
1

Na costa caribenha da Colômbia, uma das clínicas privadas mais conhecidas da 
região deu um passo crítico para garantir o fluxo de informações confidenciais 
em sua rede. A La Misericordia Clínica Internacional (LMCI) é uma das mais 
modernas instituições de saúde da região e oferece serviços de saúde complexos 
para colombianos e estrangeiros na cidade de Barranquilla. Com seus 1.300 
funcionários médicos e administrativos, a unidade possui 237 leitos (70 para 
terapia intensiva) e 12 salas de cirurgia de última geração, além de uma unidade 
de pronto atendimento. Hoje, a instituição atende cerca de 8 mil pacientes por 
mês e hospitaliza cerca de 2 mil pessoas, resultando em uma taxa de ocupação 
superior a 94%. Suas especialidades são cirurgias de alta complexidade, 
neurocirurgia, cirurgia laparoscópica, cardiovascular e pediátrica, além de 
medicina crítica.

Com sua reputação ligada a serviços de saúde modernos, era crucial que a LMCI 
implementasse estratégias inovadoras de segurança e rede para fornecer um 
serviço ideal, cumprindo os regulamentos do instituto de saúde do governo. “A 
segurança da informação é fundamental para a LMCI”, disse Dieb Maloof Cusse, 
Presidente da La Misericordia Clínica Internacional. “O manuseio de tantos dados 
confidenciais pode ocasionar violações de segurança e colocar a instituição em 
risco. Portanto, a segurança da informação é uma das maiores preocupações em 
nossa organização.”

Segurança como motivação para os negócios
A LMCI tem suas operações em 6 edifícios, em uma área de 55 mil metros 
quadrados. Links de fibra óptica conectam os prédios entre si e ao data center 
principal, que abriga as informações mais importantes e o sistema de segurança. 
Em 2019, a instituição iniciou um processo de revisão de fornecedores com 
o objetivo de modernizar sua rede e infraestrutura de segurança. Havia uma 
necessidade urgente de se otimizar a segurança da informação, obter acesso a 
suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e eliminar interrupções do sistema.

Uma das prioridades para a LMCI era o suporte técnico. Sendo uma instituição 
médica de serviços ininterruptos, era essencial ter um aliado tecnológico para 
dar suporte a qualquer momento. Além disso, havia uma preocupação com o 
desempenho da rede: diversos equipamentos biomédicos e intraoperatórios 
se conectam a redes com fio ou Wi-Fi, o que exige largura de banda. Se o 
equipamento de rede ficava saturado, aconteciam gargalos operacionais. Além 
disso, a rede precisava suportar um alto tráfego no serviço ambulatorial, estimado 
em cerca de 800 pacientes por dia.

Após avaliar diferentes fornecedores do mercado, a entidade recorreu à Fortinet. 
“Escolhemos a Fortinet porque percebemos que é uma marca competitiva e 
robusta em comparação às outras. Temos a tranquilidade de saber que nossas 
informações e sistemas estão protegidos”, afirma Maloof Cusse.

CASO DE SUCESSO

“A plataforma Fortinet nos 
permite economizar tempo de 
gerenciamento. Agora podemos 
nos concentrar em uma análise 
mais inteligente de ataques e 
vulnerabilidades – uma questão 
sensível para as instituições de 
saúde hoje.”

–  Dieb Maloof Cusse, Presidente, 
La Misericordia Clínica 
Internacional 
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Impacto nos Negócios
nn Permite serviços seguros de 
telemedicina

nn Redução de até 70% em 
vazamentos de rede por meio de 
Wi-Fi

Centro internacional de saúde na 
Colômbia protege informações 
críticas e dispositivos médicos 
com a plataforma Fortinet
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Soluções
nn  FortiGate Network Firewall

nn  FortiAnalyzer

nn  FortiSwitch

nn  FortiCare 

 
“Os médicos precisavam de 
acesso contínuo ao sistema 
da clínica para checar imagens 
diagnósticas e tomar decisões 
cruciais de qualquer lugar. 
Com a Fortinet, damos aos 
usuários a tranquilidade de 
se conectar com segurança, 
garantindo a proteção de todas 
as informações.”

– Dieb Maloof Cusse, Presidente, 
La Misericordia Clínica 
Internacional

Melhorias de segurança e disponibilidade
Antes da Fortinet, a LMCI utilizava produtos pontuais e não possuía um sistema 
de gerenciamento de switch unificado. Era difícil resolver problemas que surgiam, 
pois o acesso a cada dispositivo só era possível a partir do mesmo. Isso resultou 
em tempos de resposta muito longos a incidentes, o que interrompia a rede 
por muito tempo. Da mesma forma, a segurança da informação não era incluída 
na arquitetura de rede, gerando um ponto cego notável na visibilidade da 
organização e no controle de vulnerabilidades e riscos da rede.

No início de 2020, a LMCI implementou a solução de acesso seguro da Fortinet 
implementando os firewalls FortiGate Next-Generation e ethernet switches 
FortiSwitch Secure para dar um passo à frente na inovação de rede e segurança. 
A solução da Fortinet também se integrou bem ao ambiente sem fio de vários 
fornecedores da LMCI: a organização reduziu seus vazamentos de rede Wi-Fi 
em até 70%, além de diminuir as conexões de dispositivos não autorizadas. A 
nova solução de segurança em tempo real da LMCI também minimizou o risco de 
dispositivos com sistemas operacionais desatualizados. Em seus planos futuros, 
a LMCI inclui a expansão de sua abordagem Fortinet Security Fabric de ponta a 
ponta, com pontos de acesso sem fio seguros FortiAP.

A capacidade de gerenciamento de segurança central da Fortinet transformou 
as operações da entidade, minimizando o tempo de gerenciamento gasto na 
administração direta dos switches – que antes eram gerenciados de forma 
independente. Agora, o gerenciamento de segurança da LMCI é centralizado: uma 
vez que uma configuração é implementada, ela se aplica a todo o sistema. Além 
dessas mudanças integrais, o controle da plataforma ficou muito mais fácil, já que 
sua natureza gráfica deixou a operação mais rápida e simples.

“A plataforma Fortinet nos permite economizar tempo de gerenciamento, que 
antes era gasto com fontes múltiplas de tempo e esforço. Com o FortiAnalyzer, 
podemos nos concentrar em uma análise mais inteligente de ataques e 
vulnerabilidades – uma questão sensível para as instituições de saúde hoje”, diz 
Maloof Cusse. Além disso, com o serviço FortiCare da Fortinet, a LMCI conta com 
suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer eventualidade.

A força da solução Fortinet expandiu também as capacidades de proteção dos 
serviços da LMCI. Durante a pandemia COVID-19, a instituição passou a oferecer 
serviços de telemedicina, exigindo um canal de comunicação seguro para 
médicos e pacientes em casa. “Os médicos precisavam de acesso contínuo ao 
sistema da clínica para checar imagens diagnósticas e tomar decisões cruciais de 
qualquer lugar. Com a Fortinet, damos aos usuários a tranquilidade de se conectar 
com segurança, garantindo a proteção de todas as informações”, concluiu Maloof 
Cusse.

Impacto nos Negócios 
(cont)
nn Menos tempo gasto na 
administração de segurança, com 
interface gráfica simples para 
gerenciamento

nn Suporte 24 horas por dia e 7 dias 
por semana para mitigar problemas 
de segurança de rede 


