


¿DE QUE IMOS FALAR?
Doazón de sangue

Doazón de órganos.

Doazón de médula ósea. 

Doazón de sangue do cordón umbilical.

Doazón do corpo á ciencia. 
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DOAZÓN DE SANGUE

• Requisitos: 

• Ter entre 18 e 65 anos de idade (1ª vez < 55a). 

• Pesar máis de 50 kg.

• Presión arterial entre os límites normais e pulso regular.

• Bo estado de saúde. 

•Os homes poden doar un máximo de 4 veces/ano e as mulleres 3 

(mínimo 2 meses de descanso).



CONTRAINDICACIÓNS ABSOLUTAS
• As lóxicas: cancro, enfermidade psiquiátrica, enfermidade infecto-contaxiosa...

• Diabetes insulinodependente.

• Epilepsia baixo tratamento continuado/ convulsións de orixe non aclarado. 

• Poden doar se levan 3 anos asintomáticos sen tratamento.

• Consumo de drogas (pasado ou presente), incluído o tto esteroideo ou hormonal 

para lograr musculación. 

• Xenotrasplantados. 



CONTRAINDICACIÓNS TEMPORAIS: 
6 MESES 
• Endoscopia con instrumental flexible. 

• Salpicadura de sangue a mucosa ou lesión con agulla. 

• Transfusión de compoñentes sanguíneos. 

• Trasplante de tecidos ou células de orixe humano. 

• Cirurxía maior. 

• Tatuaxe ou perforacións de pel ou mucosas (piercing, acupuntura).

• Persoas en contacto doméstico ou sexual con persoas afectas de VHB. 



OUTRAS CONTRAINDICACIÓNS TEMPORAIS

• Vacinas de: 

• Virus/bacterias atenuadas: exclusión durante 4 semanas. 

• Virus inactivados, toxoides, VHA, VHB: non exclusión de persoas sanas. 

• Embarazo/aborto: 6 meses. 

• Cirurxía menor: 1 semana. 

• Tratamento odontolóxico: de 24h a 1 semana, en función da intervención. 



A CONTRAINDICACIÓN MÁIS ESPECIAL 

• Ter vivido no Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Islas de 

Man) durante máis dun ano entre 1980 e 1996. 

• Ter recibido unha transfusión sanguínea nese país nesa época. 

• Trátase dunha medida extrema de precaución establecida polo Ministerio de 

Sanidade Español en 2001 de cara á prevención da enfermidade de Creutzfeld

Jacob .  



PROCEDEMENTO
• Débese acudir a doar 2h despois de comer (non en xaxún!).

•Nunha doación convencional realízase unha venopunción e extráense uns 450ml 

de sangue. 

• As técnicas de aférese permiten doar un compoñente específico: 

• Plaquetoaférese.

• Plaquetoplasmaférese.

• Eritroaférese.

• Citaférese.



REAL DECRETO 1088/2005, de 16 de septiembre, 
por el que se establecen los requisitos técnicos y 
condiciones mínimas de la hemodonación y de los 
centros y servicios de transfusión.



DECRETO 142/2015, do 17 de setembro, polo que 
se crea a Axencia Galega de Sangue, Órganos e 

Tecidos e se aproban os seus estatutos.





DOAZÓN DE ÓRGANOS 

•Os órganos que se poden doar son: os riles, o fígado, o páncreas, o corazón, os 

pulmóns e o intestino.

•Os tecidos que se poden doar son: as córneas, a pel, o óso, as cartilaxes e 

tendóns, os vasos sanguíneos (arterias e veas), as válvulas cardíacas, o sangue e 

os proxenitores hematopoéticos (da medula ósea, do sangue periférico e do 

sangue de cordón umbilical) e a membrana amniótica da placenta.



DOAR EN VIDA

• Os transplantados son case sempre familiares directos dos doadores. 

• Pódese doar un ril e parte do fígado, páncreas ou pulmón.  

• Requisitos: ser maior de idade e gozar de boa saúde física e mental. 

• Acción voluntaria, gratuíta e altruísta. 

• Requírese autorización do Comité de ética. 

• O doador debe retificar a súa decisión no Xulgado de Primeira Instancia. 



DOAR EN MORTE

• Requisitos: falecer nun hospital sendo lesións cerebrais irreversibles a causa da 

morte, cumprindo os criterios legais de morte cerebral. 

• Habitualmente solo un 1-2% dos falecidos dun hospital cumplen estes criterios. 

• Ante falecemento por causas non naturais (tráfico, suicidio, agresión...), 

requírese autorización xudicial.

• Pódese excluír da doazón algún órgano ou tecido concreto, se é o desexo do 

paciente. 



SITUACIÓN LEGAL

• Real decreto 1723/2012, do 28 de decembro, polo que se regulan as actividades 

de obtención, utilización clínica e coordinación territorial dos órganos humanos 

destinados ao transplante e se establecen requisitos de calidade e seguridade.

• Institucións: 

• Nacional: Organización Nacional de Transplantes (1989).

• Autonómica: Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia (1992).





DOAZÓN DE MÉDULA ÓSEA 
•Médula ósea: tecido esponxoso que contén os proxenitores 

hematopoxéticos.  

•A doazón permite a curación mediante transplante aloxénico de 

neoplasias hematolóxicas.

•Tan so un 25-30% dos pacientes teñen un familiar compatible. 

•Non existe “lista de espera”.



REQUISITOS
• Idade entre 18 e 40 anos. 

•Non cumprir ningún criterio de exclusión. 

•Someterse a un exame médico un mes antes da doazón e firmar o 

consentimento informado.

Información
Rexistro en 

REDMO
Doazón

efectiva



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• En xeral: igual que na doazón de sangue.

• Factor de risco para falsos negativos nos tests biolóxicos

(hemodilución, tratamento con inmunosupresores).



SITUACIÓNS ESPECIAIS

• Celiaquía e outras patoloxías de presunta etioloxía AI: 

• Deben estar asintomáticos sen tratamento. 

• A extracción será mediante punción de crestas ilíacas. 

• Psoriase: solo tratamento tópico, asma solo con tratamento inhalado. 

• Hepatites: B e C   non, A  si. 

•Os convivientes solo 4 meses despois do cese da convivencia. 



MÁIS SITUACIÓNS ESPECIAIS
• Tatuaxe: esperar 4 meses.

• Cirurxía: 

•Menor: esperar 4 semanas. 

•Maior: esperar 4 meses. 

• Embarazo: esperar 6 meses tras o parto.  

• Compatible coa lactancia: suspender durante a infusión de estimuladores    

(5 días) e os días da anestesia (2 días). 

• Adolescentes con > 16 e < 18 con consentimento paterno: non.



CONTRAINDICACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A
AFÉRESE

• Ter antecedentes de enfermidade inflamatoria ocular (episclerite) ou

fibromialxia. 

• Ter antecedentes ou risco de TVP ou embolismo pulmonar. 

• Recibir tratamento con litio. 

• Ter recontos de plaquetas inferiores a 120.000 ml.



PROCESO DE DOAZÓN

• Existen dous procedementos para doar proxenitores

hematopoxéticos: 

• Punción a través das crestas ilíacas posteriores. 

• Aférese de proxenitores tras inxección

de estimuladores. 



PUNCIÓN DE CRESTAS 
ILÍACAS

• É o método máis coñecido, pero o 
menos frecuente: 30% das doazóns
actuais.



• Pode facerse baixo anestesia epidural ou xeral. 

• A duración total adoita ser de 1-2h. 

• Habitualmente extráense 15-20ml/quilo de peso do doante.

• É precisa unha autotransfusión posterior para evitar efectos secundarios.

• Para iso, 2-3 semanas antes da doazón extráense 1-2 unidades de 300-450ml de 
sangue.  

•O ingreso hospitalario adoita durar 24-48h.

• Deberá tomar ferro oral dende ese momento ata 2 meses despois da doazón. 

PROCEDEMENTO



AFÉRESE DE SANGUE PERIFÉRICA

• É a máis recente (autorizada en España en novembro de 2002) e a máis

frecuente hoxe en día (70%). 

• Fundamento:

•Os proxenitores hematopoxéticos están na médula ósea. 

•Os factores de crecemento producen de forma transitoria o seu paso á 

sangue periférica aos 4-5 días da súa administración. 



PROCEDEMENTO

• Duración do proceso: 3-4 horas. 

• Entorno: ambulatorio. 

• Require un pinchazo en cada brazo, para facer circular o sangue a través dun

sepadador celular. 

• Permite maior cantidade de obtención e pode repetirse ao día seguinte. 



EFECTOS ADVERSOS

PUNCIÓN DE CRESTA ILÍACA 

• Dúas puncións visibles. 

• Dor nas zonas de punción. 

• Recoméndase repouso relativo e baixa

laboral durante 4-5 días.

ADMÓN DE ESTIMULADORES

• Síndrome pseudogripal, que cede con

paracetamol. 

• Cefalea, ansiedade, dor torácica 

inespecífica, náuseas, vértixe... 

• Non hai descritos efectos adversos a 

longo prazo. 





¿CONTINÚASE EN REDMO TRAS A DOAZÓN? 

• Se foi mediante punción da cresta ilíaca: 

• Tras consentimento explícito, volvería ao rexistro 1 ano despois da doazón. 

• Se foi mediante aférese de sangue periférica: 

•O doante é cancelado do rexistro. 

• En ambos casos, o receptor pode requerir un novo transplante: 

• As poucas semanas  rexeitamento do inxerto. 

• Ao cabo de meses ou anos  recaída na leucemia.



SITUACIÓN LEGAL
• Real Decreto-lei 9/2014 (BOE), polo que se establecen as normas de calidade e

seguridade para a donación, obtención, avaluación, procesamento, preservación, 

almaceamento e distribución de células e tecidos humanos e apróbanse as normas de 

coordinación e funcionamento para o seu uso en humanos.

• REDMO (REgistro de Donantes de Médula Ósea) foi creado pola fundación Josep 

Carreras en 1991.

• En 1994 integrouse no SNS (Acuerdo Marco). Ten convenios de colaboración con todas 

as Comunidades Autónomas. 

• REDMO está adscrito á rede BMDW. 



FUNCIÓNS
• Xestión da base de datos de doantes españois.  

• Busca de doantes compatibles para pacientes españois. 

• Coordinación do trasporte da médula ósea, sangue periférica ou sangue do 
cordón umbilical dende o lugar de obtención ao centro de trasplante. 

•Non pode promocionar a doazón sen autorización previa das autoridades 
sanitarias da comunidade. 



DOAZÓN DE SANGUE DO CORDÓN 
UMBILICAL - REQUISITOS

•Non haber antecedentes na familia de enfermidades transmisibles. 

• Comprobar que o bebé non sufra ningunha enfermidade importante durante os 

primeiros meses de vida. 

•Non supoñer a doazón ningún risco para a nai ou o bebé. 

• Someterse a un exame médico e firmar un consentimento informado. 



PROCEDEMENTO



DOAR O CORPO Á CIENCIA
•Non é compatible a doazón efectiva de órganos coa doazón do corpo á ciencia. 

• A causa da morte non debe ser infecto-contaxiosa nin ser causa de destrozos

graves na corpo do paciente. 

• Solo hai que poñerse en contacto coa Facultade de Medicina, departamento de 

Anatomía Humana: 881 812 301, de 8 a 15h de días laborables.



¿ONDE PODO INFORMARME DE TODO ISTO
EN VIGO?

Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo, no 
Hospital Nicolás Peña. 



¿PODO INSCRIBIRME DOANTE ONLINE?

•Órganos: https: //extranet.Sergas.Es/DOAZN/doazons/solicitudetarxeta.Aspx

•Médula ósea: http: //www.fcarreras.org/es/mapadonantes 
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¡Moitas gracias 
pola atención!

Clase de anatomía, 1632, Rembrandt. 


