TECNOLOGIAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CONTEXTO DA COVID-19

Pedidos de Acesso à Informação
MONITORA COVID-19
Ente: Estado da Bahia
Órgão solicitado: Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), via Ouvidoria Geral do
Estado.

Pedido:
Prezado/a,
Sobre o aplicativo “Monitora Covid-19”, solicitamos acesso às seguintes
informações e documentos:
1. O instrumento de formalização da relação entre a FESF-SUS e as empresas
Novetech e Core.
a. Se disponível online, informar link de acesso para o contrato e/ou termo.
b. Disponibilizar o conteúdo do processo administrativo relacionado.
2. Quem é o titular do direito de propriedade intelectual sobre o código-fonte do
aplicativo, e sob qual tipo de licença ele foi desenvolvido?
3. O código-fonte do aplicativo encontra-se disponível em algum repositório público
(ex: GitHub)? Se sim, onde?
4. Lista das permissões de acesso requisitadas na instalação do aplicativo,
indicando, para cada uma, sua finalidade, e se é obrigatória ou opcional.
a. Especificamente sobre o acesso a dados de localização, o aplicativo é
utilizado para rastreamento de contato? Se sim, como isso é feito?
5. Lista de dados pessoais coletados pelo aplicativo e a finalidade da coleta de cada
um.
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6. Quem são os responsáveis pelo gerenciamento e tratamento dos dados
coletados?
7. Onde os dados coletados são armazenados?
a. No caso de armazenamento externo envolvendo parceria ou contratação,
disponibilizar o termo ou contrato relacionado.
8. Há previsão de tempo limitado para o tratamento dos dados? Se sim, quanto?
9. Os dados são compartilhados com outros entes públicos? E com empresas e
instituições de pesquisa? Se sim, quais entes, empresas e/ou instituições, por qual
meio e com qual finalidade?

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

a. No caso de compartilhamento, os dados são anonimizados? Se sim, por
meio de qual técnica?
Com quais estados, municípios e entidades públicas a FESF mantém cooperação
técnica formalizada para utilização do aplicativo? Caso existam, fornecer termos
ou indicar onde estão publicados.
Quais protocolos de segurança são utilizados para proteção dos dados
coletados?
Íntegra da política de privacidade e dos termos de uso do aplicativo e link de
acesso para os documentos, se disponíveis online.
Antes da implantação do aplicativo, foram realizados estudos para avaliar o
impacto que ele poderia ter sobre os direitos humanos das pessoas, incluindo a
privacidade e a liberdade de expressão? Se sim, quais foram os resultados?
Há algum mecanismo ou processo em vigor para avaliar o impacto do aplicativo
sobre os direitos humanos das pessoas, incluindo privacidade e liberdade de
expressão, durante o processo de implementação? Em caso afirmativo, forneça o
documento ou informação indicando os termos e processos desta avaliação. Em
caso negativo, há previsão de realizar essa análise?
O órgão já possui alguma análise sobre a efetividade do aplicativo no combate à
Covid-19? Em caso positivo, disponibilizar. Caso não tenha ainda, há previsão de
realizar essa análise?
Quantidade de downloads e usuários cadastrados no aplicativo
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JUNTOS NO COMBATE - COVID-19
Ente: Estado do Amazonas
Órgão solicitado: Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM)

Pedido:
Prezado/a,
Sobre o aplicativo “Juntos no Combate - Covid-19”, solicitamos acesso às
seguintes informações e documentos:
1. O(s) instrumento(s) de formalização da relação entre o Governo do
Amazonas e a empresa SASI Comunicação Ágil LTDA, justificando a
escolha desta empresa para a prestação dos serviços.
a. Se disponível online, informar link de acesso para os contratos e/ou
termos.
b. Disponibilizar o conteúdo dos processos administrativos
relacionados.
2. Quem é o titular do direito de propriedade intelectual sobre o código-fonte
do aplicativo, e sob qual tipo de licença ele foi desenvolvido?
3. O código-fonte do aplicativo encontra-se disponível em algum repositório
4.
5.

6.
7.
8.

público (ex: GitHub)? Se sim, onde?
Quem é responsável pela manutenção/sustentação do aplicativo? Qual o
valor investido/a ser investido?
Lista das permissões de acesso requisitadas na instalação do aplicativo,
indicando, para cada uma, sua finalidade, e se é obrigatória ou opcional.
a. Especificamente sobre o acesso a dados de localização, o aplicativo
é utilizado para rastreamento de contato? Se sim, como isso é feito?
Lista de dados pessoais coletados pelo aplicativo e a finalidade da coleta
de cada um.
Quem são os responsáveis pelo gerenciamento e tratamento dos dados
coletados?
Onde os dados coletados são armazenados?
a. No caso de armazenamento externo envolvendo parceria ou
contratação, disponibilizar o termo ou contrato relacionado.
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9. Há previsão de tempo limitado para o tratamento dos dados? Se sim,
quanto?
10. Os dados são compartilhados com outros entes públicos? E com empresas
e instituições de pesquisa? Se sim, quais entes, empresas e/ou instituições,
por qual meio e com qual finalidade?
a. No caso de compartilhamento, os dados são anonimizados? Se sim,
por meio de qual técnica?
b. Sobre a previsão de uso futuro para fins estatísticos, quais os
procedimentos de anonimização previstos?
11. Quais protocolos de segurança são utilizados para proteção dos dados
coletados?
12. Íntegra da política de privacidade e dos termos de uso do aplicativo e link
de acesso para os documentos, se disponíveis online.
13. Antes da implantação do aplicativo, foram realizados estudos para avaliar o
impacto que ele poderia ter sobre os direitos humanos das pessoas,
incluindo a privacidade e a liberdade de expressão? Se sim, quais foram os
resultados?
14. Há algum mecanismo ou processo em vigor para avaliar o impacto do
aplicativo sobre os direitos humanos das pessoas, incluindo privacidade e
liberdade de expressão, durante o processo de implementação? Em caso
afirmativo, forneça o documento ou informação indicando os termos e
processos desta avaliação. Em caso negativo, há previsão de realizar essa
análise?
15. O órgão já possui alguma análise sobre a efetividade do aplicativo no
combate à Covid-19? Em caso positivo, disponibilizar. Caso não tenha
ainda, há previsão de realizar essa análise?
16. Quantidade de downloads e usuários cadastrados no aplicativo.
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SAÚDE DIGITAL MG
Ente: Estado de Minas Gerais
Órgãos solicitados: Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e Secretaria de Estado de
Governo (SEGOV-MG)
Observação: Os pedidos destinados à SES-MG foram divididos, por limitações de
caracteres na plataforma de acesso à informação do Governo de Minas Gerais.

Pedido 1 (SES-MG):
Prezado/a,
Sobre o aplicativo “Saúde Digital MG”, solicitamos acesso às seguintes
informações e documentos:
1. O instrumento de formalização da doação realizada pela Techtools
Ventures ao Governo do Estado de Minas Gerais.
a. Se disponível online, informar link de acesso para o termo.
b. Disponibilizar o conteúdo do processo administrativo relacionado.
2. Quem é o titular do direito de propriedade intelectual sobre o código-fonte
do aplicativo, e sob qual tipo de licença ele foi desenvolvido?
3. O código-fonte do aplicativo encontra-se disponível em algum repositório
público (ex: GitHub)? Se sim, onde?
4. Quem é responsável pela manutenção/sustentação do aplicativo? Qual o
valor investido/a ser investido?
5. Antes da implantação do aplicativo, foram realizados estudos para avaliar o
impacto que ele poderia ter sobre os direitos humanos das pessoas,
incluindo a privacidade e a liberdade de expressão? Se sim, quais foram os
resultados?
6. Há algum mecanismo ou processo em vigor para avaliar o impacto do
aplicativo sobre os direitos humanos das pessoas, incluindo privacidade e
liberdade de expressão, durante o processo de implementação? Em caso
afirmativo, forneça o documento ou informação indicando os termos e
processos desta avaliação. Em caso negativo, há previsão de realizar essa
análise?
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7. O órgão já possui alguma análise sobre a efetividade do aplicativo no
combate à Covid-19? Em caso positivo, disponibilizar. Caso não tenha
ainda, há previsão de realizar essa análise?
8. Quantidade de downloads e usuários cadastrados no aplicativo.

Pedido 2 (SES-MG):
Prezado/a,
Sobre o aplicativo “Saúde Digital MG”, solicitamos acesso às seguintes
informações e documentos:
1. Lista das permissões de acesso requisitadas na instalação do aplicativo,
indicando, para cada uma, sua finalidade, e se é obrigatória ou opcional.
2. Lista de dados pessoais coletados pelo aplicativo e a finalidade da coleta
de cada um, esclarecendo a divergência encontrada entre os dados
solicitados para cadastro no app e os dados previstos em seus termos de
uso.
a. Dados solicitados previstos nos termos de uso: nome, telefone,
endereço, email, data de nascimento, sexo, CPF, foto e informações
de saúde.
b. Dados solicitados não previstos nos termos de uso: nome social,
gênero, identidade de gênero, orientação sexual, cartão nacional de
saúde, CEP, cidade, UF e país.
c. Dados não solicitados e previstos nos termos de uso:
RG/Passaporte, responsável legal, peso e altura.
d. Especificamente sobre o uso de foto, as fotos coletadas pelo
aplicativo são utilizadas para reconhecimento facial, no contexto do
aplicativo ou outra base de dados? Se sim, como isso é feito?
3. Quem são os responsáveis pelo gerenciamento e tratamento dos dados
coletados?
4. Onde os dados coletados são armazenados?
a. No caso de armazenamento externo envolvendo parceria ou
contratação, disponibilizar o termo ou contrato relacionado.
5. Há previsão de tempo limitado para o tratamento dos dados? Se sim,
quanto?
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6. Os dados são compartilhados com outros entes públicos? E com as outras
integrantes da Techtools Group, ou, ainda, outras empresas e instituições
de pesquisa? Se sim, quais entes, empresas e/ou instituições, por qual
meio e com qual finalidade?
a. No caso de compartilhamento, os dados são anonimizados? Se sim,
por meio de qual técnica?
7. 11. Quais protocolos de segurança são utilizados para proteção dos dados
coletados?
8. 12. Íntegra da política de privacidade e dos termos de uso do aplicativo e
link de acesso para os documentos, se disponíveis online.

Pedido 3 (SEGOV-MG):
Prezado/a,
Sobre o envio de SMS para notificar a população a respeito do aplicativo “Saúde
Digital
MG”,
mencionado
na
matéria
disponível
no
link
<http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-envia-alerta-via-sms-sobre-atendim
ento-medico-virtual-para-covid-19>, solicitamos acesso às seguintes informações e
documentos:
1. A ação foi contratada pelo Governo de Minas Gerais ou é fruto de parceria
entre o Governo de Minas Gerais e o SindiTelebrasil?
a. Disponibilizar termo/contrato e link de acesso, caso disponível
online.
2. A Techtools Ventures, responsável pelo desenvolvimento do Saúde Digital
MG, participou da ação? Se sim, houve compartilhamento de dados da
população com a empresa? Quais, por quais meios e com qual finalidade?
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DADOS DO BEM
Entes: Estados do Rio de Janeiro e de Goiás
Órgãos solicitados: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e
Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).
Observação: Os pedidos destinados à SES-RJ foram divididos, por limitações de
caracteres na plataforma de acesso à informação do Governo do Rio de Janeiro.

Pedido 1 (SES-RJ):
Prezado/a,
Sobre o aplicativo “Dados do Bem”, solicitamos acesso às seguintes informações
e documentos:
1. O instrumento de formalização da relação entre o Governo do Rio de
Janeiro, o Instituto D’Or e a empresa Zoox Smart Data.
a. Se disponível online, informar link de acesso para o contrato e/ou
termo.
b. Disponibilizar o conteúdo do processo administrativo relacionado.
2. O aplicativo foi desenvolvido com código aberto?
3. Quem financia os testes (RT-PCR e sorológicos) realizados por orientação
do aplicativo?
a. Em caso de aporte de recursos públicos, qual o valor destinado para
a realização?
b. Como é feita a priorização no atendimento?
4. Antes da implantação do aplicativo, foram realizados estudos para avaliar o
impacto que ele poderia ter sobre os direitos humanos das pessoas,
incluindo a privacidade e a liberdade de expressão? Se sim, quais foram os
resultados?
5. Há algum mecanismo ou processo em vigor para avaliar o impacto do
aplicativo sobre os direitos humanos das pessoas, incluindo privacidade e
liberdade de expressão, durante o processo de implementação? Em caso
afirmativo, forneça o documento ou informação indicando os termos e
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processos desta avaliação. Em caso negativo, há previsão de realizar essa
análise?
6. O órgão já possui alguma análise sobre a efetividade do aplicativo no
combate à Covid-19? Em caso positivo, disponibilizar. Caso não tenha
ainda, há previsão de realizar essa análise?
7. Quantidade de downloads e usuários cadastrados no aplicativo.

Pedido 2 (SES-RJ):
Prezado/a,
Sobre o aplicativo “Dados do Bem”, solicitamos acesso às seguintes informações
e documentos:
1. Lista das permissões de acesso requisitadas na instalação do aplicativo,
indicando, para cada uma, sua finalidade, e se é obrigatória ou opcional.
a. Especificamente sobre o acesso a dados de localização, o aplicativo
é utilizado para rastreamento de contato? Se sim, como isso é feito?
2. Lista de dados pessoais coletados pelo aplicativo e a finalidade da coleta
de cada um.
3. Quem são os responsáveis pelo gerenciamento e tratamento dos dados
coletados?
4. Onde os dados coletados são armazenados?
a. No caso de armazenamento externo envolvendo parceria ou
contratação, disponibilizar o termo ou contrato relacionado.
5. Há previsão de tempo limitado para o tratamento dos dados? Se sim,
quanto?
6. Os dados são compartilhados com outros entes públicos? E com as
empresas parceiras do projeto, destacados no site oficial, ou, ainda, outras
instituições privadas e de pesquisa? Se sim, quais entes e/ou empresas,
por qual meio e com qual finalidade?
a. Especificar o que/quem são os “incentivadores” mencionados nos
termos de uso do aplicativo, que poderão ter acesso aos dados.
b. No caso de compartilhamento, os dados são anonimizados? Se sim,
por meio de qual técnica?
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7. Quais protocolos de segurança são utilizados para proteção dos dados
coletados?
8. Íntegra da política de privacidade e dos termos de uso do aplicativo e link
de acesso para os documentos, se disponíveis online.

Pedido 3 (SES-GO):
Prezado/a,
Sobre o aplicativo “Dados do Bem”, solicitamos acesso às seguintes informações
e documentos:
1. O instrumento de formalização da relação entre o Governo de Goiás, o Instituto
D’Or e a empresa Zoox Smart Data.
a. Se disponível online, informar link de acesso para o contrato e/ou termo.
b. Disponibilizar o conteúdo do processo administrativo relacionado.
2. O aplicativo foi desenvolvido com código aberto?
3. Lista das permissões de acesso requisitadas na instalação do aplicativo,
indicando, para cada uma, sua finalidade, e se é obrigatória ou opcional.
a. Especificamente sobre o acesso a dados de localização, o aplicativo é
utilizado para rastreamento de contato? Se sim, como isso é feito?
4. Lista de dados pessoais coletados pelo aplicativo e a finalidade da coleta de cada
um.
5. Quem são os responsáveis pelo gerenciamento e tratamento dos dados
coletados?
6. Onde os dados coletados são armazenados?
a. No caso de armazenamento externo envolvendo parceria ou contratação,
disponibilizar o termo ou contrato relacionado.
7. Há previsão de tempo limitado para o tratamento dos dados? Se sim, quanto?
8. Os dados são compartilhados com outros entes públicos? E com as empresas
parceiras do projeto, destacados no site oficial, ou, ainda, outras instituições
privadas e de pesquisa? Se sim, quais entes e/ou empresas, por qual meio e com
qual finalidade?
a. Especificar o que/quem são os “incentivadores” mencionados nos termos
de uso do aplicativo, que poderão ter acesso aos dados.
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b. No caso de compartilhamento, os dados são anonimizados? Se sim, por
meio de qual técnica?
9. Quem financia os testes (RT-PCR e sorológicos) realizados por orientação do
aplicativo?
a. Em caso de aporte de recursos públicos, qual o valor destinado para a
realização?
b. Como é feita a priorização no atendimento?
10. Quais protocolos de segurança são utilizados para proteção dos dados
coletados?
11. Íntegra da política de privacidade e dos termos de uso do aplicativo e link de
acesso para os documentos, se disponíveis online.
12. Antes da implantação do aplicativo, foram realizados estudos para avaliar o
impacto que ele poderia ter sobre os direitos humanos das pessoas, incluindo a
privacidade e a liberdade de expressão? Se sim, quais foram os resultados?
13. Há algum mecanismo ou processo em vigor para avaliar o impacto do aplicativo
sobre os direitos humanos das pessoas, incluindo privacidade e liberdade de
expressão, durante o processo de implementação? Em caso afirmativo, forneça o
documento ou informação indicando os termos e processos desta avaliação. Em
caso negativo, há previsão de realizar essa análise?
14. O órgão já possui alguma análise sobre a efetividade do aplicativo no combate à
Covid-19? Em caso positivo, disponibilizar. Caso não tenha ainda, há previsão de
realizar essa análise?
15. Quantidade de downloads e usuários cadastrados no aplicativo.
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CONECTE SUS
Ente: Governo Federal
Órgão solicitado: Ministério da Saúde (MS)

Pedido:
Prezado/a,
Sobre o aplicativo “Conecte SUS”, solicitamos acesso às seguintes informações e
documentos:
1. O desenvolvimento do aplicativo envolveu alguma contratação e/ou
parceria com o setor privado, terceiro setor ou instituições de pesquisa?
a. Em caso afirmativo e se disponível online, informar link de acesso
para o contrato e/ou termo.
b. Disponibilizar o conteúdo do processo administrativo relacionado.
2. Quem é o titular do direito de propriedade intelectual sobre o código-fonte
do aplicativo, e sob qual tipo de licença ele foi desenvolvido?
3. O código-fonte do aplicativo encontra-se disponível em algum repositório
público (ex: GitHub)? Se sim, onde?
4. Lista das permissões de acesso requisitadas na instalação do aplicativo,
indicando, para cada uma, sua finalidade, e se é obrigatória ou opcional.
5. Lista de dados pessoais coletados pelo aplicativo e a finalidade da coleta
de cada um.
6. Quem são os responsáveis pelo gerenciamento e tratamento dos dados
coletados?
7. Onde os dados coletados são armazenados?
a. No caso de armazenamento externo envolvendo parceria ou
contratação, disponibilizar o termo ou contrato relacionado.
8. Há previsão de tempo limitado para o tratamento dos dados? Se sim,
quanto?
9. Os dados são compartilhados com outros entes públicos? E com empresas
e instituições de pesquisa? Se sim, quais entes, empresas e/ou instituições,
por qual meio e com qual finalidade?
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

a. No caso de compartilhamento, os dados são anonimizados? Se sim,
por meio de qual técnica?
Quais protocolos de segurança são utilizados para proteção dos dados
coletados?
Íntegra da política de privacidade e dos termos de uso do aplicativo e link
de acesso para os documentos, se disponíveis online.
Antes da implantação do aplicativo, foram realizados estudos para avaliar o
impacto que ele poderia ter sobre os direitos humanos das pessoas,
incluindo a privacidade e a liberdade de expressão? Se sim, quais foram os
resultados?
Há algum mecanismo ou processo em vigor para avaliar o impacto do
aplicativo sobre os direitos humanos das pessoas, incluindo privacidade e
liberdade de expressão, durante o processo de implementação? Em caso
afirmativo, forneça o documento ou informação indicando os termos e
processos desta avaliação. Em caso negativo, há previsão de realizar essa
análise?
O órgão já possui alguma análise sobre a efetividade do aplicativo no
combate à Covid-19? Em caso positivo, disponibilizar. Caso não tenha
ainda, há previsão de realizar essa análise?
Quantidade de downloads e usuários cadastrados no aplicativo.
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