i-Passport®™ FAQ
Introdução
Todas as respostas são fornecidas de boa fé e com base nas informações disponíveis no
momento da redação deste documento. A MoohTech, desenvolvedora do i-Passport®, é uma
empresa de tecnologia e não um fornecedor de serviços de saúde. Você deve sempre consultar
suas autoridades de saúde para qualquer pergunta relacionada ao próprio vírus COVID-19.
Para quem é o i-Passport®?
O i-Passport® destina-se a entidades de saúde, empresas e agências governamentais para
automatizar, rastrear e validar a propagação do COVID-19 para seus funcionários ou
cidadãos. Ele valida o status de não infecção de um indivíduo após realizar um teste de
contaminação de COVID-19 fornecido por uma entidade médica que irá testar contaminação
pelo vírus ou não. O i-Passport® cria passes de mobilidade temporária com base no
resultado dos testes de COVID-19 e outros critérios de vulnerabilidade determinados pela
autoridade sanitária local.
Como o i-Passport® “Protege Vidas e Empregos”?
As autoridades podem certificar que as pessoas não estão infectadas com o vírus e estão
livres para retornar à sua rotina normal desde que siga as recomendações das autoridades
sanitárias e as regras de distanciamento social. Isso trará de volta a atividade social e
econômica às nossas cidades. Por exemplo, aqueles com evidências de que não estãos
infectados podem voltar aos seus trabalhos e os que estão infectados devem permanecer em
confinamento e isolamento social até sua total recuperação.
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Preciso pagar pelo meu i-Passport®?
Esta é uma decisão tomada por cada cidadão. A Mooh Tech disponibiliza passaportes gratuitos
através da parceria com governos municipais e estaduais através da rede pública de saúde
e passaportes pagos através da rede privada de saúde homologada pelas secretarias
municipais e estaduais de saúde.
Que tipo de certificado eu recebo com o i-Passport®?
Se sua solicitação for aprovada, um i-Passport® será criado e entregue em dois formatos:
Um i-Passport® em PDF ou impresso e um i-Passport® digital no seu APP Chronus®. Ambos
os formatos contêm as informações do solicitante e um QRCode de validação.

Mais informações, visite: www.ipassport.com.br/home

Como comprovar que meu i-Passport® é autentico?
As autoridades digitalizarão o QRCode do seu i-Passport® para validar a autenticidade.
Eles corresponderão à foto, nome, documento de identificação, endereço, ID , status de
infeção e data de emissão do QRCode.
Seu QRCODE será scaneado para validar o seu status, validade e sua identidade.
Quais tipos de documentos são solicitados para registro no i-Passport®?
Sugerimos enfaticamente que você registre em seu i-Passport® seu documento de
identificação com foto. Em caso de menores de idade, os responsáveis devem registrar
o documento de identidade(RG ou CN) e tambem cadastrar os dados do responsável.
Lembre-se de que você sempre deve levar consigo o Documento de Identificação
fornecido ao Chronus® APP | i-Passport®, para apresentá-lo às autoridades
mediante solicitação.
Qual endereço eu devo usar no registro do meu i-Passport?
Você precisa inserir o seu endereço residencial válido.
Quem terá acesso as minhas informações pessoais?
Seus dados são operados, gerenciados e ficam sob a tutela do estado, a MoohTech não
tem acesso a eles.
Quero que minhas informações pessoais sejam excluídas da solução i-Passport®,
posso fazê-lo?
Sim, você pode, mas o seu i-Passport® não será mais válido.

Mais informações, visite: www.ipassport.com.br/home

Meu i-Passport funciona no exterior?
A MoohTech® oferece a tecnologia para validar o i-Passport® em uma base global. As
autoridades de um país podem, no entanto, decidir restringir a validade do processo de
certificação de outros países. Isso é importante, pois a solução ajuda a reativar as viagens
internacionais e seus benefícios econômicos.
Os testes de COVID-19 são confiáveis?
Esta é uma pergunta para as autoridades de saúde responderem.
As pessoas podem contrair o vírus duas vezes?
Esta é uma pergunta para as autoridades de saúde responderem e confirmarem.
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Quanto custa o i-Passport®?
A plataforma será disponibilizada sem custos aos governos municipais e estaduais e não
terão custos para registrar o passaporte pelo periodo de 1 ano para os cidadãos. Os
cidadãos que optarem em fazer o registro do seu teste de COVID-19 através da rede
privada terá um custo fixo e validade do i-Passport® por dois anos. Empresas
interessadas em disponibilizar o i-Passport® aos seus colaboradores ou implantar o
scanner de validação do i-Passport®, devem entrar em contato conosco para discutir os
custos com base em requisitos específicos.
O i-Passport® é uma alternativa à iniciativa conjunta da Apple e do Google?
Não, é complementar. A iniciativa da Apple e do Google visa rastrear a disseminação do
COVID-19 e ajudar as autoridades a rastrear com quem uma pessoa infectada está em
contato recente. O i-Passport® ajuda organizações e governos a automatizar o
rastreamento e a propagação do COVID-19 de seus funcionários ou cidadãos, para que
possam retornar às suas rotinas normais. Essas duas soluções podem ser usadas
simultaneamente para obter resultados mais rápidos.
Essa abordagem não aumenta o risco?
As pessoas portadoras do i-Passport® ainda terão que seguir os procedimentos de
desinfecção quando interagirem com pessoas auto-isoladas ou que ainda não
contraíram o vírus. Não porque eles podem transmiti-lo, mas porque eles podem
carregá-lo em suas roupas e mãos. Esse processo, no entanto, não difere de maneira
nenhuma de hoje, quando as pessoas voltam das compras de bens essenciais no
supermercado ou na farmácia.

Mais informações, visite: www.ipassport.com.br/home

E se as pessoas pegarem o virus ou se forem testadas no período de incubação?
O sistema pode rastrear contato com pessoas testadas e infectadas com o vírus e pode
aplicar uma data de validade a cada teste realizado e registrado no i-Passport®, de acordo
com as recomendações da autoridade de saúde.
O i-Passport® pode aceitar RPC (Remote Patient Certification)?
Esta é uma decisão para cada organização ou autoridade que implanta o i-Passport®.
O i-Passport® suporta vários idiomas?
Sim, o i-Passport® pode ser configurado para vários idiomas.
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Onde os dados serão armazenados?
Os dados são armazenados em um data center de sua jurisdição, de acordo com os
regulamentos de dados existentes.
Os dados estão seguros?
Sim, a plataforma Chronus® que alimenta o i-Passport® mantém os mais altos padrões de
segurança. O i-Passport® é executado em instâncias isoladas na Azure, que atendem aos
requisitos das regulamentações HITECH, G-cloud e FedRAMP.
A solução é compatível com HIPAA?
Sim, a solução i-Passport® é executada na plataforma Chronus® compatível com HIPAA.
O i-Passport® é compatível com a LGPD e a GDPR?
O i-Passport® é compatível com a LGPD e GDPR e oferece ferramentas de ofuscação de
dados, se necessário. Os destinatários podem excluir suas informações do sistema iPassport®, que as remove completamente e invalida o i-Passport®.

Mais informações, visite: www.ipassport.com.br/home

Como funiciona a redundância e disponibilidade do i-Passport®?
O i-Passport® é executado em uma instância isolada na nuvem da Mooh Tech e está
comprometido em fornecer 99,5% de tempo de atividade com monitoramento e suporte
24x7. Seus dados são replicados nas zonas de disponibilidade e usam a recuperação de
backup para garantir o ponto de recuperação de missão crítica. O PaaS na nuvem
baseado em Azure da Mooh Tech é escalado e ampliado dinamicamente
para
acomodar
demanda
variável
e
cargas
de
pico.
As pessoas podem falsificar passaportes?
Não, as autoridades terão ferramentas de validação real-time do i-Passport®.
O i-Passport® suporta o Logon único?
Sim, o i-Passport® pode oferecer suporte a vários sistemas de gerenciamento
de identidade compatíveis com SAML 2.0 ou Oauth (por exemplo, Azure AD, Okta,
ADFS e SiteMinder). O LDAP também é suportado para gerenciamento de identidades,
mas sem recursos de logon único.
Hospitais, clinicas, laboratorios e centros de saúde podem validar a solicitação
automaticamente fornecendo uma API?
Sim, a solução define uma API segura que a entidade pode expor para validação
automática.
Não podemos expor uma API. Existe outra alternativa para validação automática?
Sim, a solução se integra aos principais fornecedores de automação de processo robótico
(RPA) para acomodar sistemas legados e automatizar a entrada manual de dados.

Mais informações, visite: www.ipassport.com.br/home

Como o i-Passport® funciona?
O aplicativo é composto por quatro processos principais:
1. Processo de cadastro do i-Passport®: o processo para configurar e cadastrar os
dados do cidadãos no i-Passport® Chronus APP.
2.

Processo de agendamento do teste de COVID-19: o processo para solicitar o
agendamento do teste de COVID-19 na rede pública(GRATUITO) ou na rede
privada(PAGO).

3. Processo de registro do resultado do teste no i-Passport®: o processo para
aplicar o resultado do teste, aprovar e atualizar o status do i-Passport®.
4. Processo de validação da certificação i-Passport®: o processo de validação e
autorização em locais que possuam o scanner de validação de mobilidade do
cidadão.

Quais são os princípios de funcionamento do i-Passport?
Organizando a liberação de pessoas
O aplicativo gerencia tipos de passes que permitem a preparação da liberação. Por
exemplo, o passe tipo II pode ser concedido a qualquer pessoa com o status de
não infectado, o passe tipo III será atualizado para pessoas sem infecção que tiveram
contato com pessoas infectadas ou tem a validade do seu teste expirada, o passe
tipo IV será concedido para pessoas que tenham a infecção e sejam assintomáticas e o
passe tipo V será concedido a pessoas que tenham a infecção por COVID-19 e sejam
sintomáticas.
Gerenciado pelas autoridades de saúde
A Mooh Tech simplesmente fornece a plataforma como uma empresa de tecnologia, ou
seja, a Plataforma Chronus® nunca acessa nenhum prontuário diretamente, apenas o
nossos sistema de registro de testes de COVID-19 desenvolvido por nós.
Alcance global, crescimento orgânico
Embora a solução da Mooh Tech tenha sido projetada para alcance global, a
implementação pode se desenvolver organicamente, ou seja, com instâncias surgindo em
qualquer lugar, tornando-se automaticamente parte da solução global, podendo, ainda
assim, impor suas políticas locais.
Projetado para organizações públicas e privadas
A solução permite que as autoridades decidam se aceitam uma organização privada como
entidade validadora ou não. Isso também permite que os países definam se aceitam passes
de outros países ou não.

Mais informações, visite: www.ipassport.com.br/home

Segurança Personalizável
A solução permite que as instâncias usem sua própria criptografia para geração de
QRCODES e documentos de identificação.
Ecossistema
A solução permite que terceiros (como um site de reservas de companhias aéreas) validem
um i-Passport® apenas digitando a senha. Os recursos de correspondência com, por
exemplo, o proprietário da reserva podem ser automatizados acessando as informações do
Validador do i-Passport®.
Qual a arquitetura da aplicação?

Mais informações, visite: www.ipassport.com.br/home

