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Campaña de test serolóxicos de determinación de 
anticorpos anti-SARS-CoV-2 (IgG/IgM) nos membros da 
comunidade universitaria da Universidade da Coruña 

INTRODUCIÓN 
A Universidade da Coruña no mes de setembro solicitou á Consellería de Sanidade da Xunta de 
Galicia a realización de test covid a todos os membros da comunidade universitaria. 
A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, a mediados do mes de outubro, contacta coa UDC 
e indícalle que vai realizar un estudo nas universidades de Galicia, cuxo obxectivo é coñecer a 
actual situación inmunolóxica da poboación estudantil universitaria. 
Para a realización deste estudo, a Consellería de Sanidade dotará ás universidades dos medios 
materiais necesarios e serán as propias universidades as que se encargarán da planificación, 
organización, comunicación e dos medios humanos para a realización do estudo. 
En menos dunha semana, o 20/10/2020, iníciase a realización de test no campus de Ferrol e o 
22/10/2020 no campus de Coruña. 

PROTOCOLO 
Para solicitar a realización do test o Servizo Informático e de Comunicacións da UDC xerou na 
páxina web un programa de citación, onde os membros da comunidade universitaria interesados 
en realizaren o test solicitaban o lugar, o día e a hora na que se realizaría a proba. 
Ao introducir os seus datos e enviar a solicitude, recibían no seu correo electrónico unha 
comunicación coa indicación dos datos da súa reserva. 
O día anterior á realización do test recibían un novo correo para lles lembrar a cita. 
O día da cita, no acceso á zona en que se realizaban os test, unha persoa, ataviada con todas as 
medidas de protección, solicitaba á persoa participante os seus datos co fin de comprobalos e 
para indicarlle en que mesa tiña que realizar o test. Indicáballe, tamén, que realizase unha 
adecuada hixiene de mans co xel hidroalcohólico e que mantivese en todo momento a distancia 
de seguridade física. 
O persoal sanitario, coordinado pola vicerreitora de Ferrol e mais a directora da Escola de 
Enfermaría de Coruña, informaba á persoa, durante o proceso de realización do test rápido para 
a detección dos anticorpos IgG e IgM, que no caso de que o seu resultado fose positivo nalgún 
dos parámetros se poñerían en contacto con ela desde o Servizo de Prevención de Riscos 
Laborais da UDC o máis rapidamente posible para informala dos pasos que cumpriría seguir, de 
ser o caso. Se os resultados eran negativos, as persoas participantes recibirían un correo 
electrónico en menos de 24 horas. 
Una vez rematada a xornada de test, os datos son remitidos a Saúde Pública do Segas co fin de 
que procedan a citar a todas as persoas que tivesen como resultado unha IgM+ para realizar unha 
PCR e así comprobar se o resultado era un positivo ou un falso positivo. 

LUGARES DE REALIZACIÓN DOS TEST 
Campus de Ferrol 

Facultade de Enfermaría (Esteiro) 
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Escola Universitaria Politécnica (Serantes) 
Campus da Coruña 

Edificio Universitario de Oza (Oza) 
Facultade de Ciencias da Saúde (Oza) 
Facultade de Ciencias (A Zapateira) 
Edificio Servizos Centrais de Investigación (Elviña) 
Xoana Capdevielle (Elviña) 

DATOS ESTATÍSTICOS DA CAMPAÑA SEROLÓXICA 
A campaña de test serolóxicos comezo o 20 de outubro e rematou o 6 de novembro. 
Desde o inicio da campaña ofertáronse unhas 10000 citas das que foros reservadas 8059 (6187 
en A Coruña e 1872 en Ferrol). 
O número de seroloxías realizadas á comunidade universitaria da UDC foi de 7476 e os resultados 
recóllense na seguinte táboa: 
 

 CAMPUS DA 
CORUÑA 

CAMPUS DE 
FERROL TOTAL DA UDC 

Núm. de citas ofertadas 6187 1872 8059 

Núm. de seroloxías realizadas 5741 1745 7476 

Núm. de IgM positivas 33 1 34 

Núm. de IgM e IgG positivas  4 0 4 

Núm. de IgG positivas 74 22 96 

% IgM positivas 0,64 0,06 0,51 

% IgG positivas 1,36 1,26 1,34 

De extrapolar os datos a un por cen mil, obteriamos que segundo os test serolóxicos na 
comunidade universitaria da UDC a porcentaxe de posibles persoas co virus da covid é 507 
persoas por cen mil e que teñen anticorpos é 1335 por cen mil. 
Segundo as PCR realizadas aos membros da comunidade universitaria que tiveron o resultado da 
IgM positiva, a día de hoxe 1 foi positivo, 32 negativos e 4 están á espera dos resultados. 

ESTATÍSTICAS NA UDC DESDE O INICIO DO CURSO 20/21 
Con respecto aos casos positivos desta semana existe unha diminución considerable de casos. 
Non existen motivos que xustifiquen esta importante baixada, xa que as opcións normativas 
implementadas deben ter un mínimo de 15 días para dar información, aínda que estes datos poden 
marcar tendencia. Deben ser corroborados cos datos da vindeira semana. 
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 CASOS 
POSITIVOS ESTUDANTES PAS PDI 

Semana do 02/11 ao 08/11 6 5 0 1 

 
ESTATÍSTICAS DESDE 26/10/2020 ao 08/11/2020 (Posibles casos activos) 

POSITIVOS 29 
Estudantes 24 
PAS 4 
PDI 1 

CORENTENA 129 
Estudantes 111 
PAS 8 
PDI 10 

 
ESTATÍSTICAS DESDE O INICIO DO CURSO (21/09/2020 ao 08/11/2020) 

POSITIVOS 90 
Estudantes 80 
PAS 7 
PDI 3 

CORENTENA 353 
Estudantes 316 
PAS 18 
PDI 19 

AULAS PECHADAS 0 

 
 
A Coruña, 12 de novembro de 2020 
 
O Servizo de Prevención de Riscos Laborais 
 


