
Repense a forma de 
proteger os dados de 
saúde em um ambiente de 
nuvem híbrida
Um guia para ajudar a proteger 
informações pessoais de saúde e 
prevenir ataques cibernéticos



47% de aumento no 
número de ataques a 
hospitais e redes de saúde 
em 2020 em relação ao ano 
anterior, de acordo com a 
Agência da União Europeia 
para Cybersegurança.

 

26 milhões de prontuários 
de pacientes foram 
expostos a terceiros não 
autorizados em 2020, 
sendo que cerca de 24,1 
milhões resultaram de 
ataques cibernéticos à 
área da saúde nos Estados 
Unidos.

Rethink Security for Health

A computação em nuvem permitiu que as organizações de saúde 
avançassem rapidamente nos serviços de atendimento virtual, como 
telessaúde e monitoramento remoto de pacientes. Inclusive, 88% das 
organizações de saúde vêm aumentando os gastos com a migração.

Proteção de dados de pacientes 
em um ambiente de nuvem híbrida

Os principais motivos para a mudança para 
uma infraestrutura baseada em nuvem incluem 
trabalho remoto, economia de custos e maior 
agilidade da tecnologia da informação.

Essa mudança acelerada significa que um 
volume cada vez maior de dados de saúde 
está armazenado em um ambiente de nuvem 
híbrida. Com essa mudança, as organizações de 
saúde se vêem diante de um desafio cada vez 
maior de proteger grandes volumes de dados, 
tanto no local quanto na nuvem, e de garantir o 
acesso a essas informações a partir de diferentes 
dispositivos e locais variados de atendimento.

Repense a forma de acessar e proteger os 
dados de saúde

Os ataques cibernéticos também estão levando as 
organizações de saúde a repensarem sobre como 
os dados são acessados e protegidos.

Isso inclui o tratamento inadequado da digitalização 
dos prontuários dos pacientes e sua transferência 
para serviços em nuvem, bem como o uso de 
ferramentas legadas ultrapassadas para atender às 
atuais exigências de segurança cibernética.

Para muitas organizações, a redefinição das práticas 
e processos de segurança no local para trabalhar em 
um ambiente de nuvem híbrida, requer a adoção de 
um caminho contínuo focado na segurança.

Por que os ataques cibernéticos só devem 
aumentar

As informações pessoais de saúde (PHI - Personal 
Health Information) podem ser até 10 vezes mais 
vendáveis do que números de cartão de crédito 
na dark web. Se a prática de manter dados como 
‘reféns’ continuar a ser financeiramente lucrativa, as 
organizações de saúde continuarão a ser alvo de 
ataques de ransomware. 
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https://www.cnn.com/2021/06/10/tech/europe-cyberattacks-ransomware-cmd-intl/index.html?utm_source=facebook&utm_medium=news_tab&utm_content=algorithm
https://www.cnn.com/2021/06/10/tech/europe-cyberattacks-ransomware-cmd-intl/index.html?utm_source=facebook&utm_medium=news_tab&utm_content=algorithm
https://www.cpomagazine.com/cyber-security/healthcare-cyber-attacks-rise-by-55-over-26-million-in-the-u-s-impacted/
https://www.cpomagazine.com/cyber-security/healthcare-cyber-attacks-rise-by-55-over-26-million-in-the-u-s-impacted/
https://apnews.com/press-release/pr-newswire/technology-diseases-and-conditions-cloud-computing-lung-disease-coronavirus-pandemic-9650a7b55fb9811426a0ebaf09f1255d
https://apnews.com/press-release/pr-newswire/technology-diseases-and-conditions-cloud-computing-lung-disease-coronavirus-pandemic-9650a7b55fb9811426a0ebaf09f1255d
https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-hybrid-cloud-computing/
https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-hybrid-cloud-computing/
https://www.aha.org/center/cybersecurity-and-risk-advisory-services/importance-cybersecurity-protecting-patient-safety
https://www.aha.org/center/cybersecurity-and-risk-advisory-services/importance-cybersecurity-protecting-patient-safety
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É mais do que a nuvem
Não é apenas a nuvem que está provocando 
profundas mudanças na forma como as organizações 
de saúde administram e protegem os dados e as 
informações dos pacientes.                    

Outros principais fatores de mudança incluem:

• A fusão dos atendimentos digitais e físicos criou um ecossistema omnichannel. 
Gerenciar e proteger um número cada vez maior de aplicações e dispositivos 
distintos por instalação e departamento, pode ser um desafio. 

• Equipamentos médicos como raios X, bombas de insulina e desfibriladores 
têm um papel fundamental nos atuais serviços de saúde. Mas para as pessoas 
responsáveis pelos dispositivos conectados, esses novos dispositivos abrem 
possíveis pontos de entrada para ataques. 

Um grande hospital pode ter até 85 mil 
dispositivos conectados, resultando na 
necessidade de repensar as atuais práticas 
de segurança.
Os dados confidenciais dos pacientes precisam ser facilmente acessados 
pela equipe, tanto no local quanto remotamente. A natureza de urgência 
característica do setor médico significa que a equipe precisa conseguir 
compartilhar informações de imediato - não há tempo de parar para pensar 
nas implicações de segurança dos dispositivos que estão usando.

Quatro aceleradores para ajudar a 
proteger os dados de saúde num 
ambiente de nuvem híbrida

Neste guia, você encontrará quatro aceleradores para 
ajudar a criar um objetivo final viável, estabelecer princípios 
de confiança zero (Zero Trust), melhorar a proteção contra 
ameaças e permitir que as equipes de atendimento adotem 
uma mentalidade Zero Trust.

Crescimento mais rápido, menor custo, 
maior confiabilidade
As organizações que incorporam segurança e privacidade 
ao projeto de transformações digitais para a nuvem, por 
exemplo, têm um crescimento mais rápido a um custo menor 
e com maior confiabilidade.

Tenha uma 
referência 

Avalie os riscos atuais e 
futuros e defina a situação 
final a ser atingida num 
ambiente de nuvem híbrida.

1. Desenvolva princípios 
de Zero Trust

Melhore a proteção dos seus 
principais ativos de dados, 
ativando o Zero Trust através 
de soluções modernas de 
identificação.

2.

Melhore a proteção 
contra ameaças

Corrija rapidamente 
as falhas e adote uma 
abordagem adaptativa para 
melhorar a proteção contra 
ameaças.

3. Garanta a colaboração 
da equipe de 
atendimento

Promova soluções em que 
equipes distribuídas possam 
se conectar e colaborar com 
eficiência e segurança.

4.
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https://hitinfrastructure.com/news/considerations-for-connected-medical-device-networks
https://hitinfrastructure.com/news/considerations-for-connected-medical-device-networks
https://www.accenture.com/us-en/blogs/security/trust-cybersecurity-conversations-at-envision


1. Tenha uma referência 
Identifique prioridades de melhoria alinhadas aos objetivos 
organizacionais e de segurança 
É importante ter uma referência para que você saiba exatamente qual é o cenário de 
segurança e entenda quais são seus principais riscos e em quais áreas você precisa se 
concentrar.

Alinhe a segurança aos objetivos de negócios 
As organizações devem identificar as prioridades de melhoria alinhadas aos objetivos organizacionais e de segurança. Elas 
podem ser amplas, abrangendo toda a organização, ou focadas onde necessário - por exemplo, em riscos de terceiros ou 
requisitos regulatórios.

Crie uma estrutura de governança
Apesar da enorme variedade de regulamentações regionais, as organizações de saúde devem desenvolver uma forma 
padrão de referência para fazer negócios, que deve considerar tudo o que precisa ser feito do ponto de vista de 
compliance e risco. A existência de uma estrutura de governança, sabendo onde está o risco, permite que as organizações 
tenham um roteiro do que elas devem fazer para administrar e melhorar as coisas de forma contínua.

Desenvolva conscientização e treinamento
Desenvolva conscientização e treinamento sobre segurança para permitir que seus funcionários se tornem defensores da 
segurança. Avalie as mudanças necessárias para que o treinamento contínuo sobre conscientização de segurança esteja 
atualizado com um local de trabalho em nuvem híbrida. Incentive o Conselho ou executivos seniores a apoiar e patrocinar 
campanhas de conscientização por toda a organização.

Avalie recursos qualificados
É importante saber quais recursos e capacidades estão disponíveis. Se sua organização de saúde não tem fortes 
habilidades em nuvem, por exemplo, faça parceria com quem tem. Isso ajudará a fazer o trabalho corretamente de 
primeira, economizando tempo e dinheiro.
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Como estamos ajudando os clientes a 
proteger o acesso aos dados e à rede

Desafio
As necessidades de saúde da população do Reino Unido 
são cada vez mais complexas, e é fundamental ter uma 
abordagem multidisciplinar no tratamento de pacientes 
agudos, idosos ou portadores de diversas doenças 
crônicas.

Os objetivos da NHSmail eram trazer diferentes tipos 
de profissionais de saúde para o sistema, conectá-los de 
forma eficaz, fazer a transição segura de uma base de 
usuários de mais de um milhão e aumentá-la para as 
atuais 1,4 milhões de contas.

Solução
A transição de um serviço legado da NHSmail para uma 
nova plataforma foi desenvolvida, construída, testada e 
entregue pela Accenture e Avanade - uma joint venture 
entre a Accenture e a Microsoft.

Os serviços de engajamento contínuo incluem 
desenvolvimento e gestão de aplicativos, terceirização de 
service desk, consultoria em infraestrutura e tecnologia.

Resultados
Proteção contra ataques cibernéticos
Evita mais de 1 bilhão de e-mails maliciosos 
todos os meses.

Colaboração segura
Os serviços de colaboração digital 
possibilitaram novas práticas em saúde e 
métodos de colaboração entre organizações 
de saúde e assistência social em toda a 
Inglaterra e Escócia.

Melhor acesso
Profissionais em 13 mil organizações têm 
acesso à colaboração escalável e segura.

NHSmail: A revolução digital silenciosa
As equipes médicas mudam sua forma de trabalhar; a jornada do 
paciente melhora e o custo-benefício é viabilizado
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Vá além da segurança tradicional com base em perímetro para que 
possa explorar os ambientes híbridos modernos na área da saúde 
O modelo Zero Trust pode ajudar as organizações de saúde a fornecer acesso de forma 
mais eficaz ao se concentrar em dados, workloads e identidade

Reforce a segurança proativa

Proteja os modernos ambientes digitais com princípios Zero Trust pensados para ajudar as organizações a adotar um 
posicionamento mais proativo para definir objetivos claros, resultados e arquiteturas para aumentar a segurança. 

Identifique áreas de risco

Identifique e elimine as áreas de maiores riscos associados a dispositivos pessoais e domésticos e periféricos 
compartilhados - tais como senhas fracas, roteadores Wi-Fi domésticos com pouca segurança e uma falta de patches para 
sistemas remotos.

Monitore e reaja rapidamente a comportamentos de risco

Aplique o acesso condicional automaticamente, limitando a exposição em nível de identificação. Suporte esse processo 
aumentando os firewalls e outros métodos tradicionais de segurança com modernas soluções de autenticação e gestão de 
identidade e acesso usando um modelo do tipo “assumir breach”.

Avalie como você poderá escalar

Soluções de identidade para garantir o acesso seguro de terceiros - pacientes, parceiros e dispositivos conectados à 
Internet, incluindo dispositivos médicos e bots. Reveja sua gestão de acesso privilegiado para proteger, controlar, gerenciar 
e monitorar o acesso a ativos críticos.

2. Desenvolva princípios Zero Trust
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Tendo como princípio “nunca confiar, verificar sempre”, o Zero Trust foi pensado para proteger os ambientes 
digitais modernos, abranger a força de trabalho móvel e proteger pessoas, dispositivos, aplicativos e dados 
onde quer que estejam.

https://www.microsoft.com/en-us/security/business/zero-trust
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Desafio
A plataforma da organização estava amadurecendo e 
precisava de um melhor conjunto de ferramentas para 
endereçar o crescimento. O cliente também queria 
atender às necessidades operacionais e de segurança 
do programa.

Solução
Esta foi uma migração greenfield do Microsoft Azure. 
A solução da Avanade foi fornecida em duas versões 
e incluiu o desenvolvimento de um Microsoft Azure 
Sentinel no já existente Microsoft Azure Security Center.

Projetamos e implantamos um ambiente Microsoft 
Azure para workloads protegidos, e gerenciamos 
serviços de segurança 24x7x365 usando o Microsoft 
Azure Sentinel para: 

Resultados
Identidade digital 
Implantação de gestão do ciclo de vida da identidade, redefinição de senha 
por autoatendimento, um gerenciador de função ativa de identidade e 
service desk de gestão de usuários.

Proteção contra ameaças 
Implantação do Microsoft Defender Endpoint, Microsoft Cloud App 
Security, Microsoft Defender Identity, Microsoft Azure Sentinel 
Integration,inteligência de ameaças e gerenciamento de vulnerabilidades.

Rápida implantação
Cumprimento dos prazos apertados do cliente para a primeira versão, 
gerenciando um projeto greenfield completo.
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Como estamos ajudando os clientes 
a implantar estratégias Zero Trust
Um grupo de serviços de saúde e seguro saúde aumenta a segurança e a 
proteção contra ameaças
Gerenciou identidades digitais e forneceu proteção contra ameaças com Microsoft Azure Sentinel 
e Microsoft Windows Desktop

• Identidade digital
• Segurança de aplicativos

• Proteção contra ameaças
• Serviços de capacidade 

de segurança
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3. Melhore a proteção contra ameaças
Crie níveis mais avançados de detecção e monitoramento
 
Com a digitalização cada vez maior dos dados, é fundamental que as organizações 
de saúde utilizem as mais recentes práticas e ferramentas de tecnologia para detectar 
riscos de forma proativa. 

Use ferramentas avançadas para melhor detectar os riscos

Crie um ecossistema de segurança evergreen utilizando as ferramentas mais avançadas para que você possa 
rapidamente sanar falhas e viabilizar novas maneiras de se comunicar com segurança e trabalhar com eficiência num 
ecossistema híbrido.

• Azure Active Directory Identify Protection para detectar melhor os riscos específicos à sua infraestrutura de 
identidade. 

• Microsoft 365 Advanced Threat Protection para entender e responder rapidamente às ameaças ao seu e-mail e 
dados. 

• Azure Sentinel para dar melhor visibilidade e rastreabilidade sobre os vetores de ataque, um caminho por onde um 
invasor ou hacker pode ter acesso.

Melhore a sua resposta a incidentes

Analise como a combinação de serviços gerenciados de segurança e automação pode melhorar sua resposta a 
incidentes (RI) e testes de penetração.

Garanta o maior valor agregado

Concentre-se nos ganhos rápidos para garantir maior valor agregado. Cada ganho traz um valor adicional para reduzir 
os riscos e melhorar a postura de segurança do seu acervo digital. Compartilhe resultados tangíveis com sua liderança 
executiva, mas equilibre as prioridades imediatas com os requisitos da sua futura estratégia.
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https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-sentinel/
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Desafio
Um hospital regional queria garantir o acesso rápido 
e seguro aos dados hospitalares. Entretanto, ele não 
dispunha dos recursos internos para responder sozinho 
a este desafio.

Devido à pandemia, as lideranças do hospital queriam 
permitir que médicos, enfermeiros e funcionários não-
clínicos trabalhassem de casa sempre que possível.

Solução
A equipe da Avanade implantou uma solução de 
trabalho remoto que também prioriza a proteção 
de dados e a defesa cibernética. A solução foi um 
Windows Virtual Desktop rodando no Microsoft Azure. 

A equipe de segurança projetou e implantou o acesso 
remoto seguro usando serviços de nuvem. Além disso, 
ajudamos médicos e funcionários a trocar o trabalho 
em dispositivos pessoais pelo Microsoft Azure, o que 
possibilitou um excelente desempenho a partir de 
qualquer lugar e a qualquer hora.

Como estamos ajudando os clientes 
a proteger as informações em casa 
e no trabalho
Proteção remota de informações e acesso a um 
projeto em andamento usando o Microsoft Azure

Resultados
Rápida implantação
Recursos hospitalares críticos entraram em 
funcionamento uma semana após o “lockdown” 
imposto pelo governo

Defesa cibernética
Melhor proteção de dados e defesa cibernética com 
os serviços de segurança em nuvem da Microsoft 

Rápida adoção
O treinamento necessário é mínimo utilizando 
as ferramentas de produtividade e colaboração 
Microsoft 365 por meio de um desktop já familiar 
para os usuários.

Rethink Security for Health
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Amplie a proteção de dados para permitir a colaboração da 
equipe de atendimento

Mais do que a maioria dos outros setores, o setor de saúde requer constante 
colaboração e comunicação entre os provedores; por isso é importante que as 
organizações de saúde garantam que os dados possam ser facilmente acessados 
pelas equipes de saúde e que sejam difíceis de serem violados.

Defina diretrizes

Crie diretrizes claras sobre como compartilhar informações de forma segura com base na classificação de 
dados, público e tipo de conteúdo. Adote e meça a colaboração com a implantação e uso em larga escala 
de ferramentas de colaboração e fornecendo orientações específicas e prescritivas sobre como trabalhar 
remotamente com segurança. 

Viabilize a colaboração remota e presencial de maneira segura

Seja ágil e inovador com as mais recentes tecnologias. Informe claramente quais softwares e ferramentas 
oficialmente aprovados podem ser usados para trabalho remoto - incluindo os de compartilhamento de 
arquivos, videoconferência, colaboração em whiteboard virtual e bate-papo.

Esteja preparado para um aumento no número de ferramentas de colaboração

Esteja preparado para um aumento no volume e na carga decorrentes do uso das ferramentas de colaboração 
por funcionários que trabalham remotamente, melhorando ao mesmo tempo a usabilidade e a produtividade. 
Incentive sessões virtuais em larga escala utilizando plataformas interativas de transmissão e conferências via 
web para suportar a mudança do ambiente físico para o virtual das sessões de atendimento, treinamento e 
educação.

4. Garanta a colaboração da equipe
de atendimento

10
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Desafio
Uma empresa de equipamentos médicos e farmacêuticos 
precisava ajudar os funcionários no mundo todo a 
colaborar por meio da tecnologia que os manterá 
saudáveis no futuro. A resposta foi o Microsoft 365 - 
mas migrar 34 mil funcionários em mais de 60 países 
era um desafio. Cada país tem diferentes necessidades 
e demandas que precisavam ser atendidas antes de 
transferir os dados para a nuvem.

Solução
A Avanade implantou a solução de colaboração e a 
abordagem. Isto incluiu uma série de workshops com 
a Avanade e a equipe FastTrack da Microsoft para 
definir o escopo, orientar e permitir que várias pessoas 
trabalhassem juntas no mesmo documento e em 
conformidade com as regulamentações. 

O uso do Azure Information Protection para ajudar a 
cumprir as exigências legais nas várias regiões do mundo 
foi fundamental para envolver a equipe da empresa na 
implantação do Microsoft 365.

Resultados
Armazenamento seguro                                    
Prevenção de acessos não controlados a dados 
confidenciais.

Migração de dados
Migração segura de dados para atendimento 
ininterrupto.

Colaboração segura
A expansão da segurança entre os funcionários 
em vários locais do mundo aumentou 
consideravelmente.

Como estamos ajudando os clientes 
a garantir a colaboração
Um grande fornecedor de equipamentos médicos garante 
a colaboração e protege as informações
Implantação do Microsoft 365 com Azure Information Protection para 
classificar cada documento e proteger as informações

11
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O que é?
Uma abrangente avaliação do Microsoft 365 
que aborda os padrões do setor, insights 
profundos, relatórios e remediação para 
ajudar você a atender as prioridades de 
segurança necessárias para sustentar e 
escalar um ambiente híbrido seguro. 
 
Resultados

• Corrigir as falhas identificadas para melhorar sua postura 
de segurança usando os recursos da Microsoft 

• Proteger contra ameaças avançadas e usar os serviços de 
segurança da Microsoft Intelligence 

• Proporcionar segurança e visibilidade adicionais para 
serviços e infraestrutura recentemente implantados

• Melhorar compliance com controles de segurança 
avançados

• Melhorar a experiência do usuário e a produtividade
• Resolver desafios imediatos de trabalho híbrido 

promovendo a transformação dos negócios em longo 
prazo ao mesmo tempo.

• Realização de três workshops sobre domínio da segurança no setor de saúde
• Processar resultados, produzir recomendações e desenvolver um relatório de 

plano de ação e um roteiro de implantação
• Apresentar relatório executivo aos principais stakeholders no cliente e acordar 

os próximos passos

Atividades

• Relatório de avaliação de segurança abrangendo um amplo conjunto de 
domínios

• Painel focado no cliente com analytics adicionais
• Benchmark para compar os padrões
• Plano detalhado de priorização e remediação

Entregáveis

• Avaliação de três semanas
Duração
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Estamos aqui para ajudar você a garantir e proteger dados e informações do paciente

Avaliação de Segurança Microsoft 365
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Experiência inigualável em saúde e life sciences para 
viabilizar a Plataforma Microsoft 
A Avanade Health tem atuação 
global com mais de 1.000 
profissionais técnicos, funcionais 
e de mudança organizacional, 
estrategistas e consultores em 
saúde, atendendo a provedores e 
pagadores de saúde, clientes no 
setor de life sciences e equipamentos 
médicos.

Nossa abordagem de segurança foi 
moldada em torno das prioridades 
de negócios e de TI e tem por 
base as mais recentes ideias sobre 
soluções “cyber-compliant” e 
“cyber-resilientes” digitais e em 
nuvem, e aplicações de negócios na 
plataforma Microsoft. 

Trazemos escala e experiência global para um amplo mercado de serviços de saúde 

A parceria Avanade/Accenture atende provedores e pagadores de saúde, organizações no setor de life science 
e equipamentos médicos. Através do nosso trabalho, buscamos causar um impacto positivo para fornecedores, 
médicos, pagadores, empresas de biotecnologia e seus clientes em 20 países.

Somos reconhecidos por nossa experiência Microsoft em segurança e saúde

• Vencedora do prêmio Microsoft Security 20/20 for Zero Trust Champion
• 18 Competências Microsoft Gold, incluindo ouro para a competência de Segurança da Microsoft
• Parceira do ano da Microsoft 2021 Global Alliance SI - pela 16ª vez
• Membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA)
• Parceira do Ano Microsoft 2020 Global Healthcare
• #1 no mundo em implantação do Teams e Office 365
• #1 em certificados em implantação e administração do Office 365
• DC reconhecido pelos Serviços de Implantação Microsoft 2021

Temos parcerias com clientes no mundo todo

• 4,000+ clientes desde 2000
• 46% das empresas Global 500
• 34% das empresas Fortune 500
• 90% das empresas de life science da Fortune 500
• Todas as 10 maiores empresas farmacêuticas globais
• Avanade/Accenture atendem 41 dos 100 principais hospitais (Thomson Reuters EUA)
• 21 dos 25 maiores pagadores dos EUA
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Sobre a Avanade

A Avanade é a principal fornecedora de serviços inovadores digitais e em nuvem, soluções de negócios e experiências baseadas em design e do ecossistema da 
Microsoft. Com 44 mil profissionais em 25 países, somos a força por trás do Accenture Microsoft Business Group, ajudando empresas a envolver clientes, capacitar 
funcionários, otimizar operações e transformar produtos, aproveitando a plataforma Microsoft. Com participação majoritária da Accenture, a Avanade foi fundada 
em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em www.avanade.com.

© 2021Avanade Inc. Todos os direitos reservados. O nome e o logo da Avanade são marcas comerciais nos EUA e em outros países. Outras marcas e nomes de 
produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

North America 
Seattle 
Phone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

South America 
Sao Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacific 
Australia 
Phone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europe 
London 
Phone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

Junte-se à Avanade para que ela possa ajudar você a repensar 
a segurança, proteger as informações pessoais e acelerar a 
resiliência cloud first.

Entre em contato hoje mesmo!

Por que a Avanade?

We can help 
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