
Nas mais diversas frentes, o segmento de saúde está em plena transformação digital – e essa 
mudança é uma guinada necessária de métodos antiquados de gestão de informações para novas 
aplicações eficazes de dados para tratamento e diagnóstico. 

De fato, para profissionais de TI que atuam na área médica, a pressão para aderir a essa transição 
vem de todos os lados!

Nesse cenário, vale a pena destacar alguns pontos importantes: 

• o volume de dados sensíveis no segmento de saúde tem crescido rapidamente, assim como 
a variedade de dispositivos e locações nas quais esses dados são armazenados e acessados; 

• mais do que nunca (e de forma agressiva), os cyber criminosos vêm visando a área da saúde 
– explorando a importância dos dados médicos para cobrar recompensas cada vez mais altas 
para “liberar” essas informações;

• o segmento de saúde é alvo de cada vez mais regulamentos de privacidade de dados, exigin-
do mais atenção no seu gerenciamento. 

A esses desafios, ainda se somam as preocupações típicas da TI que todos os segmentos do merca-
do enfrentam nos dias de hoje: complexidade de infraestrutura, dificuldade de atrair e reter 
profissionais de alto nível, a contínua migração de aplicações para a nuvem e a necessidade 
de manter os dados disponíveis constantemente – sem falar na análise de dados que deve ser 
realizada praticamente em tempo real.

Para contornar esses problemas, proteger os pacientes e se manter à frente das transformações no 
segmento, é preciso que os profissionais de TI invistam em ações valiosas de cyber segurança para 
assegurar que sua organização esteja preparada para  encarar os (alarmantes) desafios atuais. 

É importante ter em mente, aqui, que uma perspectiva moderna de atuação alia proteção de dados
e competências de segurança cibernética 
para equilibrar os 5 pilares da cyber prote-
ção: controle de riscos, acessibilidade, 
privacidade, autenticidade e controle 
contra ameaças.

A seguir, mostramos como a cyber proteção 
tem um papel indispensável para solucionar 
7 desafios comuns da TI no segmento de 
saúde. Confira e alinhe sua empresa com os 
novos tempos! 

TI PARA O SEGMENTO DA SAÚDE:
saiba como vencer 7 desafios com cyber proteção
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ÁREA DA SAÚDE: 7 MANEIRAS COMO A CYBER PROTEÇÃO
PODE SOLUCIONAR DESAFIOS DA TI

Para se ter uma ideia, em 2017, nos Estados Unidos, 5.6 milhões de registros de pacientes foram 
violados em uma instituição de saúde – e a empresa levou cerca de 308 dias somente para descobrir 
que a violação dos dados ocorreu. Preocupante, não? 

Para prevenir a violação de informações médicas, sua organização precisa estabelecer camadas de 
infraestrutura de segurança em TI, incluindo sistemas físicos, máquinas virtuais, serviços na 
nuvem e até mesmo dispositivos móveis.

Como a cyber proteção ajuda? 

Com serviços assertivos que protegem os dados contra roubos/violações e asseguram a recupera-
ção rápida depois de um ataque virtual. Isso inclui backup e armazenamento com criptografia, defe-
sas anti-malware avançadas e velocidade nas ações de recuperação de desastres (disaster recovery).

1. Identificação e violação de dados

Duas das ameaças de malware mais insistentes e invasivas da atualidade – e que mais afetam o setor 
da saúde – são o ransomware e o cryptojacking. Sem as armas certas para detectar, erradicar e se 
recuperar desses ataques cibernéticos, as instituições médicas têm sofrido consequências que ame-
açam as vidas dos pacientes e custam milhões em termos de produtividade perdida e gastos para 
remediar a situação. 

Como a cyber proteção ajuda? 

Basicamente, ao oferecer tecnologia anti-malware de alto nível. Ao integrar backup, detecção 
antecipada de ameaças, antivírus e outros, as melhores ferramentas do mercado se utilizam de inte-
ligência artificial (AI) e machine learning (MI) para detectar, identificar, eliminar e promover a recupe-
ração de sistemas após um ataque – tudo de forma automática.

2. Proteção contra a ameaça de malwares
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Os profissionais de TI que atuam em saúde também precisam estar em conformidade com  regula-
ções crescentes acerca da gestão de dados – e esse é um movimento que marca presença em todo 
o mundo. No Brasil, a nova LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) traz à tona  preocupa-
ções importantes no que tange à privacidade e à segurança de dados sensíveis em saúde.

Nesse cenário, adequar-se à legislação exige jogo de cintura e preparação por parte dos gestores e 
profissionais de TI – e a cyber proteção tem um papel definitivo nesse processo.

Como a cyber proteção ajuda? 

As ferramentas de cyber proteção, auxiliam sua instituição de saúde a ficar por dentro dos requisitos 
de legislação para dados. Essa conformidade é fundamental para garantir a credibilidade e a integri-
dade da organização perante a lei e o público. Aqui, entram tecnologias como a criptografia voltada 
à privacidade e um método para assegurar a não violação de dados pessoais (ambos pilares impor-
tantes da cyber proteção).

3. Cumprimento de requisitos de legislação (LGPD)

No contemporâneo mundo digital, a tecnologia em nuvem (cloud computing) é um componente 
indispensável para garantir a cyber proteção em instituições de saúde. No entanto, executar a migra-
ção dos dados de um tipo de armazenamento para outro não é tarefa simples – principalmente 
quando há a necessidade de promover uma proteção verificada para evitar potenciais penalidades 
e violações de informações.

Como a cyber proteção ajuda? 

Ao apoiar a realização de backups e armazenamentos 
híbridos na nuvem. Com essas tecnologias, ao longo de todo 
o processo de migração, todo o volume de dados é gerencia-
do para assegurar transferências fáceis, eficientes e seguras.

4. Migração de aplicações e armazenamento para a nuvem

https://backupgarantido.com.br/?utm_source=landing-page&utm_medium=site&utm_campaign=ebook-white-paper


backupgarantido.com.br  •  contato@backupgarantido.com.br  •  +55 31 3956.0525 / 99136.6473

Não há dúvidas: promover uma constante disponibilidade de dados, aplicações e sistemas (garantin-
do que estejam sempre acessíveis) é de importância vital para toda instituição de saúde. De fato, 
qualquer simples interrupção pode significar um imenso prejuízo financeiro – e significar a diferença 
entre a vida e a morte dos seus pacientes.

Para evitar esses perigosos contratempos, estabelecer métricas de tempo de recuperação dese-
jáveis (RTOs) e objetivos de versões curtas para recuperação (short recovery points ou RPOs) 
é essencial. 

Como a cyber proteção ajuda? 

Ao oferecer uma continuidade confiável para o negócio. Uma solução eficiente de cyber proteção 
protege sua organização de longos períodos de inatividade ao entregar um rápido tempo de 
recuperação. Com a ferramenta certa, é possível retomar a disponibilidade dos seus dados em 
questão de segundos! 

5. Disponibilidade constante dos dados

Nos dias de hoje, os dados dos pacientes vêm sendo coletados e disponibilizados em uma grande 
variedade de dispositivos mobile (como os smartphones) e baseados na web. No entanto, estudos 
indicam que políticas de uso de dispositivos móveis podem representar uma ameaça significativa se 
esses dispositivos não são seguros e apoiados por mecanismos de proteção de dados e estratégias 
de cyber segurança.

Nessa perspectiva, a TI precisa estar preparada para manter o controle contínuo sobre os dados 
médicos, além de restaurar informações de dispositivos móveis que tenham sido danificados, 
perdidos ou roubados.

Como a cyber proteção ajuda? 

Ao prover para o setor de TI toda a proteção e o controle que ele precisa para gerenciar os dados da 
instituição. As soluções de cyber proteção da Backup Garantido, por exemplo, abrangem mais de 20 
plataformas de dispositivos móveis, incluindo iOS e Android. Dessa forma, é possível garantir a segu-
rança adequada dos dados até mesmo nos dispositivos pessoais dos colaboradores. 

6. Incorporação dos dispositivos móveis
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Com profissionais experientes na área de gerenciamento 
de serviços e suporte, a Backup Garantido nasceu para 
oferecer excelentes produtos e apoio inigualável na área de 
proteção de dados. 

Nossos serviços gerenciados de backup, antivírus, disaster 
recovery, proteção anti-malware e mais proporcionam 
segurança e controle às suas informações valiosas com 
monitoração constante, preservação da confidencialidade e 
suporte das melhores tecnologias do mercado. 

Acesse backupgarantido.com.br e acompanhe 
nossas atualizações nas redes sociais.

SOBRE A BACKUP GARANTIDO

Para que sua instituição de saúde se mantenha produtiva e eficiente na onda da transformação 
digital, você precisa de ferramentas de cyber proteção que consigam proteger todos os dados, 
aplicações e sistemas – sem que isso signifique muita complexidade no uso dos recursos de TI 
no dia a dia.

Como a cyber proteção ajuda? 

Ao oferecer uma proteção que é ao mesmo tempo poderosa e de fácil utilização. A solução Backup 
Garantido, nesse cenário, simplifica e reduz os custos de cyber proteção para as operações do 
segmento de saúde com uma plataforma única que pode proteger todos os fluxos de trabalho da 
instituição. 

7. Maior proteção dos dados sem complexidade de infraestrutura

As instituições de saúde vêm encarando novas aplicações complexas, custos crescentes em TI e um 
cenário de ameaças cibernéticas que se destaca por ataques sofisticados de malware. Realmente, 
para confrontar todos esses desafios e garantir tanto a integridade do negócio quanto a dos pacien-
tes, é indispensável aderir à cyber proteção. Nesse sentido, contar com o apoio de parceiros espe-
cializados em soluções eficazes na área é a melhor saída. É preciso lançar mão de ferramentas que 
aliem a proteção de dados, aplicações e sistemas com as melhores tecnologias do mercado e de 
forma a equilibrar todos os 5 pilares da cyber proteção. 

Na Backup Garantido, oferecemos soluções de ponta e a parceria de empresas mundialmente reco-
nhecidas em segurança cibernética – tal como Acronis, Mozy e Arcserve. 

Entre em contato conosco para conhecer nossos serviços e garanta desde 
já a proteção extra exigida para os dados sensíveis em saúde!

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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