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• Espaço de reflexão e rede de cooperação em P&D 

• De pesquisadores e especialistas da academia, 
indústria, governo e sociedade civil 

• Fomentar o ecossistema e evoluir a blockchain e 
tecnologias de registro distribuído (DLTs) no Brasil 

• Propor visão de futuro para a atuação da RNP

Comitê Técnico Blockchain da RNP



Blockchain: Novo Patamar nas Relações de Confiança



1. Aplicações
2. Infraestrutura
3. Governança
4. Identidade Digital
5. Desenvolvimento
Tecnológico

6. Educação

• Glauber Gonçalves, UFPI
• Antônio Augusto Rocha, UFF
• Billy Pinheiro, Amachains
• Marcela Gonçalves, 

Multiledgers
• Alberto Paradisi, CPQD
• Luís Carlos de Bona, UFPR
• Igor Machado, UFF

CT-Blockchain: Eixos Temáticos e seus Coordenadores



Sinergia e Interação entre os Eixos
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Blockchain e Saúde Digital – Gestão dos Dados do 
Paciente



Banco Médico, Poucos Intermediários entre Médicos 
Hospitais e Pacientes



SimplesReceita, CPQD e wconnect

“O paciente atendido via 
telemedicina que recebe a 
receita em formato digital 
poderá utilizar a mesma 
plataforma para comprar o 
medicamento na farmácia 
de sua preferência, via e-
commerce, sem sair de 
casa”



Carteira de Vacinação Digital via Blockchain

“Os indivíduos poderão 
imprimir seu passe de saúde 
ou armazená-lo em seus 
smartphones. Um código QR é 
usado para informar o local se 
um passe é válido ou inválido. 
O objetivo é dar aos 
residentes a capacidade de 
confirmar digitalmente, de 
forma simples, voluntária e 
segura, a prova de um 
resultado negativo do teste 
COVID-19 ou o certificado de 
vacinação. ”



International Air Transport
Association (IATA) announced
the IATA Travel Pass
A global and standardized
solution to validate and
authenticate all country 
regulations regarding COVID-
19 passenger travel
requirements. IATA Travel
Pass will incorporate four 
open sourced and
interoperable modules which
can be combined for an end-
to-end solution:

IATA Travel Pass – Passageiros no controle dos dados
através da blockchain



Blockchain é a nova 
Internet! 

“Como chegaremos lá?”



Visite o nosso portal:
https://wiki.rnp.br/display/blockchain/CT-Blockchain

Inscreva-se enviando mensagem para: 
ct-blockchain@listas.rnp.br

Conheça e Participe desse Movimento! 


