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FIOCRUZ ADOTA SOLUÇÃO DA FORTINET E PROTEGE DADOS DA 
FUNDAÇÃO DE ATAQUES DO WANNACRY
 
FortiGate, ferramenta instalada pela Fundação Oswaldo Cruz, foi capaz de evitar que os 
dados de mais de 13.000 funcionários fossem criptografados
 
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da 
América Latina, adotou solução da Fortinet, líder global em segurança de rede de alto desempenho, 
para combater as constantes ameaças de vírus às suas redes de computadores e evitou que o 
ataque do WannaCry atingisse a Instituição.

O WannaCry, maior ataque de ransomware que se tem registro, virou notícia no mundo inteiro 
quando mais de 200 mil pessoas em cerca de 150 países foram vítimas. Este ransomware é capaz 
de criptografar as informações e bloquear o acesso de usuários ao computador, com liberação 
somente mediante pagamento. No Brasil, os ciberataques levaram várias empresas e órgãos 
públicos a tirarem sites do ar e desligarem seus computadores, como Petrobras, INSS, Tribunais de 
Justiça de São Paulo, Sergipe, Roraima, Amapá, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia e Santa Catarina, Ministério Público de São Paulo, 
Itamaraty e IBGE.

O FortiGate, ferramenta da Fortinet implementada pela Fiocruz com o apoio da Real Protect no 
principal campus da Fundação, no Rio de Janeiro, foi fundamental para que os dados da Instituição 
e de mais de 13.000 funcionários estivessem a salvo durante o ataque do ransomware, em maio. A 
ferramenta identificou 390 tentativas de entradas não autorizadas e conteve todas elas. Além disso, 
foram bloqueados três dispositivos que tentaram acessar IP´s envolvidos nos ataques.

De acordo com Misael Araújo, coordenador de Segurança da Informação e Comunicações da 
Fiocruz, a partir da implementação da solução da Fortinet, a Fundação passou a ter uma visão 
ampla e detalhada do que está acontecendo na rede. “Além dos dashboards, contamos ainda com 
relatórios diários e mensais que nos ajudam nas análises de segurança, tanto na área central, como 
nas unidades locais”, afirma ele. “Falando especificamente do WannaCry, assim que fomos 
informados pela Real Protect do ataque em escala global, traçamos uma estratégia de proteção e 
implementamos as recomendações necessárias no ambiente, em seguida recorremos ao FortiAna-
lyzer para acompanhar o cenário da instituição diante da ameaça. Para nossa surpresa e alívio, 
constatamos que os 390 ataques foram contidos”, completa. 
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O FortiGate que tem como objetivo reunir todas as funcionalidades de segurança em um único sistema, um hardware, que faz comparações e análises de 
ameaças no próprio dispositivo, sem a necessidade de um software adicional. A solução oferece também serviços como atualizações com novas ameaças 
identificadas no FortiGuard, laboratório de pesquisas da Fortinet.

SOBRE A FORTINET

Fortinet (NASDAQ: FTNT) ajuda a proteger redes, dados e usuários de ameaças que estão em constantemente evolução. Como líder global em segurança 
de rede de alto desempenho, permitimos a empresas e governos consolidar e integrar tecnologias independentes sem sofrer quedas de desempenho. 
Diferentemente das alternativas caras, inflexíveis e de baixo rendimento, as soluções da Fortinet permitem aos clientes adotar novas tecnologias e oportuni-
dades de negócios enquanto protegem sistemas essenciais e conteúdo. Saiba mais em www.fortinet.com Siga Fortinet Blog,Google+, Linkedin ou Twitter.

SOBRE A REAL PROTECT

A Real Protect é referência nacional em Segurança da Informação, auxiliando empresas a conectarem a SI ao negócio, reduzindo riscos e otimizando seus 
investimentos em segurança. Há mais de 10 anos no mercado prestando serviços com o mais alto nível de excelência, desenvolvemos serviços flexíveis, na 
medida certa para atender às exigências de segurança da informação específicas de cada empresa.

SOBRE A FIOCRUZ 

A Fiocruz é a maior instituição de pesquisa biomédica da América Latina, que também produz vacinas e medicamentos para abastecer o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Vinculada ao Ministério da Saúde, foi criada em 25 de maio de 1900 para fabricar inicialmente soros e vacinas contra a peste bubônica. 
Desde então, a instituição experimentou uma intensa trajetória, que se confunde com o desenvolvimento da saúde pública no Brasil.

Atualmente, a  Fiocruz está instalada em 10 estados e conta com um escritório em Maputo, capital de Moçambique, na África. Além dos institutos sediados 
no Rio de Janeiro, mantém unidades nas regiões Nordeste, Norte, Sudeste e Sul do Brasil, e escritórios no Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí e Rondônia. 
Ao todo, são 16 unidades técnico-científicas, voltadas para ensino, pesquisa, inovação, assistência, desenvolvimento tecnológico e extensão no âmbito da 
saúde.


