttaa,,  eessttooss  ssee  ddiivviiddiieerroonn  eenn  hhaallllaazzggooss  

mmaaccrroossccóóppiiccooss  yy  mmiiccrroossccóóppiiccooss,,  ccaaddaa  uunnoo  ssee  eessppeecciiffiiccóó  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  eessttrruuccttuurraass  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  

ddiicchhoo  eessppéécciimmeenn  ((HHaallllaazzggooss  ddeell  ddiissccoo  ppllaacceennttaarriioo,,  ddee  llaass  mmeemmbbrraannaass  oovvuullaarreess  yy  ddeell  ccoorrddóónn  

uummbbiilliiccaall))..    

  

HHaallllaazzggooss  MMaaccrroossccóóppiiccooss::  

  

DDiissccoo  ppllaacceennttaarriioo::  ssee  eennccoonnttrróó  qquuee  mmaaccrroossccóóppiiccaammeennttee  eell  ccoolloorr  qquuee  pprreevvaalleecciióó  ffuuee  eell  mmaarrrróónn  ccoonn  

225533//443333  ((5588..44%%)),,  sseegguuiiddooss  ppoorr  eell  ggrriiss  eenn  115522  eessppeeccíímmeenneess  ((3355..11%%)),,  llaa  ffoorrmmaa  ffuuee  ccoommpplleettaa  eenn  

332200//443333  eessppeeccíímmeenneess  ((7733..99%%)),,  sseegguuiiddaass  ppoorr  llaa  bbiilloobbuullaaddaa  ccoonn  5555  ccaassooss  ((1122..77%%))  ((CCuuaaddrroo  1188))..  EEll  

ppeessoo  ppllaacceennttaarriioo  mmíínniimmoo  ffuuee  ddee  3300  ggrraammooss  ((ppeerrtteenneecciieennttee  aa  uunn  aabboorrttoo))  yy  eell  mmááxxiimmoo  ddee  11220000  ggrraammooss  

((ddee  uunn  pprroodduuccttoo  MMaaccrroossóómmiiccoo))  ccoonn  uunnaa  mmeeddiiaa  ddee  558899..77  ggrraammooss..  ((CCuuaaddrroo  1199))  EEll  ttaammaaññoo  ddee  ddiicchhooss  

eessppeeccíímmeenneess  ttaammbbiiéénn  vvaarriióó  eenn  ssuuss  ddiimmeennssiioonneess::  ((AAllttoo))  ccoonn  uunn  mmíínniimmoo  ddee  66  ccmm,,  mmááxxiimmoo  2288  ccmm  yy  uunnaa  

mmeeddiiaa  ddee  1166..55  ccmm,,  eell  ((aanncchhoo))  ffuuee  ddee  55  ccmm  eell  mmeennoorr,,  ccoonn  uunn  mmááxxiimmoo  2200  ccmm  yy  uunn  pprroommeeddiioo  1144  ccmm  yy    

((ggrroossoorr  mmíínniimmoo  ddeell  rraaddiioo  ppllaacceennttaarriioo))  ffuuee  ddee  11  ccmm,,  ccoonn  uunn  mmááxxiimmoo  ddee  55..55  ccmm,,  yy  uunnaa  mmeeddiiaa  ddee  22..77  ccmm..  
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EEnn  ccuuaannttoo  aa  lloo  oobbsseerrvvaaddoo  eenn  llaa  ccaarraa  mmaatteerrnnaa  ddeell  ddiissccoo  ssee  rreeccoonnoocciieerroonn  ddeeppóóssiittooss  ddee  ccoolloorr  bbllaannccoo  

aammaarriilllleennttooss  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llooss  ccoottiilleeddoonneess,,  llooss  ccuuaalleess  aall  mmiiccrroossccooppiioo  ccoorrrreessppoonnddííaann  aa  mmaatteerriiaall  ddee  

aassppeeccttoo  ffiibbrriinnooiiddee,,  lloo  qquuee  ssee  pprreesseennttoo  aa  nniivveell  ddee  llaass  vveelllloossiiddaaddeess  ccoorriiaalleess  eenn  333399//443333    yy  qquuee  

ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunn  7788..33%%..  EEnn  llooss  ccaassooss  ddee  llooss  iinnffaarrttooss  aannttiigguuooss  eessttooss  ssee  pprreesseennttaarroonn  eenn  228833//443333  ppaarraa  

uunn  6655..44%%  yy  eenn  llooss  iinnffaarrttooss  rreecciieenntteess  ffuuee  ddee    22..55%%..  EEss  iimmppoorrttaannttee  mmeenncciioonnaarr  qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eessttooss  

úúnniiccaammeennttee  ccoommpprroommeettííaann  eell  55%%  yy  úúnniiccaammeennttee  44  ppllaacceennttaass  ccoommpprroommeettííaann  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmaayyoorr  aall  

1100%%..    

  

LLaa  pprrooffuunnddiiddaadd  ddee  llooss  ssuurrccooss  íínntteerr  ccoottiilleeddóónneeooss  qquuee    ssee  oobbttuuvvoo  ffuuee  eenn  pprroommeeddiioo  ddee  11..33  ccmm,,  ccoonn  uunn  

mmíínniimmoo  ddee  11  ccmm  yy  uunn  mmááxxiimmoo  hhaassttaa  ddee  55..55  ccmm..  OOttrroo  ddaattoo  iimmppoorrttaannttee  ccoorrrreessppoonnddiióó  aa  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  

hheemmaattoommaass  rreettrrooppllaacceennttaarriiooss,,  llooss  ccuuaalleess  ssee  eevviiddeenncciiaarroonn  eenn  7733//443333  ppllaacceennttaass  eessttuuddiiaaddaass,,  ccoonn  uunn  

áárreeaa  mmááxxiimmaa  ddee  1166  ccmm  ddee  aallttoo  yy  99  ccmm  ddee  aanncchhoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  eell  pprroommeeddiioo  ffuuee  ddee  55  yy  44  ccmm  

rreessppeeccttiivvaammeennttee..  

  

EEnn  lloo  oobbsseerrvvaaddoo  aa  nniivveell  ddee  llaa  ccaarraa  ffeettaall  mmaaccrroossccóóppiiccaammeennttee  ssee  eennccoonnttrróó  qquuee  llaa  lloonnggiittuudd  pprroommeeddiioo  

ddeell  CCoorrddóónn  uummbbiilliiccaall  ffuuee  2200..44  ccmm,,  ccoonn  uunn  mmááxxiimmoo  ddee  5599  ccmm  yy  uunn  mmíínniimmoo  ddee  22  ccmm  rreessppeeccttiivvaammeennttee..  

EEll  ccoolloorr  bbllaannccoo  nnaaccaarraaddoo  pprreeddoommiinnóó  eenn  334411//443333  yy  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunn  7788..77%%  ddee  llooss  eessppeeccíímmeenneess  

eessttuuddiiaaddooss..  EEll  aassppeeccttoo  ddee  eessttooss  ffuuee  ccoonnggeessttiivvoo  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss  225555//443333  ((5588..88%%)),,  ssee  

eennccoonnttrróó  ttaammbbiiéénn  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  5566  nnuuddooss  ffaallssooss  ((1133..11%%))  yy  úúnniiccaammeennttee  11  ssee  iiddeennttiiffiiccoo  ccoommoo  

vveerrddaaddeerroo  ((11..77%%))..  LLaa  llooccaalliizzaacciióónn  mmááss  ccoommúúnn  ddee  eessttooss  ssee  ssiittuuóó  eenn  eell  tteerrcciioo  mmeeddiioo  2255//5588  ((55..88%%))..  EEll  

nnúúmmeerroo  ddee  vvaassooss  oobbsseerrvvaaddoo  ffuuee  ddee  33  vvaassooss  ((AArrtteerriiaa,,  VVeennaa,,  AArrtteerriiaa))  eenn  442288//443333  ((9988..88%%)),,  ddooss  vvaassooss  

((AArrtteerriiaa,,  VVeennaa))  eenn  11//443333  ((00..22%%))  yy  mmááss  ddee  33  vvaassooss  ((22  AArrtteerriiaass  yy  22  VVeennaass))  eenn  44//443333  ((00..99%%))..  

  

CCaabbee  mmeenncciioonnaarrssee  qquuee  aall  iigguuaall  qquuee  ssee  eennccoonnttrróó  ddeeppóóssiittooss  ddee  ffiibbrriinnaa  eenn  eell  ddiissccoo  ppllaacceennttaarriioo  ((ccaarraa  

mmaatteerrnnaa))  ddee  iigguuaall  mmaanneerraa  ssee  eevviiddeenncciiaarroonn  aa  nniivveell  ddee  llaa  ccaarraa  ffeettaall  pprriinncciippaallmmeennttee  cciirrccuunnddaannttee  aall  

ccoorrddóónn  aa  mmaanneerraa  ddee  ppeeqquueeññaass  zzoonnaass  ddee  ccoolloorr  bbllaannqquueecciinnaass  yy  ddee  ccoonnssiisstteenncciiaa  ffiirrmmee,,  qquuee  ppooddííaann  

eessttaarr  ddiissttrriibbuuiiddaass  ddee  mmaanneerraa  úúnniiccaa  oo  bbiieenn  mmúúllttiipplleess,,  ccoonn  uunn  pprroommeeddiioo  ddee  mmeeddiiddaa  qquuee  vvaarriiaabbaa  ddeessddee  

llooss  00..55  ccmm  hhaassttaa  55..55  ccmm,,  llaa  ddee  mmaayyoorr  ttaammaaññoo..  LLoo  ccuuaall  ssee  pprreesseennttóó  eenn  112288//443333  ((2299..55%%))  ppllaacceennttaass  

bbaajjoo  eessttuuddiioo..  
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EEnn  lloo  qquuee  rreessppeeccttaa  aa  llooss  hhaallllaazzggooss  mmaaccrroossccóóppiiccooss  ddee  llaass  mmeemmbbrraannaass  oovvuullaarreess,,  llaa  ffiibbrroossiiss  ddee  llaa  ccaarraa  

ffeettaall  gguuaarrddaa  rreellaacciióónn  ccoonn  lloo  aanntteess  mmeenncciioonnaaddoo  yyaa  qquuee  ddiicchhooss  ddeeppóóssiittooss  ttaammbbiiéénn  tteennííaann  uunnaa  

ddiissttrriibbuucciióónn  rraaddiiaall  ((ffoorrmmaa  ddee  aanniilllloo  ffiibbrroossoo))  ddee  ccoolloorr  bbllaannqquueecciinnoo  yy  qquuee  ddiiffiiccuullttaabbaa  eell  ddeesspprreennddeerr  

ddiicchhaass  mmeemmbbrraannaass  ddee  llaa  ppeerriiffeerriiaa  pprriinncciippaallmmeennttee..  LLoo  ccuuaall  ssee  pprreesseennttóó  eenn  227799//443333  ((6644..44%%))..  

  

EEll  ccoolloorr  ddee  llaass    mmeemmbbrraannaass  ffuuee  ggrriiss  eenn  223355//443333  ((5544..33%%))..  YY  eennttrree  oottrrooss  hhaallllaazzggooss  mmaaccrroossccóóppiiccooss  ddee  

llaa  ccaarraa  ffeettaall  ffuueerroonn  llooss  qquuee  ssee  oobbsseerrvvaarroonn  aa  nniivveell  ddee  llooss  vvaassooss  ccoorriiaalleess  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  eessttaa  ddee  

aassppeeccttoo  ccoonnggeessttiivvoo  yy  ttoorrttuuoossooss,,  aallgguunnooss  ddee  aassppeeccttoo  iinncclluussoo  aanneeuurriissmmááttiiccooss  221100//443333  ((4488..44%%))  

ppllaacceennttaass  eessttuuddiiaaddaass;;  aassíí  ccoommoo  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  hheemmaattoommaass  ddee  ttiippoo  ssuubbaammnniióóttiiccoo  88//443333  ((11..88%%))  yy  

ssuubbccoorriióónniiccoo  rreessppeeccttiivvaammeennttee  1144//443333  ((33..22%%)),,  eell  eeddeemmaa  ((22..33%%))  yy  llaa  ccoonnggeessttiióónn  ((1144..55%%))  ffuueerroonn  oottrrooss  

ddaattooss  qquuee  ssee  llooggrraarroonn  oobbsseerrvvaarr..  

  

HHaallllaazzggooss  MMiiccrroossccóóppiiccooss::    

  

AA  nniivveell  ddeell  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall  llooss  ccaammbbiiooss  ddee  mmaayyoorr  iimmppoorrttaanncciiaa  ffuueerroonn;;  eeddeemmaa  eenn  115522//443333  ((3355..11%%))  

aaddeemmááss,,  ttrroommbboossiiss  eenn  6644//443333  ((1144..77%%))  hheemmoorrrraaggiiaa  ffooccaall  ddee  llaa  ggeellaattiinnaa  ddee  WWhhaarrttoonn  2200//443333  ((44..66%%))  yy  

aaddeemmááss  ssee  llooggrroo  ccoonnssttaattaarr  hhiissttoollóóggiiccaammeennttee  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  ffuunniicciittiiss  eenn  1155//443333,,  ppaarraa  uunn  33..44%%..    

  

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaass  mmeemmbbrraannaass  oovvuullaarreess  eell  ddaattoo  ddee  ddoommiinnaanncciiaa  ssee  cceennttrroo  eenn  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  

ccoorriiooaammnniioonniittiiss  llaa  qquuee  ssee  oobbsseerrvvóó  eenn  221100//443333  ppllaacceennttaass  eexxaammiinnaaddaass  yy  qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  uunn  4488..44%%,,  

oottrrooss  ddaattooss  oobbsseerrvvaaddooss  ffuuee  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  ffiibbrroossiiss  ((1133..66%%)),,  ccoonnggeessttiióónn  vvaassccuullaarr    ((99..44%%))  yy  eeddeemmaa  

((77..88%%))..  

  

EEnn  eell  ddiissccoo  ppllaacceennttaarriioo  lloo  oobbsseerrvvaaddoo  mmaaccrroossccóóppiiccaammeennttee  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  iinnffaarrttooss  aannttiigguuooss,,  ssee  

llooggrroo  ccoonnffiirrmmaarr  hhiissttoollóóggiiccaammeennttee  eenn  uunn  ((6622..55%%)),,  aassíí  ccoommoo  llaass  mmiiccrrooccaallcciiffiiccaacciioonneess  ddiissttrróóffiiccaass  

((1111..55%%))  yy  llooss  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  mmaadduurraacciióónn  vveelllloossiittaarriiaa  aacceelleerraaddaa  ((99%%))  yy  rreettaarrddaa  ddee  llaass  vveelllloossiiddaaddeess  

ccoorriiaalleess  ((11%%))..  EEnnttrree  oottrrooss  hhaallllaazzggooss  ddee  iinntteerrééss  ssee  eennccuueennttrraann  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  qquuiisstteess  

iinnttrraappaarreennqquuiimmaattoossooss  eenn  1199  ppllaacceennttaass  ((44..44%%))  yy  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  uunn  CCoorraannggiioommaa  ((00..22%%))..  
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PPooddeemmooss  eessttaabblleecceerr  eennttoonncceess  qquuee  llooss  hhaallllaazzggooss  mmiiccrroossccóóppiiccooss  qquuee  pprreevvaalleecciieerroonn  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  

llaass  443333  ppllaacceennttaass  qquuee  ssee  ssoommeettiieerroonn  aa  uunn  eessttuuddiioo  ccuuiiddaaddoossoo  ssee  cceennttrraann  eenn  ddooss  ttiippooss::  LLooss  ddee  oorriiggeenn  

iinnffeecccciioossoo  yy  llooss  ddee  ccoommpprroommiissoo  vvaassccuullaarr,,  eennccoonnttrráánnddoossee  aallrreeddeeddoorr  ddee  3300  ccaammbbiiooss  hhiissttoollóóggiiccooss  

aapprrooxxiimmaaddaammeennttee..  ((CCuuaaddrroo  2200))  EEnnttrree  llooss  hhaallllaazzggooss  hhiissttoollóóggiiccooss  pprrooppiiooss  ddee  llaa  ppaattoollooggííaa  mmaatteerrnnaa  oo  

ffeettaall    ssee  eennccoonnttrraarroonn::  eeddeemmaa,,  ccoonnggeessttiióónn  vvaassccuullaarr,,  hheemmoorrrraaggiiaa  ffooccaall,,  ttrroommbboossiiss,,  hheemmaattoommaass  yy  

ffiibbrroossiiss  ((HHiippeerrtteennssiióónn  ggeessttaacciioonnaall,,  ddiiaabbeetteess  ggeessttaacciioonnaall,,  SSFFAA  yy  RRCCIIUU)),,  MMiiccrrooccaallcciiffiiccaacciioonneess  

ddiissttrróóffiiccaass  eenn  aabbuunnddaanncciiaa  ccoonn  uunn  ppaattrróónn  ccaarraacctteerrííssttiiccoo,,  aall  sseerr  vveelllloossiiddaaddeess  ccoommppaaccttaass  yy  ddee  aassppeeccttoo  

aattrróóffiiccoo  ddee  mmaanneerraa  ddiiffuussaa  ((pprriinncciippaallmmeennttee  ffuuee  lloo  qquuee  ssee  oobbsseerrvvóó  eenn  llooss  ccaassooss  ddee  ppllaacceennttaass  ddee  

mmaaddrreess  hhiippoottiirrooiiddeeaass)),,  IInnffaarrttooss  aannttiigguuooss  yy  rreecciieenntteess,,  ccoorriiooaammnniioonniittiiss,,  ccoorraannggiioommaa,,  ffuunniicciittiiss,,  ddeecciidduuiittiiss  

aassíí  ccoommoo  aannoommaallííaass  eenn  llaa  mmaadduurraacciióónn  vveelllloossiittaarriiaa  ssee  eennccoonnttrraarroonn  eenn  ppaattoollooggííaa  eessppeecciiffiiccaass  ccoommoo::  

AAnneemmiiaa,,  ssííffiilliiss  yy  ddiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss  ((MMaadduurraacciióónn  vveelllloossiittaarriiaa  rreettaarrddaaddaa))  yy  eenn  llooss  ccaassooss  qquuee  ssee  oobbsseerrvvóó  

llaa  vveelloocciiddaadd  ddee  mmaadduurraacciióónn  aacceelleerraaddaa,,  ppeerrtteenneeccííaann  aa  ppllaacceennttaass  ccoonn  ddaattooss  ddee  iinnssuuffiicciieenncciiaa  vvaassccuullaarr  

úútteerroo  ppllaacceennttaarriiaa  ccoommoo  hhiippeerrtteennssiióónn  aarrtteerriiaall,,  rreettaarrddoo  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo  iinnttrraauutteerriinnoo,,  LLuuppuuss  yy  ddiiaabbeetteess  

ggeessttaacciioonnaall  ((CCuuaaddrroo  1111))..  
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99..  DDiissccuussiióónn  

  

EEnn  NNiiccaarraagguuaa  nnoo  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  eessttuuddiioo  aannaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  ppllaacceennttaass  eenn  ppaacciieenntteess  ggeessttaanntteess  

ccoonn  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  ppaattoollooggííaa  mmaatteerrnnaa  oo  ffeettaall..  LLaa  ppooccaa  lliitteerraattuurraa  eexxiisstteennttee  yy  qquuee  ssee  hhaa  ccoonnssuullttaaddoo  

ddeeddiiccaaddaa  aa  llooss  eessttuuddiiooss  mmoorrffoollóóggiiccooss  ddee  ppllaacceennttaass  ssee  hhaann  cceennttrraaddoo  eenn  ppaattoollooggííaass  ccoommoo::  SSíínnddrroommee  

ddee  hhiippeerrtteennssiióónn  aarrtteerriiaall,,  LLuuppuuss  EErriitteemmaattoossoo  SSiissttéémmiiccoo,,  ddiiaabbeetteess  iinndduucciiddaa  ppoorr  eell  eemmbbaarraazzoo  yy  aallgguunnaass  

oottrraass  ddee  oorriiggeenn  iinnffeecccciioossoo  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo::  IInnffeecccciioonneess  ddee  vvííaass  uurriinnaarriiaass,,  mmaallaarriiaa  yy  VVIIHH..    

  

RReeccoorrddaannddoo  eennttoonncceess  qquuee  ccaaddaa  eennttiiddaadd  ppaattoollóóggiiccaa  qquuee  llaa  mmaaddrree  pprreesseennttee  eenn  aallggúúnn  mmoommeennttoo  ddee  ssuu  

ggeessttaacciióónn  rreeppeerrccuuttiirráá  eenn  eell  bbiieenneessttaarr  ddeell  nneeoonnaattoo  ddee  mmaanneerraa  ddiirreeccttaa  yy  ppoorr  eennddee  ssee  mmaanniiffeessttaarraa  aa  

nniivveell  ppllaacceennttaarriioo..  NNooss  hhaaccee  rreeccoorrddaarr  qquuee  llaa  ppllaacceennttaa  eess  aall  ffeettoo  eenn  ddeessaarrrroolllloo,,  lloo  qquuee  llooss  ppuullmmoonneess,,  

hhííggaaddoo  yy  rriiññoonneess  ssoonn  aall  nnoonnaattoo,,  ppoorr  lloo  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  aalltteerraacciióónn  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  uunnaa  iinnssuuffiicciieenncciiaa  

úútteerroo  ppllaacceennttaarriiaa,,  ooccaassiioonnaarraa  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  ddaaññoo  aall  pprroodduuccttoo,,  ggeenneerraannddoo  ggrraannddeess  rreeppeerrccuussiioonneess  ee  

iinncclluussoo  ppooddeerr  lllleeggaarr  aall  ffaalllleecciimmiieennttoo..    

  

PPrriinncciippaalleess  hhaallllaazzggooss::    

  

EEssttee  eessttuuddiioo  ttrraattoo  ddee  iinntteerrrreellaacciioonnaarr  llaa  ppllaacceennttaa  ccoonn  ssuuss  ccaammbbiiooss  mmoorrffoollóóggiiccooss  aa  nniivveell  mmaaccrroo  yy  mmiiccrroo,,  

ccoonn  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  ggeessttaannttee  yy  ssuu  pprroodduuccttoo..  EEvviiddeenncciiaannddoo  qquuee  nniinngguunnoo  ddee  eessttooss  ttrreess  eelleemmeennttooss  

ddeebbeenn  ddee  sseerr  eevvaalluuaaddooss  ddee  mmaanneerraa  iinnddiivviidduuaall,,  ssiinnoo  mmááss  bbiieenn  ccoommoo  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  eelleemmeennttooss  qquuee  

nnooss  ppooddrráánn  ffaacciilliittaarr  aa  eessccllaarreecceerr  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  mmeeccaanniissmmooss  eettiiooppaattooggéénniiccooss  ddee  llooss  mmiissmmooss..    

  

PPaarraa  llooggrraarr  eenntteennddeerr  llaa  ppaattoollooggííaa  ppllaacceennttaarriiaa  ssee  ddeebbee  ddee  ccoonnttaarr  ccoonn  ddaattooss  ccllíínniiccooss  ttaannttoo  ddee  llaa  mmaaddrree  

ccoommoo  ddeell  ffeettoo  oo  nneeoonnaattoo..    EEll  nnuueevvoo  mmaattiizz  ddee  eessttee  eessttuuddiioo  ggiirraa  eenn  ttoorrnnoo  aa  qquuee  eenn  llaa  mmuujjeerr  ggeessttaannttee  llaa  

lliissttaa  ddee  ppaattoollooggííaass  qquuee  ddeessaarrrroollllaa  oo  mmaanniiffiieessttaa  dduurraannttee  eell  eemmbbaarraazzoo  ccoonnttiinnuuaa  ccrreecciieennddoo,,  ccoonn  uunn  

ddeennoommiinnaaddoorr  ccoommúúnn  ccoommoo  lloo  ssoonn  ::  llooss  pprroocceessooss  iinnffeecccciioossooss  yy  oottrrooss  nnuueevvooss  ccoommoo  eell  HHiippoottiirrooiiddiissmmoo,,  

llaa  aanneemmiiaa,,  ssííffiilliiss,,  oobbeessiiddaadd,,  iinnssuuffiicciieenncciiaa  rreennaall  ccrróónniiccaa  yy  lluuppuuss  ppoorr  mmeenncciioonnaarr  aallgguunnaass..  YY  ppoorr  oottrroo  llaaddoo  

ddeesseeáábbaammooss  ssaabbeerr  qquuee  ppaassaabbaa  ccoonn  llooss  pprroodduuccttooss  aa  llooss  ccuuaalleess  ssuuss  ppllaacceennttaass  ssee  ssoommeettiieerroonn  aa  

eessttuuddiioo..  LLooss  ddaattooss  qquuee  ssee  oobbttuuvviieerroonn  rreeaallmmeennttee  nnooss  ddaann  uunnaa  ppaannoorráámmiiccaa  pprrooppiiaa  ttaannttoo  ddee  llaa  mmuujjeerr  

eemmbbaarraazzaaddaa,,  nneeoonnaattoo  yy  ppllaacceennttaass  eenn  nnuueessttrraa  iinnssttiittuucciióónn..    
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3366  

DDeell  ttoottaall  ddee  ppllaacceennttaass  eessttuuddiiaaddaass  ((443333))  eenn  eell  ppeerriiooddoo  eessttaabblleecciiddoo  ddee  eenneerroo  ddeell  22000099  aa  eenneerroo  ddeell  

22001111..  AApprrooxxiimmaaddaammeennttee  llaa  mmiittaadd  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  ddiicchhaass  ppllaacceennttaass  ffuueerroonn  iinnggrreessaaddooss  eenn  ssaallaa  ddee  

NNeeoonnaattoollooggííaa,,  rreeqquuiirriieennddoo    ddee  ccuuiiddaaddooss  iinnttrraahhoossppiittaallaarriiooss  lloo  ccuuaall  vvaarriioo  ddeessddee  uunn  ddííaa  ddee  eessttaanncciiaa  

hhoossppiittaallaarriiaa,,  hhaassttaa  3366  ddííaass  ccoommoo  mmááxxiimmoo..  EEnn  eessttee  aassppeeccttoo,,  llaa  DDrraa..  JJooffrree  4411,,  rreecciieenntteemmeennttee  rreeaalliizzóó  uunn  

eessttuuddiioo  rreessppeeccttoo  aa  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  aassoocciiaaddooss  aa  llooss  rreeiinnggrreessooss  aa  llaa  ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa  ddee  

eessttaa  mmiissmmaa  iinnssttiittuucciióónn  dduurraannttee  66  mmeesseess  ddeell  aaññoo  22000099..  EEnn  eell  ccuuaall  mmeenncciioonnaabbaa  qquuee  llaa  mmoorrbbiimmoorrttaalliiddaadd  

eenn  llooss  nneeoonnaattooss  qquuee  rreeqquuiieerreenn  ddee  ccuuiiddaaddooss  iinntteennssiivvooss  eess  mmuucchhoo  mmaayyoorr  qquuee  eenn  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  rreecciiéénn  

nnaacciiddoo,,  yyaa  qquuee  uunn  bbuueenn  ppoorrcceennttaajjee  ssee  ttrraattaa  ddee  nniiññooss  ccoonn  bbaajjoo  ppeessoo  aall  nnaacceerr,,  ppooccaa  eeddaadd  ggeessttaacciioonnaall  yy  

ccoonn  ppaattoollooggííaass  ddee  mmaanneejjoo  ccoommpplleejjoo..  LLoo  ccuuaall  ssee  oobbsseerrvvóó  eenn  uunn  ggrruuppoo  ddee  nneeoonnaattooss  ((8877))  yy  qquuee  ssee  

ssiittuuaarroonn  eenn  uunn  ppeessoo  iinnffeerriioorr  aa  llooss  22550000  ggrrss,,  ssiieennddoo  eessttooss  pprreemmaattuurrooss  ccoonn  mmeennooss  ddee  3344  sseemmaannaass  ddee  

ggeessttaacciióónn  ee  iinncclluussoo  pprroodduuccttooss  ddee  MMuuyy  bbaajjoo  ppeessoo  <<  ddee  11550000  ggrraammooss  ((77))  11..66%%,,  ddee  eexxttrreemmoo  bbaajjoo  ppeessoo  

mmeennoorr  ddee  11000000  ggrraammooss  ((1133))  33%%  yy  MMiiccrroo  nneeoonnaattooss  ssiittuuaaddooss  eennttrree  llooss  550000    aa  775500  ggrraammooss  ((55))  11..11%%..  AA  

ppeessaarr  ddee  sseerr  uunn  ppoorrcceennttaajjee  bbaajjoo  ddee  nnaacciimmiieennttooss  eess  uunn  ggrruuppoo  ddeemmooggrrááffiiccoo  qquuee  ccoonnttrriibbuuyyee  ddee  mmaanneerraa  

iimmppoorrttaannttee  eenn  llaa  mmoorrttaalliiddaadd  nneeoonnaattaall,,  ppoorr  ccaaddaa  110000  ggrraammooss  oo  sseemmaannaa  ddee  EEddaadd  GGeessttaacciioonnaall  ooccuurrrreenn  

ccaammbbiiooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  eenn  llaa  ssoobbrreevviiddaa..    

  

EEssttee  ggrruuppoo  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  llaa  lliitteerraattuurraa  llooss  rreeffiieerree  qquuee  ssoonn  nneeoonnaattooss  ccoonn  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ffiissiioollóóggiiccaass  

pprrooppiiaass,,  ccoonn  pprroobblleemmaass  mmeettaabbóólliiccooss  ee  hhiiddrrooeelleeccttrróólliittiiccaass,,  aassíí  ccoommoo  iinnffeecccciioossooss  yy  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa  

iinnmmuunnoollóóggiiccooss,,  aall  sseerr  ttaammbbiiéénn  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  iinnffeecccciioonneess  nnaassooccoommiiaalleess..4411--4433  SSii  aaggrreeggaammooss  eennttoonncceess  

aa  lloo  aanntteess  mmeenncciioonnaaddoo  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  ddééffiicciitt  úútteerroo  ppllaacceennttaarriioo  qquuee  ssee  eexxppeerriimmeennttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  

ppllaacceennttaa  eenn  aallggúúnn  mmoommeennttoo  ddee  llaa  ggeessttaacciióónn  ppoorr  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ppaattoollooggííaa  mmaatteerrnnaa  oo  ffeettaall,,  ddiicchhoo  

ffaaccttoorr  ssee  mmuullttiipplliiccaarráá  eenn  ccoonnttrraa  ddeell  nneeoonnaattoo..  LLoo  ccuuaall  hhaaccee  ttaammbbiiéénn  mmeenncciióónn  llaa  DDrraa..  JJooffrree  eenn  ssuu  

eessttuuddiioo,,  aall  eennccoonnttrraarr  uunn  aallttoo  ppoorrcceennttaajjee  ddee  IInnffeecccciioonneess  ddee  vvííaass  uurriinnaarriiaass  ((8822%%))  yy  cceerrvviiccoo  vvaaggiinniittiiss  

((8866%%))..  LLoo  ccuuaall  ttaammbbiiéénn  ssee  eennccoonnttrróó  eenn  eell  nnuueessttrroo,,  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  eenn  eell  tteerrcceerr  ttrriimmeessttrree  ddee  

ggeessttaacciióónn,,  llooss  pprroocceessooss  iinnffeecccciioossooss  mmaatteerrnnooss  ssee  pprreesseennttaarroonn  eenn  339988//443333  ((9911..99%%))  ppaacciieenntteess  ccuuyyaass  

ppllaacceennttaass  ssee  ssoommeettiieerroonn  aa  eessttuuddiioo,,  ccooiinncciiddiieennddoo  qquuee  llaass  ppaattoollooggííaass  mmaatteerrnnaass  qquuee  nnoo  ffuueerroonn  llooggrraaddaass  

ccoonnttrroollaarr  eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddeell  eemmbbaarraazzoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ccoonnttrroolleess  pprreennaattaalleess,,  

ccoonnttrriibbuuyyeenn  ddee  mmaanneerraa  ddiirreeccttaa  ssoobbrree  eell  nneeoonnaattoo  eenn  pprroocceessooss  ccoommoo  sseeppssiiss  nneeoonnaattaall  ppoorr  mmeenncciioonnaarr  

aallgguunnooss  ..44,,  3344,,  3399,,4400--4433  
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3377  

EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaass  ppaattoollooggííaass  ddee  eessttuuddiioo  eell  ssuuffrriimmiieennttoo  ffeettaall  aagguuddoo  ssee  pprreesseennttoo  eenn  8866//443333  ((1199..88%%)),,  

lloo  ccuuaall  ssee  aassoocciiaann  ccoonn  llaass  ddeessaacceelleerraacciioonneess  vvaarriiaabblleess  ppoorr  llaa  ccoommpprreessiióónn  ddeell  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall,,  qquuee  ssee  

eevviiddeenncciióó  úúnniiccaammeennttee  eenn  2222  ppllaacceennttaass  ((55%%)),,  eennccoonnttrráánnddoonnooss  ccoonn  ddiiáámmeettrrooss  mmíínniimmooss  qquuee  aassiillaabbaann  

eennttrree  llooss  00..33  ccmm  yy  00..99  ccmm..  LLoo  ccuuaall  ddiiffiiccuullttaa  eell  ppaassoo  ddee  fflluujjoo  úútteerroo  ppllaacceennttaarriioo  yy  ssee  aassoocciiaa  ddee  iigguuaall  

mmaanneerraa  ccoonn  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  OOlliiggooaammnniiooss  qquuee  ssee  pprreesseennttóó  eenn  2233  pprroodduuccttooss  yy  ccoorrrreessppoonnddiióó  aa  uunn  55..33%%  

aassíí  ccoommoo  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  lliiqquuiiddoo  MMeeccoonniiaall  qquuee  ssee  ddeetteeccttoo  ddee  iigguuaall  mmaanneerraa  eenn  2233//443333  ((55..33%%))  

ppllaacceennttaass,,  eessttoo  ssee  ddeebbee  ddee  ccoonnssiiddeerraarr  ddaaddoo  eell  rriieessggoo  ddee  aassppiirraacciióónn  qquuee  eexxiissttee  ttaannttoo  ddee  mmaanneerraa  

iinnttrraauutteerriinnaa  oo  bbiieenn  eenn  eell  ppeerriiooddoo  nneeoonnaattaall..  LLoo  ccuuaall  ccoonnttrriibbuuyyee  aa  nneeuummoonnííaa  iinn  úútteerroo,,  hhiippeerrtteennssiióónn  

ppuullmmoonnaarr  yy  ccoorrttoocciirrccuuiittooss  aarrtteerriiaalleess,,  lloo  qquuee  ffiinnaallmmeennttee  ssee  mmaanniiffeessttaarraa  ccoonn  hhiippooxxiiaa  yy  eell  pprroodduuccttoo  

rreeqquueerriirráá  ddee  vveennttiillaacciióónn  aassiissttiiddaa,,  iinnccrreemmeennttaannddoo  llaa  MMoorrbbii  mmoorrttaalliiddaadd..  3399,,  4400,,4411--4433  EEnnttrree  llaass  ccaauussaass  ddee  

mmuueerrttee  ssee  eennccoonnttrraarroonn::  PPrreemmaattuurreezz  ((2255))  6644..11%%,,  NNeeuummoonnííaa  eenn  úútteerroo  ((77))  1177..99%%  sshhoocckk  ssééppttiiccoo  ((55))    

1122..88%%,,  hheemmoorrrraaggiiaa  ppuullmmoonnaarr  ((44))  1100..22%%,,  aassíí  ccoommoo  SSeeppssiiss  nneeoonnaattaall    ((44))  1100..22%%,,  ((CCuuaaddrroo  1166)),,  lloo  ccuuaall  

gguuaarrddaa  rreellaacciióónn  ccoonn  lloo  aanntteess  ddeessccrriittoo..  

  

NNoossoottrrooss  ppoorr  oottrroo  llaaddoo  ccoonnssttaattaammooss  ttaalleess  pprroocceessooss  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  mmiiccrroossccóóppiiccoo  aall  oobbtteenneerr  

uunn  aallttoo  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ccoorriiooaammnniioonniittiiss  hhiissttoollóóggiiccaa  eenn  llaass  ppllaacceennttaass  bbaajjoo  eessttuuddiioo,,  221100//443333  lloo  qquuee  

ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunn  4488..44%%..  EEss  iimmppoorrttaannttee  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  ddiicchhoo  pprroocceessoo  iinnvvoolluuccrraa  llaa  iinnffllaammaacciióónn  

ddee  llaass  mmeemmbbrraannaass  ffeettaalleess  ccoommpprroommeettiieennddoo  ttaannttoo  aa  llaa  ppoorrcciióónn  ddeell  aammnniiooss  qquuee  ccuubbrree  llaa  ccaarraa  ffeettaall  ddeell  

ddiissccoo  ee  iinncclluussoo  ppuueeddee  eexxtteennddeerrssee  aall  ddiissccoo  yy  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall..  AAddeemmááss  llaa  fflloorraa  bbaacctteerriiaannaa  cceerrvviiccoo  

vvaaggiinnaall  hhaa  ddeemmoossttrraaddoo  sseerr  ccaappaazz  ddee  ccoonnttaammiinnaarr  llaass  mmeemmbbrraannaass  oovvuullaarreess  aaúúnn  eenn  aauusseenncciiaa  ddee  rroottuurraa  

ddee  llaass  mmiissmmaass  ((RRPPMM))  yy  eess  lloo  qquuee  ttaammbbiiéénn  eennccoonnttrraammooss  eenn  nnuueessttrroo  eessttuuddiioo  eenn  116666//443333  ppllaacceennttaass  

((3388..33%%))  llaass  ccuuaalleess  eenn  ssuu  mmaayyoorrííaa  ssee  ttrraattaabbaann  ddee  RRPPMM  mmeennoorreess  aa  uunn  ddííaa  ((3300..77%%))..  EEnn  rreellaacciióónn  aa  eessttoo  

llaa  lliitteerraattuurraa  rreeppoorrttaa  RRPPMM  qquuee  vvaarrííaa  ddeessddee  33  aa  1188%%  eenn  eemmbbaarraazzooss  aa  ttéérrmmiinnooss  yy  3300%%  lloo  pprreesseennttaann  

ppaarrttooss  pprreettéérrmmiinnoo..  TToommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  llaa  RRPPMM  ccoonnttrriibbuuyyee  aa  ccoommpplliiccaacciioonneess  ccoommoo::  iinnffeecccciióónn  

mmaatteerrnnaa,,  iinnffeecccciioonneess  ffeettaalleess,,  ttrraabbaajjoo  ddee  ppaarrttoo  pprreettéérrmmiinnoo,,  OOlliiggooaammnniiooss,,  hhiippooxxiiaa  yy  aassffiixxiiaa  ffeettaall..  CCaabbee  

mmeenncciioonnaarrssee  qquuee  llaa  ccoommpprroobbaacciióónn  ddee  iinnffeecccciióónn  ttaammbbiiéénn  ssee  iiddeennttiiffiiccoo  eenn  mmeennoorr  ppoorrcceennttaajjee  aa  nniivveell  ddeell  

ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall  yy  ddiissccoo  ppllaacceennttaarriioo  ((FFuunniicciittiiss  33..44%%  yy  DDeecciidduuiittiiss  11..33%%))..  
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3388  

EEll  hhaabbeerr  eennccoonnttrraaddoo  uunn  3388..33%%  ddee  ccoorriiooaammnniioonniittiiss  hhiissttoollóóggiiccaa  eenn  nnuueessttrroo  eessttuuddiioo  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  

rreeppoorrttaaddaa  eenn  llaa  lliitteerraattuurraa  eess  uunn  ddaattoo  qquuee  nnooss  ddeebbee  ddee  sseerrvviirr  ccoommoo  uunn  tteerrmmóómmeettrroo  ddee  aalleerrttaa  aall  

rreessppeeccttoo,,    yyaa  qquuee  ssuu  iinncciiddeenncciiaa  eess  ddee  00..55  --1100%%..2255,,3399  ––  4411  TTaannttoo  eenn  llaass  iinnffeecccciioonneess  ddee  vvííaass  uurriinnaarriiaass    yy  

cceerrvviiccoovvaaggiinniittiiss,,    aassíí  ccoommoo  llooss  22  ccaassooss  ddee  ssííffiilliiss  yy  88  ddee  ttooxxooppllaassmmoossiiss,,  ffuueerroonn  eennttiiddaaddeess  qquuee  ddee  uunn  

mmooddoo  uu  oottrroo  ccoonnttrriibbuuyyeerroonn  aa  oobbtteenneerr  nneeoonnaattooss  ddee  mmeennoorr  ppeessoo  yy  ppoorr  eennddee  mmaayyoorr  rriieessggoo  ddee  

mmoorrbbiimmoorrttaalliiddaadd  eenn  nnuueessttrraa  iinnssttiittuucciióónn..    

  

LLaass  aalltteerraacciioonneess  hhiissttoollóóggiiccaass  eennccoonnttrraaddaass  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ppaattoollooggííaass  bbaajjoo  eessttuuddiioo  ttaammbbiiéénn  ssee  

hhaann  ddeessccrriittoo  ddee  mmaanneerraa  ssiimmiillaarr  eenn  eell  eessttuuddiioo  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  CCoorrtteezz,,  HH  ((22000066))..  11--  33  AAll  ccoommppaarraarrlloo  ccoonn  

nnuueessttrrooss  hhaallllaazzggooss  eessttooss  ffuueerroonn::  iinnffaarrttooss  aannttiigguuooss  228833//443333  lloo  pprreesseennttaarroonn  ((6655..44%%)),,  iinnffaarrttoo  rreecciieennttee  

22..55%%,,  ccoonn  uunn  ccoommpprroommiissoo  ddeell  55%%  ddeell  áárreeaa  ddeell  ddiissccoo  223366//443333  yy  ccoorrrreessppoonnddiióó  aa  uunn  8822..55%%..    

ÚÚnniiccaammeennttee  44  ppllaacceennttaass  ccoommpprroommeettííaann  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmaayyoorr  aall  1100%%..  ((00..99%%))..    HHeemmaattoommaass  rreettrroo  

ppllaacceennttaarriiooss  eenn  7733//443333  ((1166..88%%)),,  ccoorraannggiioossiiss  1111  ((22..55%%))..  ssiieennddoo  ddaattooss  uunn  ppooccoo  ssiimmiillaarr  aa  llooss  

eennccoonnttrraaddooss  ppoorr  CCoorrtteezz..  EEnn  ccuuaannttoo  aa  llooss  hhaallllaazzggooss  qquuee  ssee  llee  aassoocciiaarroonn  aa  RRPPMM  yy  RRCCIIUU  ssee  eennccoonnttrróó  

ccoorriiooaammnniioonniittiiss  eenn  221100  ppllaacceennttaass  ((4488..44%%))..    

  

EEvviiddeenncciiaammooss  aaddeemmááss  qquuee  ttooddaass  llaass  ppllaacceennttaass  tteennííaann  eenn  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  iinnffaarrttooss  yy  ttrroommbboossiiss  eenn  llooss  

vvaassooss  ffeettaalleess,,  eessttaa  úúllttiimmaa  ssee  eevviiddeenncciióó  eenn  6644  ((1144..77%%))  ccoonn  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  ttrroommbbooss  mmuurraalleess  yy  

oocclluussiivvooss  eenn  rraammaass  ddee  llaass  aarrtteerriiaass  oo  vveennaa  uummbbiilliiccaall,,  ccoonn  aaffeeccttaacciióónn  ddee  llaass  vveelllloossiiddaaddeess  ttrrooccaalleess  ddeell  

ppaarréénnqquuiimmaa  ppllaacceennttaarriioo..  EEssttee  ffeennóómmeennoo  ddee  iigguuaall  mmaanneerraa  ssee  oobbsseerrvvóó  eenn  llooss  vvaassooss  ccoorriiaalleess  ddee  llaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ffeettaall  ddee  mmeennoorr  ccaalliibbrree  4444  ((99..66%%))..  NNoossoottrrooss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  lloo  qquuee  ddeessccrriibbee  FFooxx  yy  ccooll..  11,,4422  

DDiicchhaa  eennttiiddaadd  aaffeeccttaa  aall  44..55%%  ddee  llaass  ppllaacceennttaass  aa  ttéérrmmiinnoo,,  RRaaddlliinnee  yy  PPaappppiinn  4422  eessttiimmaann  uunnaa  pprreevvaalleenncciiaa  

ddee  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  ddee  33  aa  1100//  11000000..  YY  ddeennttrroo  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess  qquuee  pprreesseennttaann  ttaalleess  hhaallllaazzggooss  ssee  

eennccuueennttrraann::  ccooaagguullooppaattiiaass  hheerreeddiittaarriiaass  yy  aaddqquuiirriiddaass,,  ddiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss,,  eexxppoossiicciióónn  aall  mmeeccoonniioo  ee  

iinnffeecccciióónn  ddee  mmeemmbbrraannaass  oovvuullaarreess  ccoommoo  llaass  qquuee  ssee  pprreesseennttaarroonn  eenn  llaass  nnuueessttrraass..  AAssíí  mmiissmmoo  ssee  

ssoommeettiieerroonn  aa  eessttuuddiioo  ttaammbbiiéénn  llooss  ccaassooss  ddee  aabboorrttooss  qquuee  ssee  eennccoonnttrraarroonn  eenn  nnuueessttrraa  sseerriiee  1155  ((33..44%%)),,  yy  

qquuee  eell  ffeettoo  ssee  aaccoommppaaññaabbaa  ddee  ssuu  ddiissccoo  ppllaacceennttaarriioo  rreessppeeccttiivvaammeennttee,,  eessttooss  ddee  iigguuaall  mmaanneerraa  

rreevveellaarroonn  hhaallllaazzggooss  ssiimmiillaarreess  aa  llooss  eennccoonnttrraaddooss  eenn  llaass  aauuttooppssiiaass  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  hhiissttooppaattoollóóggiiccoo::  

((aalltteerraacciioonneess  vvaassccuullaarreess  ee  iinnffeecccciioossaass))  pprriinncciippaallmmeennttee,,  ccooiinncciiddiieennddoo  ccoonn  oottrraass  sseerriieess  3344  --3377..    
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3399  

DDeebbeemmooss  cciittaarr  aaddeemmááss  qquuee  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  eexxiissttee  aacccceessiibbiilliiddaadd  aa  llaass  ppllaacceennttaass  nnoo  ssee  eennvvííaann  

ssuuffiicciieenntteess  ppaarraa  ssuu  eessttuuddiioo,,  ssiinnoo  eess  ppoorrqquuee  ssee  ddaa  aallgguunnaa  ccoommpplliiccaacciióónn  mmaatteerrnnaa  oo  ffeettaall  ccoonn  uunn  

ddeesseennllaaccee  ffaattaall..  LLoo  qquuee  ttaammbbiiéénn  ssee  ddeemmoossttrróó  eenn  eessttee  eessttuuddiioo,,  yyaa  qquuee  ddee  ttooddaass  llaass  ppllaacceennttaass  

eessttuuddiiaaddaass  qquuee    rreeuunnííaann  llooss  ccrriitteerriiooss  ccllíínniiccooss,,  ssoollaammeennttee  3322//443333    ffuueerroonn  ssoolliicciittaaddaass  ppaarraa  ssuu  eessttuuddiioo  

ppoorr  eell  áárreeaa  ccllíínniiccaa..    

  

LLiimmiittaanntteess  ddeell  eessttuuddiioo::    

SSee  eennccoonnttrróó  eell  nnoo  ccoonnttaarr  ccoonn  uunn  mmaanneejjoo  óóppttiimmoo  ddee  llaass  ppllaacceennttaass,,  llaass  qquuee  rreeqquuiieerreenn  ppaarraa  ssuu  

aaddeeccuuaaddaa  pprreesseerrvvaacciióónn  yy  ppaarraa  ssuu  ppoosstteerriioorr  eessttuuddiioo..  AAddeemmááss  aaúúnn  eexxiissttee  ppooccoo  iinntteerrééss  ppoorr  eessttuuddiiaarrllaa,,  

mmááss  qquuee  ccuuaannddoo  ooccuurrrree  uunnaa  mmuueerrttee  nneeoonnaattaall  uu  óóbbiittoo,,  qquuee  ssoonn  mmoottiivvooss  ddee  aauuttooppssiiaa,,  rreessttáánnddoollee  eell  

ggrraann  vvaalloorr  qquuee  ttiieennee  eessttaa,,  aall  pprrooppoorrcciioonnaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  aattrreevveess  ddee  ccaammbbiiooss  mmoorrffoollóóggiiccooss,,  ttaannttoo  eenn  ssuu  

eessttrruuccttuurraa  eexxtteerrnnaa  ccoommoo  aa  nniivveell  cceelluullaarr..  EEll  hheecchhoo  ddee  nnoo  hhaabbeerr  eennccoonnttrraaddoo  eessttuuddiiooss  pprreevviiooss  eenn  

nnuueessttrroo  ppaaííss  yy  eenn  oottrraass  iinnssttiittuucciioonneess  hhoossppiittaallaarriiaass,,  nnoo  ppeerrmmiittiióó  ccoommppaarraarr  nnuueessttrrooss  rreessuullttaaddooss  ccoonn  

ddaattooss  nnaacciioonnaalleess..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  llooss  ppooccooss  qquuee  ssee  eennccoonnttrraarroonn  aa  nniivveell  iinntteerrnnaacciioonnaall  pprreesseennttaarroonn  

rreessuullttaaddooss  ssiimmiillaarreess  aa  llooss  nnuueessttrrooss..  11--66,,3344  --3377  

  

IImmpplliiccaacciioonneess  ddeell  eessttuuddiioo::  ““  ttooddaa  ccaauussaa  ttiieennee  uunn  eeffeeccttoo""..  LLoo  ccuuaall  ssee  eejjeemmpplliiffiiccaa  pprreecciissaammeennttee  eenn  

eessttee    eessttuuddiioo,,  ddaaddoo  qquuee  eell  ppeerrssoonnaall  ccllíínniiccoo  yy  eell  mmiissmmoo  ddee  ppaattoollooggííaa  ssii  nnoo  ccuueennttaann  ccoonn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

yy  ccoonnoocciimmiieennttooss  bbáássiiccooss  eenn  lloo  qquuee  rreessppeeccttaa  aa  llaa  ppaattoollooggííaa  nnoorrmmaall  ppllaacceennttaarriiaa  yy  aa  ssuuss  ddeebbiiddaass  

aalltteerraacciioonneess,,  nnooss  ddaarráá  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa  uunn  mmaanneejjoo  lliimmiittaaddoo  ppaarraa  nnuueessttrraass  eemmbbaarraazzaaddaass  yy  eenn  

ccoonnsseeccuueenncciiaa  ssuuss  pprroodduuccttooss..    LLlleeggaannddoo  iinncclluussoo  aa  ggeenneerraarr  uunnaa  sseerriiee  ddee  rreeppeerrccuussiioonneess  nneeggaattiivvaass,,  

ccoommoo  uunnaa  mmuueerrttee  nneeoonnaattaall  oo  iinncclluussoo  mmaatteerrnnaa..  LLaa  iinntteenncciióónn  hhaa  ssiiddoo  qquuee  eessttooss  ddaattooss  ssiirrvvaann  ccoommoo  uunn  

ccoommpplleemmeennttoo  aa  ttooddoo  eell  eejjeerrcciicciioo  ccllíínniiccoo  yy  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  cceerrtteerroo,,  qquuee  rreeaalliizzaann  llooss  iinnvvoolluuccrraaddooss  ccoonn  eell  

bbiinnoommiioo  mmaaddrree--hhiijjoo  ((GGiinneeccóóllooggooss  yy  PPeeddiiaattrraass,,  NNeeoonnaattóóllooggooss  ee  iinncclluussoo  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  rreessiiddeenntteess  eenn  

ffoorrmmaacciióónn  ddee  eessttaass  eessppeecciiaalliiddaaddeess))..  LLoo  ccuuaall  ddeebbee  ddee  sseerr  uunn  aavviissoo  ppaarraa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  

eessttaa  iinnssttiittuucciióónn,,  pprriinncciippaallmmeennttee  ppoorrqquuee  eess  aallggoo  qquuee  ppuueeddee  sseerr  ccoorrrreeggiiddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  mmeeddiiddaass  yy  

ccoonnttrroolleess  rriigguurroossoo  ppaarraa  oobbtteenneerr  uunnaa  mmeejjoorr  ccaalliiddaadd  eenn  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo    yy    tteerraappééuuttiiccaa  ddee  nnuueessttrraass  

ffuuttuurraass  mmaaddrreess  yy  nniiññooss,,  lloo  ccuuaall  ddeebbee  ddee  ccoonnssttiittuuiirr  uunn  pprroocceessoo  aaccttiivvoo,,  ddiinnáámmiiccoo  yy  ccoonnssttaannttee  qquuee  

rreessppoonnddaa  aa  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  nnuueessttrraa  iinnssttiittuucciióónn  ppaarraa  ccaaddaa  uunnaa  ddee  ssuuss  uussuuaarriiaass..  
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1100..  CCoonncclluussiioonneess  

  

11..  EEnn  lloo  rreeffeerreennttee  aall  pprriimmeerr  oobbjjeettiivvoo  ssee  rreeccoonnoocciióó  qquuee  llaass  ggeessttaanntteess  ssee  ssiittúúaann  eenn  eell  ggrruuppoo  

eettáárreeoo  ddee  llooss  2200  aa  3344  aaññooss,,  ddee  llaass  ccuuaalleess  llaa  mmaayyoorrííaa  pprroocceeddííaann  ddeell  áárreeaa  uurrbbaannaa,,  uussuuaarriiaass  

IINNSSSS    yy  tteennííaann  mmááss  ddee  55  CCPPNN..  SSiieennddoo  nnuullííppaarraass  llaa  mmaayyoorrííaa  yy  ccoonn  mmááss  ddee  aallgguunnaa  ppaattoollooggííaa  

ddee  bbaassee  yy//oo  pprroocceessoo  iinnffeecccciioossoo..  LLooss  ppaarrttooss  cceessáárreeaass  ssoonn  llaa  vvííaa  ddee  nnaacciimmiieennttoo  mmááss  ccoommúúnn,,  

ssiieennddoo  llaa  ggeessttaacciióónn  úúnniiccaa  llaa  ddee  mmaayyoorr  pprrooppoorrcciióónn  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  eemmbbaarraazzooss  ggeemmeellaarreess..  

DDee  llooss  1100  óóbbiittooss    aa  44  ssee  llooggrroo  eeffeeccttuuaarr  eessttuuddiioo  ddee  nneeccrrooppssiiaa..    LLaa  eeddaadd  ggeessttaacciioonnaall  ssee  

oobbsseerrvvóó  eennttrree  llaass  3377  aa  4422  sseemmaannaass,,  lloo  ccuuaall  ccoonnccoorrddóó  ccoonn  llaa  eeddaadd  ppoorr  CCaappuurrrroo  aa  llooss  

pprroodduuccttooss..  

  

22..  RReessppeeccttoo  aall  sseegguunnddoo  oobbjjeettiivvoo::  ssee  eennccoonnttrróó  uunnaa  llaarrggaa  lliissttaa  ddee  ppaattoollooggííaass  ((3300))  ttaannttoo  

mmaatteerrnnaass  ccoommoo  ffeettaalleess  qquuee  rreeppeerrccuuttiieerroonn  ddee  mmaanneerraa  ddiirreeccttaa  ssoobbrree  llaa  ppllaacceennttaa,,  eexxpprreessáánnddoolloo  

ccoonn  hhaallllaazzggooss  mmaaccrroossccóóppiiccooss  ccoommoo  aalltteerraacciioonneess  iissqquuéémmiiccaass  ((IInnffaarrttooss,,  hheemmaattoommaass,,  

ccoonnggeessttiióónn  yy  ttrroommbboossiiss))  aassíí  ccoommoo  mmiiccrroossccóóppiiccooss  ((ccoorraannggiioossiiss,,  iinnffaarrttoo,,  ccoorraannggiioommaa,,  aauummeennttoo  

yy  rreettaarrddoo  eenn  llaa  vveelloocciiddaadd  ddee  mmaadduurraacciióónn  vveelllloossiittaarriiaa))  pprriinncciippaallmmeennttee..  AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  ssee  

ddeebbee  ddee  ccoonnssiiddeerraarr  eell  aallttoo  nnúúmmeerroo  ddee  iinnffeecccciioonneess  uurriinnaarriiaass  yy  cceerrvviiccoovvaaggiinnaalleess  ccoonn  qquuee  

ccuurrssaann  nnuueessttrraass  eemmbbaarraazzaaddaass  yy  qquuee  ssee  ccoommpprroobbóó  hhiissttoollóóggiiccaammeennttee  ccoonn  eell  aallttoo  ppoorrcceennttaajjee  ddee  

ccoorriiooaammnniioonniittiiss..  

  

33..  RReessppeeccttoo  aall  tteerrcceerr  oobbjjeettiivvoo  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  pprroodduuccttoo  ssee  eennccoonnttrróó  qquuee  221100  

nneeoonnaattooss  ffuueerroonn  hhoossppiittaalliizzaaddooss  eenn  ssaallaass  ddee::  UUCCII,,    UUCCIINN  yy  oobbsseerrvvaacciióónn,,    pprriinncciippaallmmeennttee  ddooss  

ggrruuppooss::  eell  pprriimmeerroo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  rreecciiéénn  nnaacciiddooss  aa  ttéérrmmiinnoo  aaddeeccuuaaddooss  ppaarraa  eeddaadd  ggeessttaacciioonnaall    

yy  ccoonn  ppeessoo  aaddeeccuuaaddoo,,  ppeerroo  ccoonn  rriieessggoo  ddee  sseeppssiiss  nneeoonnaattaall,,  ddeebbiiddoo  aa  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  

mmaatteerrnnooss  ddee  eettiioollooggííaa  iinnffeecccciioossaa  ((IInnffeecccciióónn  ddee  vvííaass  uurriinnaarriiaass  yy  cceerrvviiccoo  vvaaggiinniittiiss))  yy  eell  sseegguunnddoo  

ggrruuppoo  ddee  nneeoonnaattooss  lloo  ccoonnffoorrmmaabbaann  rreecciiéénn  nnaacciiddooss  pprreettéérrmmiinnoo,,  ppeeqquueeññooss  ppaarraa  eeddaadd  

ggeessttaacciioonnaall  yy  bbaajjoo  ppeessoo,,  llooss  ccuuaalleess  ddeessaarrrroollllaarroonn  hhiippeerrbbiilliirruubbiinneemmiiaa  yy  sseeppssiiss  nneeoonnaattaall  eennttrree  

oottrraass..  EEll  mmíínniimmoo  ddee  ddííaass  hhoossppiittaalliizzaaddooss  ffuuee  11  yy  eell  mmááxxiimmoo  ddee  3366  ddííaass..  EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  

ccoonnddiicciióónn  ddee  eeggrreessoo  ddee  llooss  nneeoonnaattooss  hhoossppiittaalliizzaaddooss  117711  eeggrreessaarroonn  vviivvooss  yy  3399  ffaalllleecciieerroonn..  

EEnnttrree  llooss  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  ddee  ddeeffuunncciióónn  ssee  eennccoonnttrraarroonn::  PPrreemmaattuurreezz,,  NNeeuummoonnííaa  eenn  úútteerroo,,  sshhoocckk  

ssééppttiiccoo  yy  hheemmoorrrraaggiiaa  pprriinncciippaallmmeennttee..  
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1111..  RReeccoommeennddaacciioonneess  

  

  

LLooss  hhaallllaazzggooss  eennccoonnttrraaddooss  ttaannttoo  mmaaccrroossccóóppiiccooss  yy  mmiiccrroossccóóppiiccooss  rreepprreesseennttaann  uunn  iinntteennttoo  ppaarraa  

ddeemmoossttrraarr  uunnaa  vviissiióónn  qquuee  ttaannttoo  ppaattoollooggííaass  mmaatteerrnnaass  ccoommoo  ffeettaalleess  ttiieenneenn  ssuu  eexxpprreessiióónn  ccllíínniiccaa  ee  

hhiissttooppaattoollóóggiiccaa  yy    qquuee  eessttaass  eevviiddeenncciiaass  nnoo  ssee  ddeebbeenn  ddee  vveerr  ccoommoo  aallggoo  iinnddeeppeennddiieennttee  yy  aalleejjaaddoo,,  ssii  nnoo  

ccoommoo  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  qquuee  sseeaann  ddee  uuttiilliiddaadd  ppaarraa  ccoonnttrriibbuuiirr  aall  bbiieenneessttaarr  ddeell  bbiinnoommiioo  

mmaaddrree  ––  hhiijjoo..  PPoorr  lloo  qquuee  rreeccoommeennddaammooss::  

  

11..  SSee  rreeqquuiieerree  qquuee  eell  sseerrvviicciioo  ddee  ppaattoollooggííaa  eenn  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ggiinneeccoollooggííaa,,  

ppeeddiiaattrrííaa  yy  nneeoonnaattoollooggííaa,,  uunniiffiiqquueenn  ccrriitteerriiooss,,  ppaarraa  llaa    iinnddiiccaacciióónn  ddeell  eessttuuddiioo  hhiissttooppaattoollóóggiiccoo  ddee  

ppllaacceennttaass..  

  

22..  LLaa  ddiivvuullggaacciióónn  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssee  ppuueeddee  llooggrraarr  eessttiimmuullaannddoo  eell  eessttuuddiioo  ddee  eessttee  mmaarraavviilllloossoo  

óórrggaannoo,,  qquuee  nnooss  pprrooppoorrcciioonnaa  hheerrrraammiieennttaass  ccllíínniiccaass  ee  iinncclluussoo  mmééddiiccoo  lleeggaalleess  ppaarraa  llooggrraarr  

eexxpplliiccaarr  pprroocceessooss  ffiissiiooppaattoollóóggiiccooss  yy  eettiiooppaattooggéénniiccooss,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  hhaallllaazzggooss  

hhiissttooppaattoollóóggiiccooss..  

  

33..  SSee  ddeebbee  ddee  pprrooppoorrcciioonnaarr  mmaayyoorr  iinntteerrééss  yy  aappooyyoo  aa  iinnvveessttiiggaacciioonneess  qquuee  ccuummpplleenn  ccoonn  llooss  

rreeqquuiissiittooss  yy  ppaarráámmeettrrooss  ddee  rriiggoorr  cciieennttííffiiccoo  yy  ééttiiccoo,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  ccoonnttaarr  ccoonn  ddaattooss  ddee  

rreelleevvaanncciiaa  pprrooppiiooss  ccoommoo  iinnssttiittuucciióónn  pprreessttaaddoorraa  ddee  sseerrvviicciiooss  eenn  ssaalluudd..  

  

EEnn  bbaassee  aa  ttooddoo  lloo  aanntteerriioorr  iinnssiissttiimmooss  eenn  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoonnttiinnuuaarr  eessttiimmuullaannddoo  eell  eennvviióó  ddee  ppllaacceennttaa  

ccoonn  aannoorrmmaalliiddaaddeess  mmaaccrroossccóóppiiccaass  oo  bbiieenn  ccoonn  iinnddiiccaacciioonneess  ccllíínniiccaass  mmaatteerrnnaass  yy  ffeettaalleess,,  ccoonn  eell  oobbjjeettoo  

ddee  sseerr  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  ddee  uuttiilliiddaadd  ppaarraa  eell  ccllíínniiccoo  ((GGiinneeccoo  oobbsstteettrraa,,  ppeeddiiaattrraa  yy  nneeoonnaattóóllooggooss))..  
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1122..    BBiibblliiooggrraaffííaa  

  

  

11..  CCoorrttééss,,  HH..  eett  aall..  UUttiilliiddaadd  ccllíínniiccaa  ddeell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  eenn  eell  hhoossppiittaall  uunniivveerrssiittaarriioo  SSaann  

VViicceennttee  ddee  PPaauull..  RReevviissttaa  CCoolloommbbiiaannaa  ddee  oobbsstteettrriicciiaa  yy  ggiinneeccoollooggííaa..  VVooll..  5588..  NNºº  11..  22000077..  

PPgg..  6600--6644..  

  

22..  PPuurraass,,  AA..  eett  aall..  PPrroottooccoolloo  ddee  eessttuuddiioo  eenn  ppllaacceennttaass,,  hhoossppiittaall  llaa  VViirrggeenn  ddeell  ccaammiinnoo,,  EEssppaaññaa..  

22000000..    

  

33..  FFiirrsstt  pprrooffeessssiioonnaallss  iinnssuurraannccee  ccoommppaannyy..  IInnddiiccaattiioonnss  ffoorr  ppllaacceennttaall  eexxaammiinnaattiioonn  pprreevveennttiivvee  

aaccttiioonn  aanndd  lloossss  rreedduuccttiioonn  ppllaann..  22000044..  

  

44..  GGrraasseess,,  PP..  PPaattoollooggííaa  ggiinneeccoollóóggiiccaa::  bbaasseess  ppaarraa  eell  ddiiaaggnnoossttiiccoo  mmoorrffoollóóggiiccoo..      EEddiittoorriiaall  

MMAASSSSOONN..  BBaarrcceelloonnaa,,  EEssppaaññaa..  22000033..  PPaarrttee  IIIIII,,  CCaappííttuullooss  11  ––  1155..  

  

55..  BBooootthh,,  VV,,JJ..  NNeellssoonn..  KK,,  BB..  eett  aall..  WWhhaatt  ffaaccttoorrss  iinnfflluueennccee  wwhheetthheerr  ppllaacceennttaass  aarree  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  

ppaatthhoollooggiicc  eexxaammiinnaattiioonn..  AAmm..  JJ..  OObbsstteett  GGyynneeccooll  11999977,,  117766::  556677,,  557711..  

  

66..  MMoolliinnaa,,  VV..  SSáánncchheezz,,  RR..  UUttiilliiddaadd  ddee  llaa  bbiiooppssiiaa  ddee  ppllaacceennttaa..  CCaacc..  MMeedd  CCaarraaccaass..  VV..  110099..  NNºº  

33..  CCaarraaccaass,,  mmaarrzzoo  22000011..  

  

77..  GGrraauuss,,  FF..  eett  aall..  AAttllaass  ooff  nnoonnttuummoorr  ppaatthhoollooggyy//ppllaacceennttaall  ppaatthhoollooggyy..  AAFFIIPP..  22000088..  VVooll..33..  

  

88..  GGlleeiicchheerr,,  BB..  eett  aall..  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess  ccllíínniiccaass  ddeell  eemmbbaarraazzoo..  33rraa  eeddiicciióónn..  

EEddiittoorriiaall  PPaannaammeerriiccaannaa..  22000055..  VVoolluummeenn  II  ––  IIII..  

  

99..  CCaabbeerroo,,  LL..  RRiieessggoo  eelleevvaaddoo  oobbssttééttrriiccoo..  33rraa  eeddiicciióónn..  EEddiittoorriiaall  MMAASSSSOONN,,  SS..AA..  BBaarrcceelloonnaa,,  

EEssppaaññaa..22000066..  

  

1100..  KKuummaarr  ,,  VV..  eett  aall..  RRoobbbbiinnss  yy  CCoottrraann..  PPaattoollooggííaa  eessttrruuccttuurraall  yy  ffuunncciioonnaall..  77mmaa  eeddiicciióónn..  

EEddiittoorriiaall  EELLSSEEVVIIEERR..  BBaarrcceelloonnaa,,  EEssppaaññaa..  22000088..  

  

1111..  LLaaggmmaann,,  SS..  EEmmbbrriioollooggííaa  MMééddiiccaa  ccoonn  oorriieennttaacciióónn  ccllíínniiccaa..  99nnaa  eeddiicciióónn..  EEddiittoorriiaall  

PPaannaammeerriiccaannaa,,  BBuueennooss  AAiirreess,,  AArrggeennttiinnaa..  22000011..  

  

  

  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  
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1122..  MMoooorree,,  KK..  EEmmbbrriioollooggííaa  ccllíínniiccaa..  44ttaa  eeddiicciióónn..  EEddiittoorriiaall  IInntteerraammeerriiccaannaa,,  MMccGGrraaww  HHiillll..  MMééxxiiccoo,,  

DD..FF..11998888..  

  

1133..  EEyynnaarrdd,,  AA..  eett  aall..  HHiissttoollooggííaa  yy  eemmbbrriioollooggííaa  ddeell  sseerr  hhuummaannoo..  BBaasseess  cceelluullaarreess  yy  mmoolleeccuullaarreess..  

44ttaa  eeddiicciióónn..  EEddiittoorriiaall  mmééddiiccaa  PPaannaammeerriiccaannaa..  22000088..  

  

1144..  GGaarrttnneerr,,  LL..  eett  aall..  TTeexxttoo  aattllaass  ddee  hhiissttoollooggííaa..  33rraa  eeddiicciióónn..  EEddiittoorriiaall  MMccGGrraaww  HHiillll..22000088..  PPgg..  

448833  ––  448844..  

  

1155..  WWeessttrraa,,  HH..  eett  aall..  SSuurrggiiccaall  ppaatthhoollooggyy  ddiisssseeccttiioonn  aanndd  iilluussttrraatteedd  gguuiiddee..  22nndd..  EEddiittiioonn..  SSpprriinnggeerr,,  

NNeeww  YYoorrkk,,  UUSSAA..  22000033..  

  

1166..  RRoossaaii,,  JJ..  AAcckkeerrmmeenn..  SSuurrggiiccaall  ppaatthhoollooggyy..  99  tthh  eeddiittiioonn..  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..  

EEddiittoorriiaall  MMoossbbyy..  22000044..  VVoolluummeenn  IIII..  

  

1177..  MMaarrcchheettttii,,  DD..  eett  aall..  EEvvaalluuaattiioonn  oonn  tthhee  ppllaacceennttaa  iinn  ssttiillllbboorrnn  ffeettuuss  ttoo  eessttiimmaattee  tthhee  ttiimmee  ooff  

ddeeaatthh..  CCaassee  rreeppoorrtt..  IInnssttiittuuttoo  MMeeddiicciinnaa  LLeeggaallee,,  UUnniivveerrssiittaa  ddii  FFeerrrraarraa,,  RRoommee,,  IIttaallyy..  22000077..  

  

1188..  RRuummaacckk,,  CC..  eett  aall..  DDiiaaggnnoossttiiccoo  ppoorr  eeccooggrraaffííaa  oobbssttééttrriiccaa  yy  ffeettaall..  22ddaa  eeddiicciióónn..  EEddiittoorriiaall  

MMAARRBBAANN..  MMaaddrriidd,,  EEssppaaññaa..22000055..  

  

1199..  SSiilluueerraa,,  LL..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  aannaattoohhiissttoo  ––  ppaattoollóóggiiccaa  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  yy  ccoorrrreellaacciióónn  ccllíínniiccaa  eenn  

llaa  eennffeerrmmeeddaadd  hhiippeerrtteennssiivvaa  iinndduucciiddaa  ppoorr  eell  eemmbbaarraazzoo..  RReevviissttaa  SSaalluudd  UUnniinnoorrttee..  

BBaarrrraannqquuiillllaa,,  CCoolloommbbiiaa..  22000055..  VVoolluummeenn  2211,,  ppaaggiinnaass  4411  ––  5544..  

  

2200..  CCáácceerreess,,  MM..BB..  MMaanneejjoo  ddeell  RReecciiéénn  nnaacciiddoo  eennffeerrmmoo..  11rraa  eeddiicciióónn..  EEddiittoorriiaall  LLIITTOONNIICCAA..  LLeeóónn,,  

NNiiccaarraagguuaa..  11999911..  

  

2211..  JJaassssoo  ,,LL..  NNeeoonnaattoollooggííaa  pprraaccttiiccaa..  33rraa  eeddiicciióónn..  EEddiittoorriiaall  MMaannuuaall  MMooddeerrnnoo,,  SS..AA..  MMééxxiiccoo,,  

DD..FF..11998899..  

  

2222..  RRiivvaass,,  MM..  BBeerrrrííooss,,  TT..  FFaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  aassoocciiaaddooss  aa  llaa  mmoorrttaalliiddaadd  ppeerriinnaattaall  eenn  eell  cceennttrroo  

ddee  ssaalluudd  AAddeelliinnaa  OOrrtteeggaa  CCaassttrroo,,  eenn  eell  ppeerriiooddoo  ddee  eenneerroo  ddeell  22000022  aa  ddiicciieemmbbrree  22000055..  TTeessiiss  

ppaarraa  ooppttaarr  aall  ttiittuulloo  ddee  ddooccttoorr  eenn  MMeeddiicciinnaa  yy  CCiirruuggííaa..  MMaannaagguuaa,,  NNiiccaarraagguuaa..  22000055..  

  

2233..  CCrruuzz,,  MM..  TTrraattaaddoo  ddee  ppeeddiiaattrrííaa..  99nnaa  eeddiicciióónn..  EEddiittoorriiaall  OOccééaannoo  ––  EErrggóónn..  22000077..  VVoolluummeenn  II  ––  

IIII..  

  

2244..  MMaarrttíínneezz,,  FF..  MMeeddiicciinnaa  ppeerriinnaattaall  bbaassaaddaa  eenn  eevviiddeenncciiaa..  SSoocciieeddaadd  NNiiccaarraaggüüeennssee  ddee  

MMeeddiicciinnaa  PPeerriinnaattaall..  OOPPSS  ––  OOMMSS,,  EEddiittoorriiaall  LLIITTOONNIICC..  MMaannaagguuaa,,  NNiiccaarraagguuaa..  22000055..  
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2255..  OOrrttiizz,,  UU..  eett  aall..  RReevviissttaa  ddee  ggiinneeccoollooggííaa::  CCoorrrreellaacciióónn  eennttrree  ccoorriiooaammnniioonniittiiss  hhiissttoollóóggiiccaa  yy  

ccllíínniiccaa  eenn  ppaacciieenntteess  ccoonn  rruuppttuurraa  pprreemmaattuurraa  ddee  MMeemmbbrraannaass  mmaayyoorr  ddee  1122  hhoorraass..  LLiimmaa,,  

PPeerrúú..  22000077..  

  

2266..  GGaalllleeggoo,,  CC..  AAppuunntteess  ddee  ggiinneeccoollooggííaa::  OOttrraass  aalltteerraacciioonneess  ddee  llaa  ppllaacceennttaa..  22000088..  

  

2277..  VVeeggaa,,  GG..  eett  aall..  CCoorraannggiioommaa  ggiiggaannttee  ddee  llaa  ppllaacceennttaa..  RReevviissttaa  CChhiilleennaa  ddee  oobbsstteettrriicciiaa  yy  

ggiinneeccoollooggííaa..  VVoolluummeenn..  7722..  NNºº  66..  SSaannttiiaaggoo,,  22000077..  PPaaggiinnaass  440077  ––  441111..  

  

2288..  SSjjooggrreeeenn,,  AA..  AAccrreettiissmmoo  ppllaacceennttaarriioo  eenn  eell  iinnssttiittuuttoo  mmaatteerrnnoo  iinnffaannttiill  ddee  11999944  ––  11999999..  RReevviissttaa  

CCoolloommbbiiaannaa  ddee  oobbsstteettrriicciiaa  yy  ggiinneeccoollooggííaa..  VVoolluummeenn  5533..  NNºº  44..  BBooggoottáá,,  CCoolloommbbiiaa..  OOccttuubbrree  ––  

ddiicciieemmbbrree  22000022..  

  

2299..  LLóóppeezz,,  JJ..  eett  aall..  PPrreeeeccllaammppssiiaa::  ffrroomm  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  oobbsseerrvvaattiioonnss  ttoo  mmoolleeccuullaarr  mmaacchhaanniiss  ––  

BBrraazz  JJ..  MMeedd  BBiiooll..  BBrraazz  FFaaccttoorrss  tthhaatt  iinnfflluueennccee  mmaatteerrnnaall  aanndd  ffeettaall  mmoorrbbiilliittyy..22000011,,  ppaaggiinnaa  

11227777  --11229955..  

  

3300..  PPiinneeddaa,,  EE..  eett  aall..  MMeettooddoollooggííaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn..  33rraa  eeddiicciióónn..  OOPPSS,,  OOMMSS..  22000088..  

WWaasshhiinnggttoonn,,  DD,,CC..  OOPPSS..  

  

3311..  AAgguuiillaarr,,  SS..  FFóórrmmuullaass  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  llaa  mmuueessttrraa  eenn  iinnvveessttiiggaacciioonneess  ddee  ssaalluudd..  AArrttiiccuulloo  

ddee  rreevviissiióónn..  SSaalluudd  eenn  TTaabbaassccoo..  VVoolluummeenn  IIII..  NNºº11  ––  22..  EEnneerroo  ––  aaggoossttoo..22000055..  

  

3322..  PPiiuurraa,,  JJ..  MMeettooddoollooggííaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  cciieennttííffiiccaa  uunn  eennffooqquuee  iinntteeggrraaddoorr..  11rraa  eeddiicciióónn..  

EEddiittoorriiaall  PPAAVVSSAA..  MMaannaagguuaa,,  NNiiccaarraagguuaa..  MMaayyoo,,  22000066..  

  

3333..  DDiicccciioonnaarriioo  ddee  mmeeddiicciinnaa..  EEddiittoorriiaall  OOccééaannoo,,  MMoossbbyy..  22000077..  

  

3344..  KKaauuffmmaannnn,,  PP..  eett..  AAll..  PPaatthhoollooggyy  ooff  tthhee  hhuummaann  ppllaacceennttaa..  FFiifftthh  eeddiittiioonn..  SSpprriinnggeerr..  22000066..  

  

3355..  BBaaeerrggeenn,,  RR..  MMaannuuaall  ooff  BBeenniirrsscchhkkee  aanndd  KKaauuffmmaannnnss  PPaatthhoollooggyy  ooff  tthheennhhuummaann  ppllaacceennttaa..  

FFiirrsstt  eeddiittiioonn..  SSpprriinnggeerr..  22000055  

  

3366..  KKaappllaann,,  CC..  CCoolloorr  aattllaass  ooff  ggrroossss  ppllaacceennttaall  ppaatthhoollooggyy..  SSeeccoonndd  eeddiittiioonn..  SSpprriinnggeerr..  22000077..  

  

3377..  AAFFIIPP..  AAttllaass  ooff  nnoonnttuummoorr  ppaatthhoollooggyy..  FFaasscciiccllee  33..  AAmmeerriiccaann  RReeggiissttrryy  ooff  ppaatthhoollooggyy..  22000044..  

  

3388..  GGuueevvaarraa,,  UU..  HHiissttoorriiaa  ddee  llaa  PPaattoollooggííaa  eenn  NNiiccaarraagguuaa..  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  AAuuttóónnoommaa  ddee  

NNiiccaarraagguuaa..  EEddiittoorriiaall  UUnniivveerrssiittaarriiaa..  UUNNAANN  ––  LLEEÓÓNN..  LLeeóónn,,  NNiiccaarraagguuaa..  CC..AA..22000033..  
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3399..  Membreño, J. Comportamiento Clínico y Epidemiológico de las Infecciones Nasocomiales 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo 

Rosales Argüello (HEODRA). Período Comprendido de Octubre 2002 – Enero 2004. Para 

optar al título de especialista en Pediatría.  

  

4400..  LLóóppeezz,,  EE..  NNeeoonnaattooss  ccoonn  ddeepprreessiióónn  rreessppiirraattoorriiaa  aall  nnaacceerr  yy  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  

mmaanniiffeessttaacciioonneess  ccllíínniiccaass  ddee  eenncceeffaallooppaattííaa  hhiippooxxiiaa  yy  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  aassoocciiaaddooss..  

HHEEOODDRRAA  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  LLeeóónn,,  22000033..  TTeessiiss  ppaarraa  ooppttaarr  aall  ttííttuulloo  ddee  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  

PPeeddiiaattrrííaa..  LLeeóónn,,  NNiiccaarraagguuaa..  22000033..  

  

4411..  JJooffrree,,  MM..  FFaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  aassoocciiaaddooss  aa  rreeiinnggrreessooss  aa  llaa  ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa,,  HHoossppiittaall  

MMiilliittaarr  EEssccuueellaa  DDrr..  AAlleejjaannddrroo  DDáávviillaa  BBoollaaññooss,,  dduurraannttee  mmaarrzzoo--aaggoossttoo  ddeell  22000099..  

  

4422..  BBaarrrriioo,,  MM..  CCrriitteerriiooss  ddiiaaggnnóóssttiiccoo,,  nnoommeennccllaattuurraa  yy  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ppaattoollooggííaa  vvaassccuullaarr  ffeettaall  

ppllaacceennttaarriiaa..  HHoossppiittaall  IIttaalliiaannoo  ddee  BBuueennooss  AAiirreess,,  AArrggeennttiinnaa  22000066..  

  

4433..  GGaallllaarrddoo,,  PP..  EEssttaaddoo  aaccttuuaall  ddee  llaa  nneeoonnaattoollooggííaa::  EExxppeerriieenncciiaa  eenn  eell  hhoossppiittaall  ddeell  nniiññoo,,  CCiiuuddaadd  

ddee  PPaannaammáá..22000066..  

  

4444..  CCoommuunniiccaacciióónn  ppeerrssoonnaall  ccoonn  DDrraa..  EE..  BBeerrrriiooss,,  22000099..  

  

4455..  hhttttpp::  wwwwww..  mmiinnssaa..ggoobb..nnii//bbnnss//mmoonnooggrraaffííaass//ppaattooll..hhttmmll  
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II..  FFiicchhaa  ddee  RReeccoolleecccciióónn  ddee  DDaattooss::    

  

  

FF11..  AAññoo  ddee  eessttuuddiioo::      11..□□  AAññoo  22000099                                22..  

□□  AAññoo  22001100  

  

  

  

  

DDaattooss  

CCllíínniiccooss  

MMaatteerrnnooss  

  

FF  22..  CCaatteeggoorrííaa::                          11..□□  IINNSSSS                          22..□□  CCoobbeerrttuurraa                          33..□□  PPAAMMEE                                  44..□□  

AAuuttoorriizzaaddoo                                                                      

FF33..  PPrroocceeddeenncciiaa::                    11..□□  UUrrbbaannaa                  22..□□  RRuurraall                                                      

FF44..  EEddaadd::  ________  AAññooss    FF55..  FFUURR::  ____________________  FF66..  FFPPPP::  ________________________  FF77..  FFRRPP::  

______________________                                                                                                                    

FF88..  GGeessttaa  __________                  FF99..  PPaarraa  ____________________  FF1100..  AAbboorrttoo  ____________________  FF1111..  CCeessáárreeaa  

______________    

FF1122..  EEddaadd  GGeessttaacciioonnaall::  __________  SSGG          

FF1133..  NN   ddee  CCPPNN  ____________________    FF1144..  IInnffeecccciioonneess::          11..□□  SSii                                          22..□□  NNoo              

FF1155..  TTrriimmeessttrree::                                                11..□□  II  TTrriimmeessttrree                  22..□□  IIII  TTrriimmeessttrree            33..□□  IIIIII  TTrriimmeessttrree    

FF1166..    PPeessoo  MMaatteerrnnoo::  __________________  KKgg                

FF1177..  TTooxxootteesstt::              11..□□  PPoossiittiivvoo          22..□□  NNeeggaattiivvoo                        33..□□  DDaattoo  nnoo  eennccoonnttrraaddoo  eenn  

eexxppeeddiieennttee  

FF1188..    VVDDRRLL::                    11..□□  RReeaaccttiivvoo        22..□□  NNoo  RReeaaccttiivvoo            33..□□  DDaattoo  nnoo  eennccoonnttrraaddoo  eenn  eexxppeeddiieennttee                                                

FF1199..    UUrrooccuullttiivvoo          11..□□  PPoossiittiivvoo          22..□□  NNeeggaattiivvoo                      33..□□  DDaattoo  nnoo  eennccoonnttrraaddoo  eenn  eexxppeeddiieennttee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDaattooss  ddeell  

FF2200..    GGeessttaacciióónn::      11..□□  ÚÚnniiccaa                                      22..  □□  GGeemmeellaarr                          33..  □□  TTrriilllliizzooss    

FF2211..  VVííaa  ddeell  NNaacciimmiieennttoo::                                                  11..□□  CCeessáárreeaa                            22..  □□  VVaaggiinnaall                          

FF2222..  NNaacciióó::                    11..□□  VViivvoo                                            22..  □□  MMuueerrttoo                                    

FF2233..  NNeeccrrooppssiiaa::      11..□□  SSii                                                    22..  □□  NNoo    

FF2244..  SSeexxoo::                    11..□□  FFeemmeenniinnoo                            22..  □□  MMaassccuulliinnoo                      

FF2255..PPeessoo::__________________________ggrr            FF2266..  SSeemmaannaass  ddee  GGeessttaacciióónn  ______________  FF2277..  AAPPGGAARR::  ____________              

FF2288..HHoossppiittaalliizzaaddoo::        11..  □□    SSii                                        22..□□  NNoo                                          

FF2299..  SSaallaa::                                11..□□  OObbsseerrvvaacciióónn        22..□□  UUCCII                        33..□□  UUCCIINN                          44..□□    AAlloojjaammiieennttoo  

CCoonnjjuunnttoo  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
4488  

  
FFiicchhaa  ddee  RReeccoolleecccciióónn  ddee  DDaattooss::  

  

  

PPrroodduuccttoo  

  

FF3300..DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  IInnggrreessoo::      

11..□□  RRNNTT                                      22..□□  RRNNPPrr                            33..□□  RRNNGGEEGG              44..□□  RRNNPPEEGG              55..□□    AAEEGG                    66..□□  

CCIIUURR            

77..□□    SSDDRR                                    88..□□  TTTTRRNN                          99..□□  HHiippootteerrmmiiaa    1100..□□  SSNN                        1111..□□  RR//SSeeppssiiss        

1122..□□  RR//TTrraassttoorrnnoo  MMeettaabbóólliiccoo                              1133..□□  NNeeuummoonnííaa  iinn  ÚÚtteerroo                            1144..□□  AAssffiixxiiaa  NNeeoonnaattaall        

1155..□□  HHiippeerrbbiilliirruubbiinneemmiiaa                                              1166..□□  SShhoocckk                                                                      1177..□□  SSAAMM              

1188..□□  HHeemmoorrrraaggiiaa  PPuullmmoonnaarr                                  1199..□□  MMFFCC                                                                          2200..□□  OOnnffaalliittiiss        

2211..□□  IInnccoommppaattiibbiilliiddaadd  AABBOO                                    2222..□□  BBPPNN                                                                          2233..□□  

OOttrrooss______________________  

FF3311..  CCoonnddiicciióónn  ddee  EEggrreessoo::            11..□□    VViivvoo                22..□□  MMuueerrttoo              FF3322..  DDííaass  ddee  HHoossppiittaalliizzaacciióónn  

____________                            

FF3333..  AAuuttooppssiiaa::                                                  11..□□    SSii                        22..□□  NNoo    

FF3344..  CCaauussaa  ddee  mmuueerrttee::      11..□□  PPrreemmaattuurreezz            22..□□  BBPPNN                  33..□□  SSNN                    44..□□  SSDDRR              55..□□  

TTTTRRNN  

66..□□  NNeeuummoonnííaa  iinn  úútteerroo      77..□□  HHeemmoorrrraaggiiaa  PPuullmmoonnaarr                          88..□□  SShhoocckk          99..□□  EECCNN          1100..□□  

OOnnffaalliittiiss  

1111..□□  NNeeuummoottóórraaxx                  1122..□□  AAssffiixxiiaa  nneeoonnaattaall                                          1133..□□  OOttrraass  

________________________________________________  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
4499  

  
FFiicchhaa  ddee  RReeccoolleecccciióónn  ddee  DDaattooss::  

  

  

  

  

PPaattoollooggííaass  MMaatteerrnnaass  yy  FFeettaalleess  MMoottiivvoo    ddee  EEssttuuddiioo  

  

  

FF3355..  PPaattoollooggííaass  bbaajjoo  eessttuuddiioo::                                      

11    □□  AAbboorrttoo                                                                                                                                                  22    □□  AAnneemmiiaa                          

33    □□    CCeerrvviiccoovvaaggiinniittiiss                                                                                                                  44    □□  DDiiaabbeetteess  MMiilllliittuuss  GGeessttaacciioonnaall    ((DDMMGG))              

55    □□  DDiiaabbeetteess  MMiilllliittuuss  TTiippoo  II  ((DDMMII))                                                                          66    □□    DDiiaabbeetteess  MMiilllliittuuss  IIII  ((DDMMIIII))  

77    □□  EEmmbbaarraazzoo  GGeemmeellaarr                                                                                                        88    □□  EEmmbbaarraazzoo  ddee  TTrriilllliizzooss                                            

99    □□    HHiippeerrtteennssiióónn  AArrtteerriiaall  CCrróónniiccaa  ((HHTTAA))                                                  1100    □□  HHiippeerrtteennssiióónn  GGeessttaacciioonnaall  ((HHTTGG))                  

1111  □□  HHiippeerrttiirrooiiddiissmmoo                                                                                                                    1122    □□    HHiippoottiirrooiiddiissmmoo    

1133  □□  IInnffeecccciióónn  ddee  VVííaass  UUrriinnaarriiaass  ((IIVVUU))                                                            1144    □□  LLiiqquuiiddoo  AAmmnniióóttiiccoo  MMeeccoonniiaall  ((LLAAMM))                          

1155  □□    MMaaccrroossóómmiiccoo                                                                                                                        1166    □□  MMaallffoorrmmaacciióónn  CCoonnggéénniittaa  ((MMFFCC))                  

1177  □□  MMuueerrttee  FFeettaall  TTeemmpprraannaa                                                                                          1188    □□  MMuueerrttee  FFeettaall  TTaarrddííaa  

1199  □□  ÓÓbbiittoo  FFeettaall                                                                                                                                  2200    □□  OOlliiggooaammnniiooss                                                                                  

2211  □□  PPoolliihhiiddrraammnniiooss                                                                                                                      2222    □□  PPaarrttoo  PPrreettéérrmmiinnoo  <<  3366  SSGG                        

2233  □□  PPaarrttoo  PPoosstteerrmmiinnoo  >>  4422  SSGG                                                                                2244    □□  SSeeppssiiss    

2255  □□  PPllaacceennttaa  PPrreevviiaa  OOcclluussiivvaa  TToottaall                                                                  2266    □□  PPllaacceennttaa  OOcclluussiivvaa  PPaarrcciiaall                                          

2277  □□  PPllaacceennttaa  MMaarrggiinnaall                                                                                                          2288    □□  PPllaacceennttaa  ddee    IInnsseerrcciióónn  BBaajjaa          

2299  □□  RReettaarrddoo  ddeell  CCrreecciimmiieennttoo  IInnttrraauutteerriinnoo  ((RRCCIIUU))                        3300  □□  RRhh  NNeeggaattiivvoo    

3311  □□SSuuffrriimmiieennttoo  FFeettaall  AAgguuddoo  ((SSFFAA))                                                                    3322  □□  TTaabbaaqquuiissmmoo                                                                                  

3333  □□  TTooxxooppllaassmmoossiiss                                                                                                                    3344  □□  SSííffiilliiss                                                                                          

3355  □□  IInnssuuffiicciieenncciiaa  RReennaall  CCrróónniiccaa  ((IIRRCC))                                                          3366  □□  OObbeessiiddaadd  mmaatteerrnnaa      

3377..□□  OOttrraass  __________________________________________                              

  

FF3366..  RRuuppttuurraa  PPrreemmaattuurraa  ddee  MMeemmbbrraannaass  ((RRPPMM))  

  11  □□  MMeennoorr  ddee  11  ddííaa            22  □□  11--55  ddííaass          33  □□  ddee  66--1100  ddííaass          44  □□  1111--1155  ddííaass        55  □□  MMaayyoorr  ddee  1155  ddííaass  

DDAATTOOSS  MMAACCRROOSSCCÓÓPPIICCOOSS  DDEE  LLAA  PPLLAACCEENNTTAA::  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
5500  

  
FFiicchhaa  ddee  RReeccoolleecccciióónn  ddee  DDaattooss  

DDIISSCCOO  PPLLAACCEENNTTAARRIIOO::                          FF3377..    CCoolloorr  ddeell  ddiissccoo::        11..□□  VVeerrddee            22..□□    MMaarrrróónn      33..□□  GGrriiss                      

44..□□  OOttrroo  FF3388..    PPeessoo____________________  ggrr      FF3399..    AAllttoo  __________ccmm              FF4400..  AAnncchhoo  __________ccmm                                    FF4411..  

GGrroossoorr  ________  ccmm  

FF4422..  FFoorrmmaa::                                  11..□□  CCoommpplleettaa              22..□□  SSuucccceennttuurriiaaddaa                  33..□□  BBiilloobbuullaaddaa              44..□□  LLóóbbuulloo  

AAcccceessoorriioo                        FF4433..  PPrreesseenncciiaa  ddee  QQuuiisstteess::          11..  □□    SSii          22..□□  NNoo          FF4444..    LLooccaalliizzaacciióónn::      11..□□    CCaarraa  

MMaatteerrnnaa        22..□□  CCaarraa  FFeettaall              FF4455..  CCaarraa  MMaatteerrnnaa::    IInnffaarrttooss  VViissiibblleess  MMaaccrroossccóóppiiccaammeennttee::                                        

11..□□  SSii                                                  22..□□  NNoo      

FF4466..  SSuuppeerrffiicciiee  AAffeeccttaaddaa::                11..□□  <<  55%%                              22..□□  1100%%                                          33..  □□  >>  1100%%                                                                                        

FF4477..TTaammaaññoo  ddeell  IInnffaarrttoo::  AAllttoo  ________  ccmm                                    FF4488..    AAnncchhoo::  ________    ccmm                                          FF4499..  SSuurrccooss::  

__________  ccmm  FF5500..  HHeemmaattoommaa  RReettrroo  ppllaacceennttaarriioo::  11..□□    SSii                      22..□□  NNoo        FF5511..  AAllttoo::  ________  ccmm                        FF5522..  

AAnncchhoo::  ____________ccmm    FF5533..  FFiibbrroossiiss::        11..□□  SSii            22..  □□    NNoo                                                  

FF5544..  CCaarraa  FFeettaall::          11..  □□  FFiibbrroossiiss        22..□□  CCoonnggeessttiióónn  VVaassccuullaarr          33..□□  EEddeemmaa            44..□□  HHeemmaattoommaa  

SSuubbaammnniióóttiiccoo            55..□□  HHeemmaattoommaa  SSuubbccoorriióónniiccoo                    66..□□  VVaassooss  ttoorrttuuoossooss  yy  ccoonnggeessttiivvooss                            77..□□  

MMiiccrrooccaallcciiffiiccaacciioonneess                  

CCOORRDDÓÓNN  UUMMBBIILLIICCAALL::  FF5555..    LLoonnggiittuudd  ddeell  CCoorrddóónn  UUmmbbiilliiccaall::  __________________  ccmm          FF5566..  AAnncchhoo  

________________  ccmm  FF5577..  CCoolloorr::  11..  □□  BBllaannccoo  NNaaccaarraaddoo                    22..□□  GGrriiss                                      33..□□CCaafféé                              44..□□  OOttrroo  

____________________________  

FF5588..  TTiippoo  ddee  IInnsseerrcciióónn::            11..□□  FFuurrccaattee    22..□□  VVeellaammeennttoossaa          33..□□  CCeennttrraall                    44..□□  EExxccéénnttrriiccaa          55..□□  

MMaarrggiinnaall    

FF5599..  NN ddee  VVaassooss::                            11..□□  ((11  vvaassoo))            22..□□  ((22  vvaassooss))              33..□□  ((33  vvaassooss))              44..□□  ((>>33  vvaassooss))                

FF6600..  PPrreesseenncciiaa  ddee  NNuuddooss::  11..□□  SSii                                22..□□  NNoo                                  33..□□  FFaallssoo                          44..□□  VVeerrddaaddeerroo                    

FF6611..  LLooccaalliizzaacciióónn::                          11..□□  TTeerrcciioo  pprrooxxiimmaall                                              22..□□  TTeerrcciioo  mmeeddiioo                                                    33..□□  

TTeerrcciioo  ddiissttaall          

FF6622..  AAssppeeccttoo::  11..□□  CCoonnggeessttiivvoo        22..□□  EEddeemmaattoossoo          33..□□  TTrroommbbóóttiiccoo        44..□□  NNoorrmmaall          55..□□  OOttrroo  

__________________________  

MMEEMMBBRRAANNAASS::  FF6633..  CCoolloorr  ddee  llaass  mmeemmbbrraannaass::      11..□□  VVeerrddee                        22..□□  GGrriiss                  33..□□  MMaarrrróónn                        

44..□□  OOttrroo  

FF6644..  SSee  ddeesspprreennddeenn::      11  □□  SSii          22□□  NNoo                                  FF6655..  AAmmnniiooss  nnooddoossoo                                  11..□□  SSii                                          

22..□□  NNoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
5511  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDAATTOOSS  MMIICCRROOSSCCÓÓPPIICCOOSS  DDEE  LLAA  PPLLAACCEENNTTAA::  

FF6666..  CCOORRDDÓÓNN  UUMMBBIILLIICCAALL::    11..  □□  HHiissttoollóóggiiccaammeennttee  NNoorrmmaall                                              22..□□  FFuunniicciittiiss  

33..□□  EEddeemmaattoossoo                                                44..□□  HHeemmoorrrraaggiiaa  FFooccaall  ddee  llaa  ggeellaattiinnaa  ddee  WWhhaarrttoonn    

55..□□  CCoonnggeessttiióónn  vvaassccuullaarr                  66..□□  HHiippeerrttrrooffiiaa  ddee  llaa  ttúúnniiccaa  mmuussccuullaarr                      77..□□  TTrroommbboossiiss  

88..□□  OOttrrooss::  ________________________________  

FF6677..  MMEEMMBBRRAANNAASS  OOVVUULLAARREESS::  

11..□□  HHiissttoollóóggiiccaammeennttee    NNoorrmmaall          22..□□  EEddeemmaa          33..  □□  CCoonnggeessttiióónn  vvaassccuullaarr      44..□□  CCoorriiooaammnniioonniittiiss              

55..□□  HHeemmoorrrraaggiiaa  FFooccaall                                  66..□□  FFiibbrroossiiss          77..□□  HHeemmaattoommaa  SSuubbccoorriióónniiccoo                    

88..□□  HHeemmaattoommaa  SSuubbaammnniióóttiiccoo          99..□□  MMiiccrrooccaallcciiffiiccaacciioonneess              1100..□□  OOttrrooss  ________________________________                    

FF6688..  PPLLAACCEENNTTAA::    

  11..□□  IInnffaarrttoo  AAnnttiigguuoo                                                  22..  □□  IInnffaarrttoo  RReecciieennttee                                  33..□□    

MMiiccrrooccaallcciiffiiccaacciioonneess                                44..□□  HHeemmaattoommaa  RReettrroo  ppllaacceennttaarriioo            55..□□      

AAuummeennttoo  eenn  eell  NN   ddee  NNuuddooss  SSiinncciittiiaalleess          66..□□  FFiibbrroossiiss  77..□□  VVeelloocciiddaadd  ddee  

MMaadduurraacciióónn    VVeelllloossiittaarriiaa  AAcceelleerraaddaa            88..□□  VVeelloocciiddaadd  ddee  MMaadduurraacciióónn    rreettaarrddaaddaa              

99..  □□  DDeecciidduuiittiiss                                1100..□□  VVeelllliittiiss                                                              1111..  □□  IInnffiillttrraaddoo  

iinnffllaammaattoorriioo  eessttrroommaall    

  1122..□□  IInnffiillttrraaddoo  iinnffllaammaattoorriioo  PPeerriivvaassccuullaarr                                                    1133..□□  IInnffiillttrraaddoo  

iinnffllaammaattoorriioo  IInntteerrvveelllloossiittaarriioo  

  1144..□□  NNeeccrroossiiss                                1155..  □□  CCoonnggeessttiióónn  vvaassccuullaarr                1166..□□    CCoorraannggiioossiiss                              

1177..  □□    CCoorraannggiioommaa                

1188..  □□  OOttrraass::  ____________________________________________________________________  1199..  □□    IInnmmaadduurreezz  

PPllaacceennttaarriiaa    



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
5522  

  

  

  

  

  

AANNEEXXOO  22::  
  

  

CCuuaaddrroo  11..    PPllaacceennttaass  eessttuuddiiaaddaass  ppoorr  aaññoo,,  HHMMEEDDrr..AADDBB,,  SSeerrvviicciioo  ddee  PPaattoollooggííaa..  

EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

  

AAññoo  ddee  eessttuuddiioo  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

22000099  117755  4400..44  

22001100  222288  5522..77  

22001111  3300  66..99  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  RReeggiissttrroo  ddee  ppllaacceennttaass  sseerrvviicciioo  ddee  ppaattoollooggííaa  HHMMEEDDrr..AADDBB..  

  

  

  

CCuuaaddrroo  22..    DDiissttrriibbuucciióónn  sseeggúúnn  llaa  pprroocceeddeenncciiaa  ddee  llaass  ppaacciieenntteess  ––  

    UUssuuaarriiaass  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd  HHMMEEDDrr..AADDBB..  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

    

PPrroocceeddeenncciiaa  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

UUrrbbaannoo  443300  9999..33  

RRuurraall  33  00..77  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo,,  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AArrcchhiivvoo  HHMMEEDDrr..AADDBB..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
5533  

CCuuaaddrroo  33..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  eeddaadd  ddee  ppaacciieenntteess  uussuuaarriiaass  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd  HHMMEEDDrr..AADDBB  

EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

EEddaadd  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  

  

  

  

  

  

  

AA  

  

  

  

  

ÑÑ  

  

  

  

  

  

OO  

  

  

  

  

  

SS  

1155  11  00..22  

1166  22  00..55  

1177  11  00..22  

1188  55  11..22  

1199  44  00..99  

2200  1122  22..88  

2211  1199  44..44  

2222  2277  66..22  

2233  3333  77..66  

2244  2255  55..88  

2255  2277  66..22  

2266  2255  55..88  

2277  3333  77..66  

2288  2288  66..55  

2299  3366  88..33  

3300  2288  66..55  

3311  2255  55..88  

3322  2200  44..66  

3333  1166  33..77  

3344  1133  33..00  

3355  1122  22..88  

3366  99  22..11  

3377  66  11..44  

3388  1133  33..00  

3399  55  11..22  

4400  44  00..99  

4433  22  00..55  

4466  22  00..55  

TToottaall  443333  110000..00  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo,,  HHMMEEDDrr..AADDBB..  

  

  

  

  

  

  

  

  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
5544  

  

CCuuaaddrroo  44..  NNúúmmeerroo  ddee  ggeessttaacciioonneess  ddee  llaass  ppaacciieenntteess  ––  uussuuaarriiaa  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd  HHMMEEDDrr..AADDBB  

EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

  
NNúúmmeerroo  ddee  

ggeessttaacciioonneess  
FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

00  220011  4466..44  

11  110055  2244..22  

22  7777  1177..88  

33  3377  88..55  

44  99  22..11  

55  11  00..22  

66  11  00..22  

77  11  00..22  

88  11  00..22  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo  HHoojjaa  ddee  HHCCPPNN  HHMMEEDDrr..AADDBB..  

  

CCuuaaddrroo    55..  NNúúmmeerroo  ddee  CCPPNN  --  HHMMEEDDrr..AADDBB..  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

NNúúmmeerroo  ddee  CCPPNN  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

11  77  11..66  

22  2266  66..00  

33  6611  1144..11  

44  8800  1188..55  

55  7711  1166..44  

66  8877  2200..11  

77  7766  1177..66  

88  2244  55..55  

1133  11  00..22  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo  HHoojjaa  ddee  HHCCPPNN  HHMMEEDDrr..AADDBB..  

  

  

  

CCuuaaddrroo  66..  IInnffeecccciioonneess  dduurraannttee  eell  eemmbbaarraazzoo  ddee  llaass  ppaacciieenntteess  ––  uussuuaarriiaa  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd  

HHMMEEDDrr..AADDBB..  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

    

IInnffeecccciióónn  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

SSii  339988  9911..99  

NNoo  3355  88..11  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo,,  HHMMEEDDrr..AADDBB..  

  

  

  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
5555  

  

  

CCuuaaddrroo  77..  EExxáámmeenneess  ddee  llaabboorraattoorriioo  ddee  rreelleevvaanncciiaa  dduurraannttee  eell  eemmbbaarraazzoo  eenn  ppaacciieenntteess  ––  uussuuaarriiaa  ddee  

llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd  HHMMEEDDrr..AADDBB..  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

EExxáámmeenneess  ddee  

llaabboorraattoorriioo  
PPoossiittiivvooss  NNeeggaattiivvooss  NNoo  eennccoonnttrraaddooss  

FFrreeccuueenncciiaa  %%  FFrreeccuueenncciiaa  %%  FFrreeccuueenncciiaa  %%  

TTooxxootteesstt  88  11..88  338844  8888..66  4411  9944..66  

VV..DD..RR..LL  22  00..4466  339955  9911..22  3366  88..33  

UUrrooccuullttiivvoo  4477  1100..88  333344  7777..11  5522  1122..00  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo,,  HHMMEEDDrr..AADDBB..  

  

  

  

  

CCuuaaddrroo  88..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeessoo  mmaatteerrnnoo  eenn  ppaacciieenntteess  ––  uussuuaarriiaa  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd  

HHMMEEDDrr..AADDBB..  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

PPeessoo  mmaatteerrnnoo  ((KKgg))  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

5500  --6600  111144  2266..33  

7700--8800  226699  6622..11  

9900--110000  3388  88..77  

>>110000  1122  22..77  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo  HHoojjaa  ddee  HHCCPPNN  HHMMEEDDrr..AADDBB..  

  
CCuuaaddrroo    99..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  eeddaadd  ggeessttaacciioonnaall  sseeggúúnn  SSeemmaannaass  ddee  GGeessttaacciióónn..  

EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

SSeemmaannaass  ddee  

GGeessttaacciióónn  
FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

<<  2222  1122  22..77  

2222--2299  2211  44..88  

3300--3366  8833  1199..11  

3377--4422  331177  7733..22  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo,,  HHMMEEDDrr..AADDBB..  

  

  

CCuuaaddrroo  1100..  PPeessoo  ddee  llooss    PPrroodduuccttoo  ((GGrraammooss))..  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

PPeessoo  ddeell  PPrroodduuccttoo  ((GGrraammooss))  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

<<  775500  2233  55..33  

775500--11449999  1144  33..22  

11550000--22449999  5500  1111..55  

22550000--33449999  226655  6611..22  

33550000--33999999  6677  1155..44  

>>44000000  1144  33..22  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo  yy  lliibbrroo  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa,,  HHMMEEDDrr..AADDBB  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
5566  

  

CCuuaaddrroo  1111..  CCoonnddiicciióónn  ddeell  nneeoonnaattoo  aall  mmoommeennttoo  ddeell  nnaacciimmiieennttoo..  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

CCoonnddiicciióónn  ddeell  

NNeeoonnaattoo  aall  nnaacceerr  
FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

VViivvoo  440099  9944..55  

MMuueerrttoo  2255  55..77  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo  yy  lliibbrroo  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa,,  HHMMEEDDrr..AADDBB  

  

  

CCuuaaddrroo  1122..  EEvvoolluucciióónn  ddeell  nneeoonnaattoo::  SSaallaass  ddoonnddee  iinnggrreessaarroonn  ppoosstteerriioorr  aall  ppaarrttoo  

EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

  

SSaallaa  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

OObbsseerrvvaacciióónn  5500  1111..55  

UUCCII  112211  5577..66  

UUCCIINN  3311  77..22  

AAlloojjaammiieennttoo  CCoonnjjuunnttoo  88  11..88  

TToottaall  221100  7788..11  
FFuueennttee::  LLiibbrroo  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa,,  HHMMEEDDrr..AADDBB  

  

  

CCuuaaddrroo  1133..  PPaattoollooggííaass    ddeell  nneeoonnaattoo  mmoottiivvoo  ddee  hhoossppiittaalliizzaacciióónn..  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

MMoottiivvooss  ddee  iinnggrreessoo  ddee  llooss  

nneeoonnaattooss  
FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

RRNNTT  113355  6644..22  

RRNNTTpprr  4499  2233..33  

RRNNTTGGEEGG  1166  77..66  

RRNNTTEEGG  1199  99..00  

AAEEGG  8822  3399..00  

CCIIUURR  2299  1133..88  

SSDDRR  1111  55..22  

TTTTRRNN  1188  88..55  

RRiieessggoo  ddee  SSeeppssiiss  110011  4488..00  

SSeeppssiiss  NNeeoonnaattaall  1188  88..55  

RRiieessggoo  ddee  ttrraassttoorrnnoo  mmeettaabbóólliiccoo  2299  1133..88  

NNeeuummoonnííaa  iinn  úútteerroo  3344  1166..11  

AAssffiixxiiaa  nneeoonnaattaall  88  33..88  

HHiippeerrbbiilliirruubbiinneemmiiaa  4422  2200..00  

MMaallffoorrmmaacciióónn  ccoonnggéénniittaa  66  22..88  

OOnnffaalliittiiss  11  00..99  

IInnccoommppaattiibbiilliiddaadd  AABBOO  2266  55..77  

BBaajjoo  ppeessoo  aall  nnaacceerr  3399  1188..55  

ttooxxooppllaassmmoossiiss  88  33..88  
FFuueennttee::  LLiibbrroo  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa,,  HHMMEEDDrr..AADDBB  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
5577  

  

  

  

  

  

  

CCuuaaddrroo  1144..  EEvvoolluucciióónn::  DDííaass  ddee  eessttaanncciiaa  hhoossppiittaallaarriiaa  ddeell  nneeoonnaattoo,,  EEnneerroo  22000099    aa  EEnneerroo  22001111..  

  

NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  

((%%))  

  11  5555  1122..55  

22  5522  1122..00  

33  3322  77..44  

44  1177  33..99  

55  1166  33..77  

66  99  22..11  

77  99  22..11  

88  22  00..55  

99  55  11..22  

1100  11  00..22  

1111  11  00..22  

1122  11  00..22  

1133  44  00..99  

1144  11  00..22  

1155  33  00..77  

1177  11  00..22  

3366  11  00..22  

TToottaall  221100  4488..33  
FFuueennttee::  LLiibbrroo  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa,,  HHMMEEDDrr..AADDBB  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
5588  

  

  

  

  

  

  

CCuuaaddrroo  1155..  CCoonnddiicciióónn  ddee  eeggrreessoo  ddee  NNeeoonnaattooss  HHoossppiittaalliizzaaddooss,,  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

CCoonnddiicciióónn  ddee  eeggrreessoo  ddeell  NNeeoonnaattoo  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

VViivvoo  117711  8811..44  

MMuueerrttoo  3399  99..00  

TToottaall  221100  9900..44  
FFuueennttee::  LLiibbrroo  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa,,  HHMMEEDDrr..AADDBB  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCuuaaddrroo  1166..  CCaauussaass  ddee  ddeeffuunncciióónn  eenn  llooss  nneeoonnaattooss,,  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

CCaauussaa  ddee  ddeeffuunncciióónn  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

PPrreemmaattuurreezz  2255  4499..00  

SSeeppssiiss  nneeoonnaattaall  44  77..88  

SSDDRR  22  33..99  

NNeeuummoonnííaa  eenn  úútteerroo  77  1133..77  

HHeemmoorrrraaggiiaa  ppuullmmoonnaarr  44  77..88  

SShhoocckk  55  99..88  

EEnntteerrooccoolliittiiss  NNeeccrroottiizzaannttee  11  11..99  

NNeeuummoottóórraaxx  11  11..99  

AAssffiixxiiaa  NNeeoonnaattaall  11  11..99  

OOnnffaalliittiiss  11  11..99  
FFuueennttee::  LLiibbrroo  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  ssaallaa  ddee  nneeoonnaattoollooggííaa,,  HHMMEEDDrr..AADDBB  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
5599  

  

CCuuaaddrroo  1177..  PPaattoollooggííaa  mmoottiivvoo  ddee  eessttuuddiioo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa::  EEnneerroo  22000099    aa  EEnneerroo  22001111..  

  

PPaattoollooggííaa  aa  eessttuuddiioo  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

AAbboorrttoo  1155  33..44  

AAnneemmiiaa  1199  44..33  

CCeerrvviiccoo  vvaaggiinniittiiss  7755  1177..33  

DDiiaabbeetteess  MMiilllliittuuss  ggeessttaacciioonnaall  1133  33..00  

DDiiaabbeetteess  MMiilllliittuuss  ttiippoo  IIII  44  00..99  

EEmmbbaarraazzoo  MMúúllttiippllee  1199  44..33  

HHiippeerrtteennssiióónn  aarrtteerriiaall  ccrróónniiccaa  22  00..44  

HHiippeerrtteennssiióónn  iinndduucciiddaa  eenn  eell  eemmbbaarraazzoo  8833  1199..11  

HHiippeerrttiirrooiiddiissmmoo  11  00..22  

HHiippoottiirrooiiddiissmmoo  99  22..00  

IIVVUU  226666  6611..44  

LLAAMM  2233  55..33  

MMaaccrroossóómmiiccoo  1199  44..33  

MMaallffoorrmmaacciióónn  ccoonnggéénniittaa  66  11..33  

ÓÓbbiittoo  1100  22..33  

OOlliiggooaammnniiooss  2233  55..33  

PPoolliihhiiddrraammnniiooss  1111  22..55  

PPaarrttoo  PPrreettéérrmmiinnoo  5588  1133..33  

PPaarrttoo  ppoosstteerrmmiinnoo  99  22..00  

SSeeppssiiss  33  00..66  

PPllaacceennttaa  pprreevviiaa  ttoottaall  99  22..00  

PPaattoollooggííaa  aa  eessttuuddiioo  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

PPllaacceennttaa  pprreevviiaa  mmaarrggiinnaall  11  00..22  

PPllaacceennttaa  ddee  iinnsseerrcciióónn  bbaajjaa  22  00..44  

RRhh  nneeggaattiivvoo  1199  44..33  

SSFFAA  8866  1199..88  

TTaabbaaqquuiissmmoo  11  00..22  

TTooxxooppllaassmmoossiiss  88  11..88  

SSííffiilliiss  22  00..44  

IIRRCC  22  00..44  

OObbeessiiddaadd  1166  33..66  

RRCCIIUU  2255  55..77  

PPllaacceennttaa  oocclluussiivvaa  ppaarrcciiaall  11  00..22  
FFuueennttee::  EExxppeeddiieennttee  ccllíínniiccoo,,  HHMMEEDDrr..AADDBB  

  

  

  

  

  

  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  

aa  eenneerroo  22001111..  DDrraa..  MMiicchheellllee  AAlleexxaannddrraa  MMáárrqquueezz  GGuueevvaarraa..  

  

  

  
6600  

CCuuaaddrroo  1188..  FFoorrmmaa  ddeell  DDiissccoo  ppllaacceennttaarriioo,,  EEnneerroo  22000099  aa  EEnneerroo  22001111..  

FFoorrmmaa  ddeell  ddiissccoo  

PPllaacceennttaarriioo  
FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

CCoommpplleettaa  332200  7733..99  

SSuucccceennttuurriiaaddaa  2288  66..55  

BBiilloobbuullaaddaa  5555  1122..77  

LLóóbbuulloo  aacccceessoorriioo  3300  66..99  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  FFiicchhaa  ddee  rreeccoolleecccciióónn  ddee  ddaattooss  

  

  

  

CCuuaaddrroo  1199..  PPeessoo  ddee  llaa  ppllaacceennttaa  ((ggrraammooss)),,  EEnneerroo  22000099    aa  EEnneerroo  22001111..  

PPeessoo  ddee  PPllaacceennttaa  ((ggrr))  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

<<220000  ggrr  1144  33..22  

220011--440000  ggrr  6611  1144..00  

440011--660000  ggrr  115566  3366..00  

660011--880000  ggrr  116633  3377..66  

880011--11000000  ggrr  3333  77..66  

>>11000000  ggrr  66  11..33  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  FFiicchhaa  ddee  rreeccoolleecccciióónn  ddee  ddaattooss  

  

  

CCuuaaddrroo  2200..  HHaallllaazzggooss  MMiiccrroossccóóppiiccooss::  2200..11  HHaallllaazzggooss  eenn  eell  ccoorrddóónn  uummbbiilliiccaall  

HHaallllaazzggooss  MMiiccrroossccóóppiiccooss  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

HHiissttoollooggííaa  nnoorrmmaall  110044  2244..00  

FFuunniicciittiiss  1155  33..44  

EEddeemmaa  115522  3355..11  

HHeemmoorrrraaggiiaa  ffooccaall  ddee  llaa  ggeellaattiinnaa  ddee  WWhhaarrttoonn  2200  44..66  

CCoonnggeessttiióónn  vvaassccuullaarr  7788  1188..00  

TTrroommbboossiiss  6644  1144..77  

MMiiccrrooccaallcciiffiiccaacciioonneess  ddiissttrróóffiiccaass  33  00..66  

TToottaall  443333  110000  
FFuueennttee::  FFiicchhaa  ddee  RReeccoolleecccciióónn  ddee  ddaattooss..  HHMMEEDDrr..AADDBB  

  

  

  

  

  

  

  

  



EEssttuuddiioo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  ddee  PPllaacceennttaass  ccoonn  AAlltteerraacciioonneess  MMaatteerrnnoo--  FFeettaalleess,,  HHMMEEDDrr..  AADDBB..  EEnneerroo  22000099  
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2200..11  HHaallllaazzggooss  MMiiccrroossccóóppiiccooss  ddee  llaass  MMeemmbbrraannaass  OOvvuullaarreess  

HHaallllaazzggooss  MMiiccrroossccóóppiiccooss  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

HHiissttoollooggííaa  nnoorrmmaall  6633  1144..55  

EEddeemmaa  3344  77..88  

CCoonnggeessttiióónn  vvaassccuullaarr  4411  99..44  

CCoorriiooaammnniioonniittiiss  221100  4488..44  

HHeemmoorrrraaggiiaa  ffooccaall  1111  22..55  

FFiibbrroossiiss  5599  1133..66  

HHeemmaattoommaa  ssuubbccoorriióónniiccoo  66  11..33  

HHeemmaattoommaa  ssuubbaammnniióóttiiccoo  77  11..66  

MMiiccrrooccaallcciiffiiccaacciioonneess  ddiissttrróóffiiccaass  22  00..44  

TToottaall  443333  110000  
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HHaallllaazzggooss  MMiiccrroossccóóppiiccooss  FFrreeccuueenncciiaa  PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

IInnffaarrttoo  aannttiigguuoo  227711  6622..55  

IInnffaarrttoo  rreecciieennttee  1111  22..55  

IInnffiillttrraaddoo  iinnffllaammaattoorriioo  ddeell  eessttrroommaa  55  11..11  

CCoonnggeessttiióónn  vvaassccuullaarr  2200  44..66  

CCoorraannggiioommaa  11  00..22  

MMiiccrrooccaallcciiffiiccaacciioonneess  ddiissttrróóffiiccaass  5500  1111..55  

HHeemmaattoommaa  RReettrrooppllaacceennttaarriioo  55  11..11  

FFiibbrroossiiss  2200  44..66  

VVeelloocciiddaadd  ddee  mmaadduurraacciióónn  vveelllloossiittaarriiaa  

aacceelleerraaddaa  
3399  99..00  

VVeelloocciiddaadd  ddee  mmaadduurraacciióónn  vveelllloossiittaarriiaa  

rreettaarrddaaddaa  
55  11..11  

DDeecciidduuiittiiss  66  11..33  

TToottaall  443333  110000  
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CCuuaaddrroo  2200..33..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  hhaallllaazzggooss  hhiissttoollóóggiiccooss  eenn  ppllaacceennttaass  ccoonn  ppaattoollooggííaass  
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CCllaassiiffiiccaacciióónn  mmiiccrroossccóóppiiccaa  ddee  llaass  lleessiioonneess  ppllaacceennttaarriiaass  eennccoonnttrraaddaass  

II..  LLeessiioonneess  IInnffllaammaattoorriiaass::  

CCoorriiooaammnniioonniittiiss  

FFuunniissiittiiss  

PPeerriivveelllloossiittiiss  

VVeelllloossiittiiss  

DDeecciidduuiittiiss  

IIII..  LLeessiioonneess  PPllaacceennttaarriiaass  nnoo  iinnffllaammaattoorriiaass  

IInnffaarrttoo  VVeelllloossiittaarriioo  

FFiibbrroossiiss  

DDeeppóóssiittooss  ddee  ffiibbrriinnaa  iinntteerrvveelllloossiittaarriioo  

MMiiccrrooccaallcciiffiiccaacciioonneess  ddiissttrróóffiiccaass  

HHeemmaattoommaa  RReettrrooppllaacceennttaarriioo  

HHeemmaattoommaa  SSuubbccoorriióónniiccoo  

HHeemmaattoommaa  SSuubb  aammnniióóttiiccoo  

QQuuiisstteess  iinnttrraappaarreennqquuiimmaattoossooss  

IIIIII  MMaallffoorrmmaacciioonneess  ccoonnggéénniittaass  

LLeessiioonneess  vvaassccuullaarreess  

  

  


