
CIBERATAQUES NA ÁREA
DE SAÚDE

Elaborado por:

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SPDM

Informativo SPDM 



Nestes últimos anos, a tecnologia tem sido

introduzida cada vez mais no dia a dia das

instituições de saúde, seja em uma pequena clínica

ou em um grande hospital, a tecnologia tem

auxiliado e ganho extrema relevância desde a

realização de exames, cirurgias, consultas e demais

processos, indo da recepção até o faturamento. A

implementação da tecnologia trouxe ganhos na

agilidade no atendimento, garantindo a

integridade das informações, o fácil acesso e a

centralização de diversas informações médicas, por

meio da integração entre os sistemas.

Junto aos benefícios, vieram também riscos e

ameaças em relação ao uso destas tecnologias. Em

2020, os sistemas de saúde em todo o mundo já

estavam sob a pressão da Pandemia de COVID-19 e

as ações dos cibercriminosos apenas aumentaram

a carga. Uma das ameaças mais significativas do

ano passado para instituições médicas veio de

ataques de ransomware, onde os cibercriminosos

criptografam dados, tornando-os indisponíveis ou

extorquem a gerência com ameaças de publicar

dados roubados. Um estudo realizado pela IBM

projeta que o setor de saúde gera mais de 25 mil

petabytes de informação.

O ransomware pode ser traduzido como um

sequestro de dados. Ao burlar mecanismos de

segurança físicos e lógicos ou mesmo utilizando de

engenharia social para ter acesso a informações de

usuários e senhas, onde os hackers invadem

sistemas críticos de uma organização, realizam uma

cópia em um local de controle dos atacantes e

criptografam os acessos aos arquivos originais.

Para restaurar os dados, a vítima deve pagar o

resgate para receber um software que realize a

descriptografia dos documentos.
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As consequências de tais ataques são múltiplas.

Além da interrupção perigosa dos serviços

médicos, podendo ocasionar lentidão em

atendimentos a pacientes, a impossibilidade de

realização de exames e a falta de acesso aos

prontuários eletrônicos, que podem fazer com que

os médicos tenham poucas informações a

respeito do paciente para tomada de decisão.

Além disso, as empresas de saúde podem

enfrentar repercussões de longo prazo,

manchando suas imagens no mercado e na mídia,

como também, arcar com multas regulatórias por

vazamento de dados e processos de pacientes

cujos dados pessoais foram violados.

Este tipo de cibercrime tem sido cada vez mais

comum, podemos acompanhar aos recentes casos

veiculados nas mídias, em diversas instituições de

saúde do Brasil e no exterior, independentemente

do seu porte. Considerando que as empresas

estão passando por transformações digitais em

seus processos e seus serviços, com intuito de

otimizar e facilitar os seus atendimentos, essas

inovações podem acarretar possíveis exposições a

falhas de segurança, se não visto com

rigorosidade no início destes processos.

https://www.kaspersky.com.br/blog/top5-ransomware-groups/17345/
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Segundo um levantamento realizado por uma das empresas especializada em cibersegurança, foi apontada que a
área da saúde é um dos principais alvos de ciberataques devido a enorme quantidade de dados pessoais
sensíveis e a grande exposição que a pandemia proporcionou ao setor. Alguns dos principais fatores que são
explorados por estes cibercriminosos vão desde a falta de controles de segurança da informação, a ausência de
plano de conscientização dos colaboradores quanto a ações que possam colocar a instituição em risco.

Mesmo com todas as medidas devidamente aplicadas, as instituições não estão isentas destes possíveis
ciberataques, tendo em vista que os cibercriminosos estão cada vez mais sofisticados, explorando cada
possibilidade buscando uma vulnerabilidade. Entretanto, este assunto está cada vez mais em evidência e com
isso as instituições têm elevado os padrões de segurança da informação, realizando investimentos em
ferramentas, processos e em equipes especializadas, com o intuito de mitigar os riscos de um possível
ciberataque.

Como se proteger?
Devido ao alto crescimento destes cibercrimes em

relação às informações na área da saúde como citado

acima, a SPDM se mantém atualizada e adota medidas

preventivas organizacionais, administrativas e técnicas

de segurança na instituição, com o objetivo de

combater as vulnerabilidades.

A SPDM preza pela proteção e a segurança dos dados

pessoais que são tratados pela institucional, por este

motivo tem investido grandes esforços em segurança

da informação,  implementando boas práticas no

manuseio de ativos da instituição, além de softwares e

serviços que têm como objetivo maior controle e

visibilidade de riscos e vulnerabilidades que possam,

de alguma forma, comprometer a prestação dos nossos

serviços e as informações tratadas pela instituição.

As medidas de proteção que estão sendo feitas vão

desde o aumento de firewalls para segmentação de

rede nas unidades, contratação de novas soluções

de monitoramento e segurança, rotinas mais

frequentes de atualização de sistemas

operacionais, revisão continua dos backups de

banco de dados e sistemas core, atualização do

Endpoint de segurança nos ativos da instituição,

monitoramento e controle de acessos físicos e

lógicos nas dependências institucionais, além de

medidas administrativas que abrangem a revisão

das políticas institucionais, a revisão, criação e

implantação de procedimentos visando aprimorar a

padronização nos tratamento de dados, de

processos de revogação, direitos e privilégios de

acessos a todos os sistemas da instituição.



Recomendações aos nossos colaboradores
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Bloquear o computador sempre que se
ausentar. Ao sair do seu posto de trabalho,

evite deixar o seu computador
desbloqueado, pois alguém mal-

intencionado poderá se aproveitar do
descuidado e prejudicar o seu projeto

alterando dados ou até mesmo coletando
dados importantes gerando um impacto

negativo na empresa.

Nunca clique em links inseguros. Ao
receber mensagens de spam contendo
links de sites desconhecidos, não clique,
pois ele irá realizar um download e o
mesmo ser iniciado, infectando a sua

estação de trabalho.
 

Evite a divulgação de informações pessoais. Se
você receber uma chamada, mensagem de texto

ou e-mail de uma fonte não confiável
solicitando informações pessoais, não
responda. Os cibercriminosos que estão

planejando um ataque de ransomware podem
tentar coletar informações pessoais com
antecedência para depois usá-las para

personalizar mensagens de phishing (técnica
de engenharia social usada para enganar
usuários e obter informações confidenciais)

especificamente para você. Em caso de dúvida
sobre a legitimidade da mensagem, entre em
contato diretamente com o remetente por outro
meio de comunicação, como por exemplo por

ligação.

Não abra anexos de e-mail suspeitos. O
ransomware também pode entrar em seu
dispositivo por meio de anexos de e-mail.
Evite abrir qualquer anexo de aparência
duvidosa. Para ter certeza de que o e-mail
é confiável, preste muita atenção ao

remetente e verifique se o endereço está
correto. Nunca abra anexos que pedem

para habilitar macros para serem
visualizados. Se o anexo estiver infectado

e for aberto, a macro maliciosa será
executada e o malware obterá o controle

sobre seu computador.

Use apenas fontes de download conhecidas. 
 Para minimizar o risco de baixar um
ransomware, nunca faça download de
software ou arquivos de mídia em sites

desconhecidos. Confie em sites verificados e
confiáveis para fazer downloads. Sites desse
tipo podem ser reconhecidos por selos de
confiança. Certifique-se de que a barra de
endereço do navegador da página que você
está visitando usa "https" em vez de "http".
Um escudo ou símbolo de cadeado na barra
de endereço também pode indicar que a

página é segura. Tenha cuidado também ao
baixar qualquer coisa em seu dispositivo
móvel. Você pode confiar na Google Play

Store ou na Apple App Store, dependendo do
seu aparelho.

 

 

 

 

Nunca use pendrives USB desconhecidos.
Nunca conecte pendrives USB ou outros
dispositivos de armazenamento ao seu
computador se você não souber qual é a
procedência deles e não for previamente

autorizado pela equipe de TI. Os
cibercriminosos podem infectar um

dispositivo de armazenamento e colocá-lo
em um local público para atrair usuários.

Evite utilizar Redes públicas de Wi-fi. Sabemos
que vivemos em um mundo mais conectado,
mas devemos ter algumas ressalvas, entre elas,
uso do WI-FI em redes Públicas. Geralmente
neste tipo de rede podemos ter um “usuário

malicioso” que poderá acessar o seu dispositivo
(Smartphone / Tablet / Notebook).

Nunca compartilhe seus dados de acesso.
Login e senha são dados de acesso pessoais e

intransferíveis, por tanto não devem ser
compartilhados em nenhuma hipótese, seja
com pessoas externas ou mesmo com colegas
de trabalho. Caso necessário, dados de acesso
devem ser armazenados em locais seguros,

evite anotá-los em cadernos, agendas e outros
documentos impressos que possam ser de fácil

acesso por outras pessoas;

 

Atenção ao uso dos “Post it”. Senhas, logins,
dados telefônicos, lista de e-mails, números e
códigos de documentos, não devem ser

expostos e fixados ao monitor do computador,
CPU ou qualquer objeto.
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