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Prática de higiene das mãos em uma unidade de terapia intensiva neonatal antes 

e após uma campanha educativa.  

RESUMO 

Avaliar a prática de higiene das mãos (i.e., adesão e técnica) em uma unidade de terapia 

intensiva neonatal antes e depois de uma campanha educativa sobre higienização das mãos. 

Estudo observacional prospectivo direto, realizado de outubro/2010 a abril/2011, utilizando-se 

períodos de observação de 30 minutos. O tempo total de observação foi de 80 horas e foram 

registradas 740 oportunidades para a higienização das mãos. A taxa geral de adesão à 

higienização das mãos antes da campanha educativa foi de 66,32% (256/386) e após a 

campanha foi de 68,64% (243/354). A fricção do polegar e da ponta dos dedos foram os 

passos da técnica mais negligenciados. O tempo médio e o desvio padrão do tempo de fricção 

das mãos antes e depois da campanha foram de, respectivamente, 7,81 ± 2,41 e 11,47 ± 

5,33segundos (P < 0,0001). Os resultados mostraram uma taxa geral de adesão de 67% e 

falhas na execução da técnica. Observou-se um aumento significativo no tempo de fricção das 

mãos após a campanha educativa. A campanha promoveu também um aumento na adesão à 

higiene das mãos após o contato com pacientes (57% contra 83%; P < 0,0001) e estimulou o 

uso da clorexidina e do álcool gel na UTI-Neonatal. 
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Hand hygiene practices in a neonatal intensive care unit 

ABSTRACT 

We assessed the hand hygiene practices (i.e., adherence and technique) in a neonatal intensive 

care unit (NICU) before and after a hand-hygiene campaign. Direct prospective observational 

study was conducted from October 2010 to April 2011. Each observation period was of 30 

minutes. The total observation time was 80 hours, and was recorded 740 opportunities for 

hand hygiene. The overall rate of compliance to hand hygiene before the hand-hygiene 

campaign was 66.32% (256/386) and after was 68.64% (243/354) (P > 0.05). Friction of the 

thumbs and finger tips were the most frequently missed steps in the technique. The average 

time and standard deviation spent on the friction of the hands before and after the campaign 

were, 7.81 ± 2.41 and 11.47 ± 5.33 seconds (P <0.0001), respectively. The results showed an 

overall rate of hand-hygiene compliance of 67% and failures in the technique. Hand-hygiene 

campaign promoted an increase in both the hands friction time and hand-hygiene compliance 

after contact with patients (57% versus 83%, P <0.0001), and encouraged the use of 

chlorhexidine and alcohol gel in the NICU. 
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