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Transparência em tempos de pandemia

Um tema complexo do 
ponto de vista federativo

Qual é o papel do governo 
federal nessa articulação? 

Como tem funcionado a 
coleta de dados?

Restrições à Lei de 
Acesso à Informação

Medida Provisória no 
governo federal, outros 
entes dando os mesmos 
sinais

Dados da Pandemia

Infraestrutura de saúde, 
dados epidemiológicos, 
testes, EPIs

Compras e medidas 
emergenciais

As regras de licitação 
são flexibilizadas em 
tempos de calamidade

Direito à 
Privacidade

Rastreamento de 
pessoas, monitoramento 
de celulares. Com que 
regras?



Um tema complexo do ponto 
de vista federativo

Qual é o papel do governo federal nessa 
articulação? 

Como tem funcionado a coleta de 
dados?

Restrições à Lei de 
Acesso à Informação

Medida Provisória no 
governo federal, outros 
estados dando os mesmos 
sinais

Dados da Pandemia

Infraestrutura de saúde, 
dados epidemiológicos, 
testes, EPIs

Compras e medidas 
emergenciais

As regras de licitação são 
flexibilizadas em tempos de 
calamidade

Direito à 
Privacidade

Rastreamento de pessoas, 
monitoramento de 
celulares. Com que regras?

Transparência em tempos de pandemia



Amplia a capacidade dos governos

Permite projeções mais confiáveis

Garante controle social

Ativa o ecossistema de inovação

Aumenta confiança da população



Ciência aberta
&

Dados abertos para a Ciência



transparenciacovid19.ok.org.br 

http://transparenciacovid19.ok.org.br


Dimensão Critério

Conteúdo
(Peso = 1)

Idade ou Faixa Etária

Sexo

Status de atendimento

Doenças preexistentes

Ocupação de leitos

Outras doenças respiratórias

Testes disponíveis

Testes aplicados

Resumo da Avaliação



Dimensão Critério

Granularidade
(Peso = 2)

Microdado

Localização

Dimensão Critério

Formato
(Peso = 3)

Visualização

Formato aberto

Série histórica

Resumo da Avaliação











90%
dos estados não publicavam 

informações suficientes sobre a 

Covid-19 na primeira avaliação

(03/04/2020)

11%
na décima primeira  avaliação, após 

dez  semanas, esse número caiu 

substancialmente

(12/06/2020)

Índice de Transparência da Covid-19

Fonte: https://transparenciacovid19.ok.org.br

https://transparenciacovid19.ok.org.br/


Microdados?



10%
dos estados publicavam 

microdados sobre a Covid-19 na 

primeira avaliação

(03/04/2020)

64%
publicam microdados, após 10 

semanas de  avaliação

(12/06/2020)

Publicação de microdados

Fonte: https://transparenciacovid19.ok.org.br

https://transparenciacovid19.ok.org.br/


4%
dos estados publicavam testes 

disponíveis na primeira avaliação

(03/04/2020)

64%
publicam dados sobre testes 

disponíveis, após 10 semanas de  

avaliação

(12/06/2020)

Dados sobre testes disponíveis

Fonte: https://transparenciacovid19.ok.org.br

https://transparenciacovid19.ok.org.br/






   

Opaco Baixo Médio Bom

Painel de insumos com testes 
distribuídos e boletins 
epidemiológicos mais detalhados

Série histórica de casos agregados 
em formato aberto no painel

Deixou de detalhar boletim 
epidemiológico. Ministro Mandetta 
havia anunciado saída dias antes

Não publicou boletim detalhado e 
um dos painéis estava fora do ar por 
mais de 24h

Dados agregados por estado e sem 
formato aberto

L
O
R
E
M

Alto

Painel incrementado, incluindo 
informação por município

Abertura de microdados do eSUS-VE 
e Sivep-Gripe. Boletim 
epidemiológico desatualizado

Deixou de publicar microdados do 
eSUS-VE, acumulado de casos e 
formato aberto no painel.

9 Abril

15 Abril

22 Abril

7 Maio

3 Abril

14 Maio

21 Maio

5 Junho*

L
O
R
E
M

57

36

52

67

60

TOTAL

72

24

Voltou a publicar dados no painel e 
microdados, nos quais é possível 
aferir testes aplicados

12 Junho 95

86





Versão 2.0 do Índice

Inclui

- Dados de notificações

- Outros recortes demográficos:
- Povos indígenas
- Cor/Raça
- População Privada de Liberdade
- Profissionais de Saúde

Qualifica

- Dados de testes

- Taxa de ocupação de leitos

- Acessibilidade/Navegação

- Documentação e Metodologia



Obrigada!

Para falar conosco
transparenciacovid19@ok.org.br

contato@ok.org.br


