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Introdução: as instituições prestadoras de serviços vêm sendo pressionadas para garantir a excelência na assistência oferecida, já 
que o padrão de exigência dos clientes vem subindo de forma progressiva. Uma forma viável de realizar uma analogia entre uma 
situação e a meta, é o uso de indicadores de qualidade, que são utilizados para demonstrar uma situação, analisar a tendência e 
identificar as intervenções necessárias. Um dos fatores que rompem com a segurança do paciente são as quedas em ambiente 
hospitalar, considerado um evento adverso relacionado à assistência à saúde. O indicador utilizado para medir este evento 
adverso é o resultado da fração onde o numerador é o número de quedas ocorridas no mês e o denominador é o número de 

pacientes-dia no período correspondente. Objetivo: descrever os resultados do indicador de quedas dos pacientes adultos 
internados em um hospital universitário. Método:  estudo descritivo, transversal e retrospectivo, com uma abordagem quantitativa. 
Este estudo faz parte de um projeto mais amplo, intitulado “Acompanhamento e gestão dos indicadores de qualidade assis tencial 
e de segurança do paciente em instituições de saúde”, aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa – HCPA sob o número 140478. 
Fazem parte da amostra todos os pacientes adultos internados em unidades clínicas e cirúrgicas que foram notificados com 
ocorrência de quedas, de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2014. Os dados estão sendo coletados no Sistema de Informações 
Gerenciais e banco de dados do Grupo de Quedas, por meio de um formulário padrão utilizado na instituição. O adendo ao projeto 
principal contém a adequação e incorporação de novos objetivos e do instrumento de coleta de dados. Resultados preliminares e 
considerações: o resultado do indicador “incidência de quedas” no ano de 2011 foi de 1,61 quedas/1000 pacientes-dia, em 2012 
foi de 2,03, em 2013 foi de 1,83 e em 2014 foi de 1,62. No período apurado constatou-se 1173 notificações de quedas, as quais 
estão sendo analisadas para identificar intervenções possíveis e minimizar os danos aos pacientes. Palavras-chaves: acidentes 
por quedas, segurança do paciente, indicadores de qualidade em assistência à saúde  




