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1. A DOAZÓN DE SANGUE NO CURSO 2021-2022 

A campaña de doazón de sangue levada a cabo por ADOS nos centros universitarios e 
nos centros de ensino non universitario representa entre un 8% e un 10% do total de 
doazóns anuais en Galicia. Salientar que esta campaña específica aporta entre o 35% e 
o 40% dos doantes novos cada ano na nosa comunidade autónoma. Polo tanto, é unha 
campaña estratéxica para garantir a sustentabilidade do programa de doazón de 
sangue en Galicia. 

Durante o 2019, as unidades móbiles de ADOS achegáronse a 98 centros de ensino non 
universitario en Galicia e acadaron un total de 3.669 doazóns de sangue, das que o 
44,6% foron realizadas por novos doantes. 

Os efectos da pandemia da COVID-19 incidiron na participación da comunidade 
educativa no pasado ano 2020 e queremos agradecer aos responsables académicos, 
profesorado, alumnado e persoal que traballa nos centros de ensino o seu esforzo para 
que ADOS puidese desenvolver a súa actividade nunhas circunstancias tan 
complicadas. No 2020 acadáronse 3.047 doazóns de sangue, das que o 41,4% foron 
novos doantes. Isto representa unha baixada na participación do 17% e do 23% nos 
novos doantes. 

 

O reto deste curso 2021-2022 é recuperar os niveis axeitados de participación na 
campaña que desenvolve ADOS nos centros de ensino e, deste xeito, poder atender as 
crecentes necesidades asistencias dos hospitais galegos. 

As unidades móbiles de ADOS visitarán dúas veces ao longo do curso os centros de 
ensino grandes que teñan alumnado maior de 18 anos (setembro, outubro ou 
novembro nunha 1ª fase e marzo, abril ou maio nunha 2ª fase) e unha vez aos máis 
pequenos (febreiro, marzo ou abril).  

Antes da chegada das unidades móbiles, realizaremos a campaña informativa: charlas 
informativas clase por clase e distribución de material informativo en cada centro. 

 

PROVINCIA
CENTROS 

2019
DOAZÓNS

2019
NOVOS

2019
CENTROS 

2020
DOAZÓNS

2020
NOVOS

2020
VARIACIÓN
DOAZÓNS

VARIACIÓN
NOVOS

A CORUÑA 35 1.680 757 33 1.424 568 -15,2% -25,0%

LUGO 13 186 86 13 134 52 -28,0% -39,5%

OURENSE 15 364 169 9 281 130 -22,8% -23,1%

PONTEVEDRA 35 1.439 627 29 1.208 511 -16,0% -18,5%

TOTAL 98 3.669 1.639 84 3.047 1.261 -17,0% -23,1%
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A Consellería de Sanidade desenvolve campañas de doazón de sangue desde o curso 
1993-1994 nos centros de ensino. Ata o pasado curso 2020-2012, producíronse un total 
de 123.782 doazóns de sangue nos 222 centros que visitaron as unidades móbiles de 
ADOS. Isto supón 3 de cada 100 doazóns de sangue que se producen en Galicia e 20 
doadores novos de cada 100 persoas que se achegan a doar sangue por primeira vez. 

É necesario agradecer o esforzo solidario dos centros de ensino nos 28 anos de 
campañas de doazón de sangue. As persoas que doan sangue forman parte do noso 
sistema sanitario, están presentes nos quirófanos cando realizamos unha intervención 
cirúrxica, nas urxencias cando atendemos a unha persoa que sufre un accidente de 
tráfico, nos hospitais de día cando tratamos aos enfermos de cancro ou leucemia ou 
cando realizamos transplantes de órganos. Este xesto altruísta permite desenvolver 
unha parte moi importante da actividade asistencial nos hospitais galegos. 

 

Queremos facer un chamamento á comunidade educativa para aumentar a 
participación nesta iniciativa solidaria. Para xestionar o sistema sanitario precisamos 
infraestrutura (hospitais, quirófanos, centros de saúde, ambulancias....), profesionais 
(persoal facultativo, persoal de enfermería, persoal de servizos xerais, persoal 
administrativo,..), tecnoloxía parta realizar o diagnóstico e tratamentos dos doentes 
(radiografías, análises, ...), fármacos e, tamén, en moitas ocasións, persoas que doan 
sangue, un xesto vital no desenvolvemento da actividade sanitaria. 

Despois de loitar coa pandemia da COVID-19, toca impulsar a actividade asistencial 
ordinaria nos hospitais e precisamos recuperar a participación solidaria nos centros de 
ensino. ADOS impulsa o #reto5000, co obxectivo de acadar 5.000 doazóns de sangue 
no curso 2021/2022 e achegarnos ao nivel de participación previo á pandemia. Estamos 
seguros de que o lograremos grazas á colaboración de toda a comunidade educativa. 

 

O sangue non se pode fabricar e só é posible obtelo coa doazón 

de persoas solidarias que axudan a outras a recuperar a saúde 

 

 

ACTIVIDADE ASISTENCIAL 2015 2016 2017 2018 2019

INTERVENCIÓNS CIRÚRXICAS 199.690 204.725 205.277 209.718 215.149

URXENCIAS HOSPITALARIAS 970.037 999.075 1.013.709 1.021.849 1.049.411

TRANSPLANTES DE ÓRGANOS 337 299 340 354 354

CONSULTAS HOSPITALARIAS 4,2 millóns 5 millóns 5,16 millóns 5,3 millóns 5,5 millóns
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2. MATERIAL INFORMATIVO 
 
Para o desenvolvemento da campaña informativa cóntase con: 
 
 -Código QR: permite el acceso a diferentes documentos como son: 

 Folletos informativos (doazón paso a paso e requisitos para doar) 

 Protocolos de seguridade  

 Información xeral sobre a doazón de sangue 

 

 



                                                                             

Rúa Xoaquín de Rábago, 2-6. | CP 15705 | Santiago de Compostela 
Email: promoción.ados@sergas.es | Teléfono: (0034) 881 546 900 / 900 100 828 

 

- Cartel informativo do desprazamento das unidades móbiles a cada centro de 
ensino. 
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Xuntamos os enlaces da información básica para achegar ás persoas dos centros de 
ensino e lograr a súa participación activa: 

- Vídeo sobre o proceso da doazón de sangue (3:14) e información co resumo do 
proceso de doazón e os requisitos básicos para participar: 

https://www.youtube.com/watch?v=XlYQOUEm46A 

https://ados.sergas.gal/DInformacionxeral/136/TRIPTICO%20PASO%A%PASO%203-18.pdf 

https://ados.sergas.gal/DInformacionxeral/135/PODO%20DOAR-PUEDO%DONAR%203-18.pdf 

 

- Material audiovisual con testemuñas de doantes e doentes (1:20): 

https://www.youtube.com/watch?v=qFwvcZtaxoA 

https://www.youtube.com/watch?v=Kw8FCInDx3Y&t=12s 

https://www.youtube.com/watch?v=vuJDfpahrKw 

https://www.youtube.com/watch?v=yUIFDeXLi88 

 

- Vídeo “Cómo salvar vidas en 10 minutos” (2:38) e pílulas informativas coa 
testemuña de persoeiros coñecidos (1:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=qngVkRVnfyc&t=17s 

https://www.youtube.com/watch?v=PTEFyy4ksV0 

https://www.youtube.com/watch?v=nb_RJDoX66g 

https://www.youtube.com/watch?v=SrSbXOpg-do 

 

Na web e nas redes sociais de ADOS hai información precisa da doazón de sangue: 
proceso da doazón, requisitos, obtención de compoñentes sanguíneos,… 

https://ados.sergas.gal 

https://twitter.com/doadoressangue 

https://facebook.com/doadoressangue 

https://www.youtuve.com/chanel/UCL2vp0q1nmFBV9zsQacs4oQ 

https://www.instagram.com/ doadoressangue/?hl=es 
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3. AXENCIA DE DOAZÓN DE ÓRGANOS E SANGUE. QUÉN SOMOS 

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), dependente da Consellería de 
Sanidade, na que se integra en 2016 o Centro de Transfusión de Galicia, subministra 
compoñentes sanguíneos as 24 horas do día, 365 días ó ano, a todos os hospitais de 
Galicia para desenvolver a actividade asistencial programada e ás urxencias. 

Cada día 10 unidades móbiles percorren os concellos para atender ás persoas que 
desexan realizar este acto altruísta. As doazón de sangue, recollidas nas unidades 
móbiles e nos locais de atención ao doante nas sete grandes cidades, envíanse ata as 
dependencias centrais de ADOS para o seu procesamento, análise e conservación.  

Establécese con todos os hospitais galegos unhas reservas de seguridade de cada 
grupo sanguíneo e, diariamente, ADOS envía os compoñentes sanguíneos que precisan 
para atender a todos os doentes. 

O sangue é un elemento que non se pode fabricar nin improvisar e que todos os días 
do ano precisan moitas persoas que son sometidas a intervencións cirúrxicas, que 
sufriron accidentes de tráfico ou laborais, que padecen anemias, hemorraxias, 
enfermidades crónicas, cancro, leucemia, que reciben transplantes de órganos.  

Os hospitais galegos precisan entre 400 e 500 doazóns de sangue cada día para que 
moitas persoas recuperen a saúde. Para lograr este obxectivo, precisamos acadar cada 
ano a taxa recomendada pola OMS (40 doazóns por cada 1.000 habitantes). 

 

ADOS agradece a colaboración desinteresada que prestan no desenvolvemento das 
campañas de doazón numerosas persoas, institucións, centros de ensino, empresas e 
asociacións. Esta axuda resulta imprescindible para poder superar as dificultades 
debidas á dispersión e envellecemento da poboación, e facer chegar a información 
necesaria aos cidadáns para que decidan participar neste acto solidario. 
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Dende 1985 a doazón de sangue defínese como un acto voluntario, altruísta, 
anónimo, universal e gratuíto (Real Decreto 1945 / 1985 de 9 de outubro do 
Ministerio Sanidad  y  Consumo e posterior RD 1088/2005 do 16 de setembro).   

A  Consellería  de  Sanidade  elabora  o  seu  propio  marco  normativo co  Decreto  
462/1990, de  20  de  setembro,  e  no último Decreto 100/2005 do 21 de abril, que 
adapta a normativa Europea e reafirma a gratuidade deste xesto solidario (RD 

1988/2005. Artigo 31. Apartado 1): 

“A doazón de sangue ou algún dos seus compoñentes constituirá sempre un acto de carácter 

voluntario e gratuíto e, en ningún caso, existirá retribución económica para o doador nin se 

esixirá ao receptor prezo ningún polo sangue recibido” 

Ademais, a doazón de sangue é un acto responsable. É vital para a seguridade 
transfusional que o doador aporte toda a información sobre o seu estado de saúde, xa 
que o sangue vai destinado a axudar á recuperación dos doentes. 

 

 

4. A DOAZÓN DE SANGUE EN GALICIA 

En 1993, Galicia ocupaba o penúltimo lugar de España en taxa de doazón de sangue 
(25 doazóns por cada 1.000 habitantes). Coa posta en marcha do Centro de 
Transfusión de Galicia, integrado en ADOS en 2016, comezaron intensas campañas 
informativas e aumentaron as facilidades con locais de doazón nas grandes cidades e 
10 unidades móbiles cada día por toda Galicia para facilitar a participación.  

O equipo de promoción da doazón leva a cabo un intenso traballo en concellos, 
parroquias, barrios, empresas, polígonos industriais, organismos públicos, centros 
universitarios, institutos e dependencias das FAS antes da chegada das unidades 
móbiles que atenden aos doantes. Ademais, impulsan o programa educativo 
Mensaxeiros Solidarios en colexios e imparten máis de 3.000 charlas informativas cada 
ano sobre doazón de sangue. 
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A estratexia de combinar información e facilidades conseguiu a participación de máis de 
430.000 persoas en Galicia nas campañas de doazón de sangue, nos 28 anos de 
actividade. En 2020 producíronse 104.637 doazóns, que representan 39 doazóns por 
cada 1.000 habitantes. O obxectivo do ano 2021 é lograr a taxa mínima de doazón de 
sangue recomendada pola OMS (40/1.000). 

 

 

  *TAXA DE DOAZÓN: número de doazóns por cada 1.000 habitantes e ano 

 

5. A DOAZÓN DE SANGUE PASO A PASO 

É un acto seguro, sinxelo e necesario para axudar a moitos doentes nos hospitais 
galegos. En xeral, poden doar sangue, as persoas maiores de 18 anos (con máis de 65 
anos poden continuar co permiso do seu médico), con máis de 50 quilos de peso e que 
non padezan nin teñan padecido enfermidades transmisibles polo sangue (hepatite B, 
hepatite C, VIH...). Os homes poden doar un máximo de 4 veces ao ano e as mulleres 3 
veces ao ano; deixando pasar entre cada doazón un mínimo de 2 meses.  

Entrevista: Antes da doazón un médico realiza unha entrevista de saúde confidencial e 
un exame médico básico para preservar a saúde do doador e protexer ao futuro 
receptor dos compoñentes sanguíneos. Mídese o pulso, a tensión sanguínea e tómase 
unha pinga de sangue dun dedo para medir o nivel de hemoglobina e desbotar unha 
posible anemia. 

 

Taxa doazón de sangue en Galicia

39/1.000

Provincia A Coruña

44/1.000

Provincia Pontevedra

39/1.000

Provincia Ourense

32/1.000

Provincia Lugo

24/1.000
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Doazón: Dura de 5 a 7 minutos. O persoal sanitario emprega material estéril e dun só 
uso. Durante a doazón, non hai ningunha posibilidade de contraer enfermidades 
transmisibles polo sangue. 

 

 

Recuperación: Ao rematar, o doador toma auga ou refrescos 
para que o volume de líquido extraído (450 ml) sexa 
recuperado case de inmediato.  

Aos poucos días, envíase ao seu domicilio os resultados das 
análises realizadas (determinación do grupo sanguíneo, 
probas de hematoloxía, bioquímica e seroloxía) para coñecer 
o seu estado de saúde. 
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6. UTILIDADE DUNHA DOAZÓN DE SANGUE 

O sangue non se emprega tal e como se lle extrae ao doador. Cada bolsa de sangue 
doado sométese a un proceso de separación no que se obteñen tres compoñentes 
sanguíneos (glóbulos vermellos, plasma e plaquetas). Unha doazón de sangue pode 
beneficiar a máis dun enfermo, xa que os compoñentes sanguíneos adoitan utilizarse 
por separado.  

Glóbulos vermellos: Para intervencións cirúrxicas, transplantes de órganos, 
hemorraxias debidas a accidentes de tráfico... Duran ata 42 días. 

Plasma: Contén proteínas para o tratamento de grandes queimados, transplantes de 
fígado... consérvase ata 2 anos. 

Plaquetas: Para o tratamento de enfermos con cancro ou leucemia, nos transplantes 
de medula ósea... tan so duran 7 días. 

 

Cada día, os hospitais galegos atenden 160.000 procesos sanitarios, 14.100 probas 
diagnósticas e 5.100 estancias hospitalarias. Precisamos entre 400 e 500 doazóns de 
sangue diarias para atender unha media de 2.800 urxencias, máis de 800 intervencións 
cirúrxicas, 1 transplante de órganos e 1.600 atencións nos hospitais de día.  

Unha intervención cirúrxica ordinaria pode precisar 2 unidades de glóbulos vermellos, 
nalgúns accidentes de tráfico e transplantes de fígado chégase a utilizar o sangue que 
doan 10 ou 20 persoas e no tratamento de persoas con cancro ou leucemia precisamos 
plaquetas obtidas de 100 doazóns de sangue. 

Desde ADOS, desenvolvemos campañas informativas para concienciar a un grupo 
especial de doantes universais, moi importantes no tratamento das urxencias. Sangue 
cero negativo hai pouco (só 7 de cada 100 doadores) e urxencias moitas todos os días. 

Precisamos doazóns de sangue todos os días e de todos os grupos sanguíneos 
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Para doar con maior comodidade pódese chamar aos teléfono gratuíto 900 100 828 e 
pedir cita na mellor hora posible para o doante. 

 

 


