ESTUDO DE CASO
REDE MATER DEI DE SAÚDE

Com tecnologia Guardicore, visibilidade e monitoramento da
rede reforçam segurança na REDE MATER DEI DE SAÚDE
Plataforma Centra assegura microssegmentação da rede para proteção de ambiente crítico operando 24 x 7 x 365
Criado em 1980 e localizado na região metropolitana da capital mineira, a REDE MATER DEI DE SAÚDE tem 1.081
leitos hospitalares distribuídos em três unidades e 96 centros de saúde. A instituição está entre as 10 melhores do
Brasil, entre públicas e privadas, e na lista dos melhores hospitais do mundo.
VISIBILIDADE: O PRIMEIRO GRANDE DESAFIO
Não se pode proteger o que não se vê
Com uma rede heterogênea ligando servidores, equipamentos médicos e
estações de trabalho, a REDE MATER DEI DE SAÚDE buscava maior
visibilidade do ambiente e do fluxo de aplicações e informações acessadas
ininterruptamente pela equipe médica, com o objetivo de proporcionar
disponibilidade e segurança das aplicações.

INDÚSTRIA
Saúde

em operação na hora certa. Nosso grande desafio era enxergar tudo o que
trafega na rede, protegendo, ao mesmo tempo, todo o nosso ambiente”.

SOLUÇÃO: A PLATAFORMA CENTRA DA GUARDICORE
Microssegmentação evita movimentos laterais na rede
Levando em conta os aspectos de transparência da rede e de segurança, o
hospital optou pela implementação da plataforma Centra da Guardicore,
que, por meio da microssegmentação, oferece total visibilidade do tráfego
na rede, blindando com segurança Zero Trust tanto novas aplicações como
as legadas.

O ambiente hospitalar é crítico, isto é, deve operar 24 horas por dia, 7 dias
por semana, 365 dias por ano sem interrupções e sem falhas. As diferentes
áreas do hospital solicitam aplicações a todo momento, e sua
disponibilidade deve ser imediata para o atendimento do paciente. A
segurança e privacidade de dados também é fundamental, pois qualquer
falha compromete o trabalho dos médicos e o tratamento de quem procura
o hospital.

“Você não pode proteger o que não conhece. A plataforma Guardicore
mostra todos os dispositivos da rede, apontando sua localização e os
caminhos da conexão entre servidores e entre eles e demais equipamentos”,
explica Ianno Soares, CISO da REDE MATER DEI DE SAÚDE.

Ianno Soares, CISO da REDE MATER DEI DE SAÚDE, resume: “além da
transparência da rede, precisávamos de processos seguros que entrassem

Assim, a equipe de segurança visualiza o tráfego em toda a rede, mostrando
“quem fala com quem” – ou seja, todas as conexões entre servidores – para

PAÍS SEDE
Brasil

DESAFIOS
Maior visibilidade do tráfego na
rede composta por servidores,
equipamentos médicos e
estações de trabalho com
o objetivo de aumentar a
disponibilidade e a segurança
dos sistemas
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entregar com segurança os recursos de que necessitam as equipes
médicas. É essa visibilidade que permite liberar o fluxo entre determinados
caminhos apenas quando essa comunicação está prevista e legitimada
pelas políticas de segurança adotadas.

Dessa forma, evita-se o ransomware, que se dá exatamente pela
propagação do ataque a partir de um só ponto atingido, permitindo o roubo
de privilégios de acesso para obter informações estratégicas, o que se
torna depois objeto do pedido de resgate.

Atuando em um ambiente que não admite falhas, como o hospitalar, o
sistema da Guardicore funciona em camadas, escalonando o
monitoramento e o caminho da conexão entre servidores. O sistema
oferece um “mapa” indicando as camadas a serem monitoradas mediante
um planejamento cuidadoso de etapas que, no ambiente hospitalar, são
extremamente críticas: “não é possível parar um exame ou uma cirurgia
robótica”, exemplifica Ianno Soares.

INTEGRAÇÃO DE EQUIPES

UMA TECNOLOGIA ANTI-RANSOMWARE
É mais fácil isolar máquinas do que pessoas
Ao invés de tentar combater malwares, a tecnologia utilizada pela
Guardicore tem como foco a compreensão e o controle do ambiente e das
aplicações, utilizando a microssegmentação para minimizar brechas de
segurança e/ou impedir que o ataque se propague em movimentações
laterais. Caso uma máquina ou aplicação seja comprometida ela pode ser
rapidamente isolada, impedindo que infecte outros equipamentos.

Infraestrutura, desenvolvimento, negócios e segurança
formam um só conjunto
Hoje podemos enxergar tudo que trafega na rede, do mais simples ao
equipamento mais crítico”, diz Ianno Soares. Entre os benefícios que isso
propicia, ele destaca a capacidade de melhor planejar estratégias de
processamento e de segurança dos ativos mais críticos – o que implica
maior sinergia entre as equipes de segurança, infraestrutura,
desenvolvimento e negócio.
Ao mostrar, por exemplo, os processos e as portas TCP/UDP que estão
sendo utilizadas, a plataforma Centra revela também as que estão livres
para o uso de novos desenvolvimentos, o que faz com que a segurança
deixe de ser um limite para ser aliada dos demais times de TI.

“

Além da transparência da rede precisávamos de
processos seguros que entrassem em operação
na hora certa. Nosso grande desafio era enxergar
tudo o que trafega na rede, protegendo, ao mesmo
tempo, todo o nosso ambiente.

SOLUÇÃO
»

Plataforma Centra
da Guardicore

RESULTADOS
»

Visibilidade total do tráfego
na rede no nível dos
processos

»

Proteção contra a propagação
de malware

»

Proteção contra ransomware

»

Melhor planejamento de
processos

»

Maior integração entre os
diversos times de tecnologia

»

Desenvolvimento de
aplicações seguras

Você não pode proteger o que não conhece. A
plataforma Guardicore mostra todos os dispositivos
da rede, apontando sua localização e os caminhos
da conexão entre servidores e entre eles e demais
equipamentos.”
Ianno Soares, CISO da REDE MATER DEI DE SAÚDE

About Guardicore
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