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Ações para facilitar o acesso à telessaúde 
Nota: Esta cápsula de conhecimento tem por base e visa apoiar a implementação da ferramenta 

COVID-19 e Telemedicina: Ferramenta de medição do nível de maturidade das instituições de 

saúde para implementar serviços de telemedicina1. 

 

Por que a teleconsulta é essencial para aumentar a resiliência dos sistemas de saúde pós-

COVID-19? 

 

Antes da pandemia da COVID-19, os serviços de telessaúde 

visavam, principalmente, atender a pacientes que vivem em locais 

geograficamente distantes dos serviços de saúde, de difícil acesso 

ou sem serviços especializados devido ao tamanho da população. 

Com a crise de saúde, a telemedicina ressurgiu como uma 

importante modalidade integrada ao processo assistencial usual ou 

convencional com o objetivo de melhorar a eficiência na atenção à 

saúde, facilitando, por exemplo, o acompanhamento de pacientes, 

se aproximando das necessidades dos profissionais e pacientes, 

reduzindo custos e tempo de deslocamento e oferecendo a 

possibilidade de fazer acompanhamento remoto frequente (muitas 

vezes até contínuo) sem que a distância seja um fator 

determinante.  

 

Segundo a OPAS,2 nas situações em que uma pandemia é 

declarada, os sentimentos de ansiedade e incerteza podem 

sobrecarregar as pessoas, e os sistemas de saúde podem ter 

dificuldades de lidar com o aumento exponencial e descontrolado 

da demanda. Sem planejamento adequado e medidas de 

mitigação, os serviços de saúde podem correr risco de colapso em 

função de uma sobrecarga de consultas que poderiam ser 

realizadas virtualmente. Os estabelecimentos de saúde podem ficar 

sobrecarregados e ter capacidade insuficiente para fornecer 

tratamento adequado aos que mais necessitam. Durante a pandemia da COVID-19, as 

teleconsultas foram uma forma segura e eficaz de avaliar casos suspeitos e orientar o diagnóstico 

e o tratamento do paciente, minimizando o risco de transmissão da doença. Estas teleconsultas 

permitem que muitos dos principais serviços clínicos continuem operando regular e 

 
1  Organização Pan-Americana da Saúde. COVID-19 e telemedicina: ferramenta de medição do nível de maturidade 

das instituições de saúde para implementar serviços de telemedicina. Washington (DC): OPAS; 2020. Disponível 
em: https://www3.paho.org/ish/images/toolkit/COVID-19-Telemedicine_RATool-pt.pdf   

2  OPAS: Teleconsulta durante uma pandemia  

Mesmo que os benefícios da 

telessaúde sejam conhecidos 

e que existam diretrizes de 

implementação que 

considerem o ponto de vista 

do prestador (como a 

Estrutura da OPAS para 

implementar serviços de 

telessaúde ou a Ferramenta 

de medição do nível de 

maturidade das instituições 

de saúde para 

implementação de serviços 

de telemedicina), esta 

cápsula de conhecimento 

inclui informações adicionais 

para facilitar o acesso aos 

serviços de telessaúde, 

especialmente para 

pacientes em situação de 

vulnerabilidade. 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52008
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ininterruptamente, tanto na preparação quanto no curso de uma emergência de saúde pública. 

Esses atendimentos, inicialmente limitados a um pequeno grupo de especialidades e 

intervenções, podem, na verdade, incluir quase todos os serviços de saúde, bem como 

proporcionar acesso a segundas opiniões, treinamento em serviço etc. Quanto às especialidades, 

a grande maioria pode atender através de teleconsultas, considerando sempre as necessidades 

do processo saúde-doença no qual se encontre o paciente. Da mesma forma, todos os usuários 

dos serviços de saúde (prestadores, pacientes, facilitadores, etc.) podem e devem adquirir 

habilidades para realizar ou participar de teleconsultas. No caso de sistemas de saúde que 

tenham se tornado mais resilientes após a COVID-19, a modalidade de telessaúde – por exemplo, 

na esfera do combate a doenças crônicas não transmissíveis – é vantajosa para proteger a 

continuidade da atenção, bem como facilitar o acompanhamento e a avaliação das 

intervenções.3 

 

Fatores que dificultam o acesso à telessaúde 

 

Para superar desafios e possíveis barreiras ao uso da telessaúde, é importante considerar a 

perspectiva dos usuários e seu ambiente em relação às categorias de análise da telessaúde 

propostas pela OPAS na ferramenta COVID-19 e Telemedicina: Ferramenta de medição do nível 

de maturidade das instituições de saúde para implementar serviços de telemedicina  (Figura 1), 

desenvolvida juntamente com o BID. 

 

FIGURA 1: Categorias de nível de maturidade das instituições de saúde para implementar serviços de 

telessaúde 

 
Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. COVID-19 e telemedicina: Ferramenta de medição do nível de maturidade das 

instituições de saúde para implementar serviços de telemedicina. Washington (DC): OPAS; 2020. 

https://www3.paho.org/ish/images/toolkit/COVID-19-Telemedicine_RATool-pt.pdf 

 

 
3 OPAS. Saúde digital: Uma estratégia para manter a assistência à saúde de pessoas que vivem com doenças não 
transmissíveis durante a pandemia de COVID-19 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52576
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52576
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52576
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I. Preparação organizacional 

 

Identificação das necessidades do paciente: Esses dados são essenciais para entender como 

formular programas de telessaúde. Incorporar essa visão desde o início ajudará a amadurecer 

mais rapidamente o processo de implementação e terá um melhor impacto sobre os pacientes. 

Uma teleconsulta que não satisfaça o paciente acabará gerando uma opinião negativa e 

descrença no serviço, levando o paciente a não querer mais usá-lo. 

 

Expectativas do paciente: É importante compreender o ambiente no qual se inserem os 

pacientes que fazem a teleconsulta, o quadro emocional com o qual chegam à teleconsulta 

(ceticismo, medos ou ansiedade, entre outros), a privacidade no atendimento etc.  

 

Educação (habilidades ou alfabetização digital): Que habilidades o paciente possui? O paciente 

usa tecnologia regularmente? É a primeira vez que ele usa o serviço? A competência no uso da 

tecnologia será um fator determinante para o êxito. Isso inclui o paciente e sua rede de apoio. 

Caso nem o paciente nem os que o apoiam tiverem essa competência, devem-se avaliar 

alternativas, que vão desde o apoio pré-consulta para treinar o paciente no uso dos dispositivos 

necessários para a teleconsulta até o reagendamento da consulta para um serviço presencial. 

 

Comunicação ou disseminação do modelo de serviço: Novos processos geram incerteza nos 

pacientes. Portanto, devem ser estabelecidos processos para levar essas novas informações às 

pessoas de maneira apropriada. Nesse sentido, os portais4para a comunidade são 

frequentemente uma boa abordagem para a comunicação com os pacientes.  

 

II. Processos 

 

Organização dos processos de atualização (frequentes): a velocidade com que os processos e as 

atualizações tecnológicas ocorrem exige que se considere um processo de atualizações ordenado 

para não prejudicar o progresso dos programas de telessaúde. Com relação aos processos, cabe 

considerar a gestão operacional do processo de teleconsulta pelo paciente, ou seja, como o 

paciente gerencia o processo de teleconsulta do ponto de vista tecnológico, a fim de deixar claro 

se ele atende as exigências, identificando tanto pontos fortes como pontos fracos. As propostas 

abaixo são algumas das que compõem o processo: 

 

• Segurança do ambiente; 

• Consentimento livre e esclarecido; 

• Satisfação do paciente; e 

 
4 OPAS. Portais de pacientes seguros, interoperáveis e com dados de qualidade 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55406
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• Planos de contingência ou gestão de risco. 

 

Gastos ocultos: custos pagos pelo paciente (gastos indiretos para acessar o serviço, como os de 

conectividade) ou situações que impliquem gastos para poder acessar uma teleconsulta (ir a uma 

lan house ou ter que se deslocar até um local com conectividade, como a uma biblioteca). 

 

III. Ambiente digital 

 

Infraestrutura tecnológica: a qualidade da consulta é influenciada pelo dispositivo com o qual o 

paciente se conecta a ela (desktop ou dispositivo móvel), a capacidade de processamento que 

possui, o sistema operacional usado ou a duração da bateria do dispositivo.  

 

Conectividade (modo e qualidade): se refere ao tipo de conexão utilizada pelo paciente, desde 

banda larga até dados móveis 3G ou 4G. Por outro lado, é importante conhecer o tipo de contrato 

do usuário – por exemplo, se é um só plano mensal para todo o domicílio, se o pagamento é por 

consumo, se o acesso é compartilhado entre famílias, se a conexão é pública, entre outras 

possibilidades. Todas essas informações serão relevantes para que se compreendam os possíveis 

problemas de acesso ao serviço. 

 

Segurança, confidencialidade e proteção dos dados: dada a existência de diferentes provedores 

de atenção que utilizam diferentes plataformas, as questões relativas a confidencialidade e 

segurança dos dados variam de uma plataforma para outra; portanto, os pacientes devem ser 

orientados sobre como identificar questões básicas referentes a esses tópicos para terem 

ambientes seguros. 

 

Usabilidade: as considerações básicas sobre usabilidade que devem ser consideradas são o 

design do aplicativo, qual a dificuldade ou facilidade de uso, se é intuitivo ou requer treinamento, 

se os passos a serem seguidos estão bem definidos e se os possíveis erros são fáceis de identificar 

e corrigir. 

 

Mensagens: ter um sistema de mensagens que facilite a comunicação com as pessoas favorece 

a dinâmica de acesso à telessaúde. 

 

IV. Recursos humanos 

 

Definição de papéis e criação de novos perfis profissionais (educação e apoio aos pacientes no 

uso das novas tecnologias): Dentro do processo de atendimento, poderia ser benéfico ter novos 

perfis, inclusive de pessoal de apoio (não profissionais), especialmente para pacientes com 
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dificuldade de acesso. Essas novas funções devem ter como atribuição preparar os passos que 

antecedem a consulta para que ela possa fluir sem problemas quando chegar a hora.  

 

V. Aspectos normativos 

 

Regulamentação geral: Cada país ou região deve considerar os regulamentos vigentes, por 

exemplo, questões relacionadas ao consentimento livre e esclarecido, questões bioéticas e boas 

práticas ou diretrizes para teleconsultas. Também deve ser considerado o que acontece quando 

a teleconsulta ocorre fora dos limites jurisdicionais do registro profissional. Uma questão 

importante é o impacto que podem ter possíveis cláusulas especiais de imperícia estabelecidas 

pelas seguradoras. 

 

Integração: Há um grande número de aplicativos de saúde digital sem integração. Este  é um 

problema comum: a dispersão e o rápido avanço dos serviços de telessaúde – cada qual com suas 

próprias soluções de TI com diferentes níveis de integração e interoperabilidade com outras 

plataformas e soluções, como prontuários eletrônicos, portais de pacientes, subsistemas de 

saúde pública (vigilância epidemiológica, imunizações, câncer, etc.). Isso significa que os usuários 

dos serviços são confrontados com diferentes prestadores de serviços que utilizam diferentes 

plataformas com diferentes abordagens de navegabilidade, usabilidade e acessibilidade. 

 

VI. Conhecimentos especializados 

 

Um fator crítico para assegurar a correta implementação dos serviços de telessaúde é ter 

conhecimento avançado das seguintes variáveis: nível socioeconômico do paciente, faixa etária, 

sexo, composição familiar, etnia, localização geográfica, deficiência, ambiente de vida e 

quaisquer outras variáveis complementares consideradas apropriadas dentro dos diferentes 

contextos. Considerar condições especiais como, por exemplo, deficiência auditiva ou cegueira, 

que tornam necessários processos e plataformas adequadas para uso por todos.  

 

Quais são alguns dos fatores críticos de sucesso da telessaúde? 

 

Compreender a dimensão do campo da telessaúde, da perspectiva do paciente, é relevante para 

adaptar os processos às necessidades das pessoas. Nesse sentido, a estrutura da OPAS para a 

implementação de serviços de telessaúde apresenta uma série de perguntas a serem feitas em 

relação aos pacientes como usuários finais. Para a elaboração do programa, será extremamente 

útil conhecer exatamente quais problemas de saúde podem ser tratados pelo programa de 

telessaúde, bem como a prevalência desses problemas ou o escopo geográfico de ação, as 

necessidades de saúde dos pacientes e os serviços para os quais eles se de slocam ao hospital 

com mais frequência. 
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Quais as principais ações que podem facilitar a telessaúde? 

 

Decisão institucional e bases  

- A telessaúde deve ser incorporada como uma modalidade formalmente estabelecida sob 
normas, políticas e processos institucionais, de modo a atender claramente às necessidades 

dos pacientes. 

- A visão do paciente deve ser considerada no desenvolvimento e implementação de 
procedimentos operacionais padrão (POP). 

- Devem estar disponíveis processos maduros e claros, unificados, que facilitem a interação 
com os diferentes usuários do sistema e que tenham flexibilidade suficiente para serem 
adaptados às situações na medida em que elas surjam.   

- Os aplicativos de saúde digital devem considerar os aspectos de usabilidade, navegabilidade 
e acessibilidade. 

 

Comunicação ou divulgação do programa 

- O programa de telessaúde deve ser amplamente divulgado; os pacientes devem estar cientes 
de quais serviços estão disponíveis nessa modalidade, saber como acessá-los, em qual 
plataforma e sob quais normas de segurança. 

- Os pacientes devem ser capazes de compreender os requisitos básicos para acessar uma 

teleconsulta e, o ideal é que sejam capazes de efetuar um teste antes de usar o serviço. 

- Também é importante elaborar um documento que permita aos pacientes compreenderem 

de maneira simples as características da modalidade de prestação de serviços e para informar 
como a telessaúde funciona (consentimento livre e esclarecido). 

- É importante que os pacientes entendam o que uma teleconsulta não é (atendimento de 
urgência, consulta sobre sinais de alerta etc.). 

- Na percepção dos pacientes, a telessaúde é um elemento chave para possibilitar a realização 
de qualquer consulta e acessar os serviços necessários quando em locais remotos.  

- Nas instituições onde a teleconsulta é prestada por mais de um serviço clínico, o acesso deve 
ser padronizado. Salvo poucas exceções, o processo de acesso à consulta deve ser sempre o 

mesmo. 

- O ideal é contar com portais pessoais de saúde que proporcionem a contextualização da 

teleconsulta. Nos casos em que não haja um portal, recomenda-se que o paciente possa 
identificar a instituição (imagem representativa, cores, logotipos etc.) para que fique fácil  
confirmar que está no ambiente certo. 

- Deve ficar claro o que entendemos por uma teleconsulta de sucesso. Os profissionais e 

pacientes devem ser capazes de verem um ao outro com clareza e de se ouvirem 
corretamente. De qualquer forma, devem ser consideradas as possíveis contingências (ver 
apenas a si mesmo, usar chat, falar sem imagem, conectar-se por telefone, etc.). É importante 
que os termos e condições sejam descritos claramente para o paciente.  
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Agendamento 

- O ideal é que o sistema de agendamento respeite, na maioria dos casos, o processo 
tradicional de agendamento de pacientes. Isso gera confiança e segurança.  

- Os pacientes devem ser capazes de discernir claramente a diferença entre agendamentos 
para visitas presenciais e virtuais (ou teleconsulta).  

- Devem-se enfatizar os requisitos mínimos de acesso ao serviço (conectividade, tipo de 

dispositivo etc.) e estipular um tempo aproximado de atraso.  

- O paciente deve ser informado sobre o tempo necessário para a teleconsulta (pré -consulta, 

tempo de espera, duração da consulta). 

 

Pré-consulta 

- Os processos que o paciente deve seguir para autorizar sua teleconsulta, conforme sua 
seguradora, devem ser claros. Caso as seguradoras tenham procedimentos diferentes para 
consultas presenciais e teleconsultas, essas diferenças devem ser explicitadas para que o 
paciente não perca sua vez no dia da consulta. 

- Confirmada a consulta, recomenda-se enviar ao paciente instruções de acesso concisas e, se 
possível, um link para teste. Informar os requisitos básicos, como conectividade ou o sistema 

operacional necessário, e lembrar ao paciente que o dispositivo dele de ve ter bateria com 
carga suficiente para toda a consulta. 

- Recomendar ao paciente que, na medida do possível, escolha um local adequado para a 
consulta; o ideal é que tenha privacidade, tranquilidade, conectividade e rede elétrica, bem 
como boa iluminação. 

- Deve-se informar ao paciente os tempos estimados de espera e consulta.  

- Na América Latina e Caribe, muitos pacientes contratam acesso à internet somente para essa 
finalidade. Os sistemas devem levar isso em consideração e estabelecer, por exemplo, 

tempos de espera offline com notificações quando o profissional estiver pronto para o 
atendimento (modo de economia de conexão). 

- Meios alternativos de contato no caso de possíveis contingências, tais como um número de 
telefone de contato ou outras formas de comunicação, devem ser validados. 

 

Consulta 

- O processo de identificação do paciente deve ser adaptado ao processo de atendimento 
virtual. 

- Os procedimentos administrativos também devem ser adaptados para atender às exigências 
de cada seguradora de saúde.  

- É importante que, uma vez admitido ou conectado ao sistema, o paciente entenda o conceito 
de sala de espera virtual, conheça aproximadamente os tempos de espera e saiba que deve 
estar atento para responder quando o profissional estiver disponível. Os sistemas de 
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notificação são ideais para otimizar esse processo e evitar possíveis distrações.  

- Alguns pacientes irão precisar da ajuda de seus familiares ou cuidadores para a teleconsulta. 

Essa situação deve ser levada em consideração para que essas pessoas sejam incorporadas 
ao processo de atendimento. Muitas vezes esse apoio também será virtual, ou seja, a pessoa 
que vai auxiliar o paciente estará em outro local. O ideal é permitir que essa pessoa também 
tenha acesso à teleconsulta.  

- O atendimento deve ser prestado em um ambiente seguro e confidencial, o mais parecido 

possível com o de uma consulta presencial. O ideal é que os profissionais tenham acesso a 
todo o prontuário eletrônico (PE) no sistema, ou, caso o programa de telessaúde não esteja 
integrado, que tenham acesso, no mínimo, ao prontuário convencional para as consultas 

necessárias. Os pacientes terão acesso à telemedicina por meio de portais pessoais de saúde 
ou de aplicativos implementados com essa finalidade. A comunicação entre o PE e o Portal 
deve ter sido testada e funcionar corretamente. 

- Caso surja algum problema, que pode ser de natureza repetitiva, tanto o profissional quanto 
o paciente devem saber como proceder (por exemplo, desligar as câmeras e se comunicar 

apenas por voz, ou via chat ou por telefone). 

- O processo deve contemplar questões de privacidade (conhecimentos adequados sobre os 

requisitos para assegurar privacidade e segurança, adaptados ao nível dos pacientes, com 
base nos princípios éticos e legais vigentes). 

 

Após a consulta 

- A teleconsulta é apenas mais um tipo de consulta. Uma nota clínica ou evolução deve ser 
incluída no prontuário do paciente independentemente do método de atendimento utilizado. 

- Os pacientes devem poder acessar suas prescrições ou exames em seu portal pessoal de 
saúde. Parte dos benefícios serão perdidos se os pacientes não puderem acessar 
prontamente prescrições, atestados ou instruções também de maneira remota.  

- Devem ser criadas instâncias de acompanhamento. 

- Caso seja necessário transferir o paciente para um hospital para atendimento presencial, o 
processo deve estar definido e coordenado, pois o paciente já está no processo de 
atendimento. Em outras palavras, não deve começar do zero quando o paciente chegar à 

instituição. 

- Deve haver indicadores de sucesso para avaliar o programa e corrigir possíveis desvios.  
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Como se relaciona com a Iniciativa Sistemas de Informação para a Saúde (IS4H)? 

 

A telessaúde está considerada na área de 

inovação. O modelo de maturidade prevê o 

uso de ferramentas digitais de saúde para 

transformar modelos de atendimento, 

melhorar a segurança do paciente e a 

qualidade do atendimento e promover 

abordagens de saúde populacional e se 

concentrar em como os serviços de saúde e 

o atendimento são prestados por meios 

virtuais. 

 

A tecnologia de saúde digital permite gerir 

a saúde da população e responder 

rapidamente a incidentes de doenças (crise, 

reagudização, acompanhamento etc.) e a emergências de saúde pública. Os cidadãos têm a 

possibilidade de administrar sua própria saúde e de interagir proativamente com os prestadores 

de cuidados. Os profissionais da saúde têm acesso a dados e ferramentas que facilitam a tomada 

de decisões em tempo real. No caso da telessaúde, o nível de maturidade esperado é que os 

países tenham um programa de telessaúde com uma rede implantada no nível nacional.  

 

Como está relacionada com os oito princípios para a transformação digital da OPAS? 

Em meados de 2020, as Nações Unidas apresentaram oito áreas de colaboração com base em 

recomendações de um painel de alto nível para operacionalizar a cooperação técnica na era da 

interdependência digital. Nesse sentido, a OPAS adotou e adaptou essas áreas a oito princípios 

para refletir os imperativos da transformação digital do setor da saúde: 1) conectividade 

universal; 2) bens públicos digitais; 3) saúde digital inclusiva; 4) interoperabilidade; 5) direitos 

humanos; 6) inteligência artificial; 7) segurança da informação; e 8) arquitetura da saúde pública.  

Princípio 2: Bens públicos digitais 

Para que fortaleçam a saúde e o bem-estar da população mundial, os bens públicos digitais 

devem incluir software, padrões, algoritmos, dados, aplicativos e conteúdo de código aberto 

projetados com a arquitetura e licenciamento apropriados. Esses atributos devem permitir que 

sejam dimensionados para populações e contextos diversos, além de adaptados para a realidade 

local conforme necessário. A responsabilidade e sustentabilidade devem sempre prevalecer, 

pensando-se em um design centrado no usuário, principalmente em populações vulneráveis com 
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necessidades especiais em termos de tecnologia e alfabetização digital. Dentro desse princípio, 

uma das ações tem a ver com o alinhamento de diferentes soluções tecnológicas com as 

necessidades específicas da saúde. Tais soluções devem ser tecnologicamente adequadas às 

condições sociais, culturais, ambientais e econômicas do ambiente onde serão aplicadas. O 

acesso à telemedicina é, então, proposto como uma solução para atender a esses requisitos. 

Princípio 3: Saúde digital inclusiva 

Este princípio fala de acelerar rumo à telemedicina inclusiva, com ênfase nas pessoas em situação 

de maior vulnerabilidade. Não deixar ninguém para trás na era digital exige não apenas atingir 

populações em situação de maior vulnerabilidade social, econômica, geográfica ou cultural, mas 

também aquelas pessoas e grupos populacionais que não são alfabetizados digitalmente. As TIC 

têm o potencial de reduzir as iniquidades em saúde, permitindo que as pessoas acessem 

informações e ferramentas digitais para prevenção e atendimento no momento certo e no 

formato certo. “Inclusão digital” implica acesso adequado, habilidades digitais e aspectos de 

usabilidade e navegabilidade no desenvolvimento de soluções tecnológicas. Tudo isso deve 

favorecer a inclusão, mas sem deixar de respeitar a autonomia das pessoas e populações que 

decidirem não utilizar os serviços digitais. Em seu chamado à ação, este princípio propõe incluir 

critérios de gênero, a perspectiva intercultural e os princípios de equidade e solidariedade nas 

ações relacionadas à agenda de inclusão digital em saúde e usar dados de referência como ponto 

de partida para formular e avaliar as intervenções, determinando quais pessoas e grupos têm 

algum grau de vulnerabilidade e sua relação com o mundo virtual, de acordo com o que é 

expresso neste documento sob o item Ações para facilitar o acesso à telemedicina. 

Onde posso encontrar mais informações? 

Organização Pan-Americana da Saúde. Marco de implementación de un servicio de telemedicina. 

Washington (DC): OPAS; 2016. Disponível em: https://iris.paho.org/handle/10665.2/28413. 

 

Organização Pan-Americana da Saúde. COVID-19 e telemedicina: ferramenta de medição do nível 

de maturidade das instituições de saúde para implementar serviços de telemedicina. Washington 

(DC): OPAS; 2020. Disponível em: https://www.paho.org/pt/documentos/ferramenta-medicao-

do-nivel-maturidade-das-instituicoes-saude-para-implementar-servicos  
 

Colaboração:  

Departamento de Evidência e Inteligência para Ação em Saúde (EIH), OPAS/OMS  

Departamento de Família, Promoção da Saúde e Curso de Vida (FPL), OPAS/OMS  

Departamento de Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental (NMH), OPAS/OMS  

Departamento de Sistemas e Serviços de Saúde (HSS), OPAS/OMS 

 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/28413
https://www.paho.org/pt/documentos/ferramenta-medicao-do-nivel-maturidade-das-instituicoes-saude-para-implementar-servicos
https://www.paho.org/pt/documentos/ferramenta-medicao-do-nivel-maturidade-das-instituicoes-saude-para-implementar-servicos
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