
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR - “PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR – QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE” - 2019 e 2020 

1) PAUSA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR 

Considerando que o Programa citado acima tinha sua última etapa e sua consequente 

finalização prevista para junho de 2020. 

Considerando que a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) se instalou definitivamente 

na cidade de Belo Horizonte, bem como em todo Brasil, em março de 2020, estendendo-se até 

os dias atuais. 

Considerando que não havia, à época, possibilidade de imunização em massa contra o vírus e 

que a medida de prevenção mais eficaz para controle desta pandemia é o distanciamento 

social e que, para cumprir com sucesso esta medida, foram restringidas as atividades 

presenciais nos hospitais. 

Considerando que a avaliação da 4ª e última etapa deste Programa exige avaliações 

presenciais nos 7 hospitais participantes. 

Considerando, também, que os 7 hospitais participantes contribuem diretamente para o 

enfrentamento desta pandemia, oferecendo acréscimo de leitos para internação desta 

patologia e reunindo todos os seus esforços na busca de salvar a vida dos paciente atingidos 

pala doença e que estes esforços exigem que grande parte da equipe de assistência à saúde 

esteja focada neste enfrentamento. 

Por último, considerando que não havia possibilidade de prosseguirmos com as atividades do 

referido Programa em detrimento das ações de assistência necessárias ao enfrentamento da 

pandemia. 

A Comissão Especial (avaliadora e responsável pelas atividades do referido Programa) decidiu 

pela pausa do Programa de Desenvolvimento Hospitalar a partir do término de sua 3ª etapa 

(ocorrido em abril-maio/2020), determinando que seu retorno de daria apenas quando os 

indicadores de monitoramento da pandemia se mostrassem favoráveis e permitissem o 

retorno das atividades presenciais com segurança. 

 

2) RETORNO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR 

Considerando que os indicadores mais relevantes de monitoramento da pandemia (taxas de 

ocupação de leitos para COVID-19 e taxa de mortalidade) têm se mostrado favoráveis a partir 

do 2º semestre de 2021. 

Considerando que, no presente momento, a grande maioria da população da cidade de Belo 

Horizonte se encontra imunizada contra a doença. 

Considerando que, pelo exposto acima, atualmente há mais segurança para a avaliação 

presencial, que é necessária para a conclusão do referido Programa. 

A Comissão Especial (avaliadora e responsável pelas atividades do referido Programa) decide 

pelo retorno das atividades relacionadas ao Programa de Desenvolvimento Hospitalar em 

agosto de 2021, programando sua 4ª e última etapa de avaliação para outubro-novembro de 

2021 e encerrando-o definitivamente até dezembro de 2021. 



3) ATUALIZAÇÃO DO EDITAL PARA SELEÇÃO DO PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 

HOSPITALAR – “PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR – QUALIDADE E 

SEGURANÇA DO PACIENTE” – 2019 E 2020 
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