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Abstract: Despite the widespread use of information 
technology in the medical area, little attention is 
given to software security that performs, or collects 
information from patient within medical devices. In 
order to improve the quality and safety of these 
devices, we propose in this work other perspective 
for construction and analysis of software/firmware 
that accompany those devices. This assessment will 
undergo consultation existing standards, analysis of 
software safety techniques and their alignment with 
the medical area and inspection for problems in 
software built for this purpose. 
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Introdução 
 

Em um cenário de constante evolução tecnológica, a 
busca por soluções que atendam a área médica é uma 
constante. Atualmente é possível encontrar software 
disponíveis gratuitamente pela internet que coletam 
informações sobre a saúde dos indivíduos e que podem 
ser instalados em dispositivos móveis, como 
smartphones e tablets [1]. Não obstante desta 
velocidade, as normas voltadas para a área médica não 
disponibilizam modelos em que seja possível avaliar os 
problemas associados a vulnerabilidades comuns que 
podem aparecer num ciclo de desenvolvimento de 
software.  

Normas de fato como a ISO/IEC 62304:2007 [2] que 
tratam do desenvolvimento do software para 
equipamentos médicos, apesar de atuais, não lidam com 
o problema da universalização deste tipo de serviço. 
Assim como a norma ISO 27799:2008 [3] que lida com 
problemas relacionados à segurança dos sistemas de 
informação médica, mas não endereça soluções 
relacionadas ao desenvolvimento de software seguro, 
face ao momento atual. 

Existe, inclusive, uma preocupação dos 
consumidores e profissionais da área de saúde a respeito 
dos sistemas de informação inteligentes que podem ser 
utilizados fora do consultório médico. Os participantes 
da pesquisa [4] informaram o desejo de dividir os dados 
coletados por dispositivos de saúde ubíquos com as 
pessoas ou instituições responsáveis por acompanhar a 
sua saúde, mas temem que estas informações possam 

ser acessadas de forma indiscriminada por indivíduos ou 
grupos que desejem manipular inadequadamente estas 
informações. 

Evidentemente, é premente a adoção de padrões e 
ações que garantam a segurança do software presente 
nos dispositivos médicos. A exploração de 
vulnerabilidades em equipamentos médicos podem 
levar a morte ou lesões graves, fraudes, revelação não 
autorizada de informação, usurpação, entre outros 
ataques. Por este motivo, deve-se garantir que requisitos 
de segurança da informação (integralidade, 
confidencialidade, disponibilidade e não repúdio da 
informação coletada) sejam cumpridos, bem como 
assegurar que vulnerabilidades de software não sejam 
inseridas nestes dispositivos durante o seu ciclo de 
desenvolvimento.  

Este artigo abordará uma visão para a melhoria da 
segurança de aplicações médicas a partir da avaliação de 
riscos à segurança da informação e da correlação de 
requisitos para segurança do software (e suas técnicas de 
mitigação) com os padrões relacionados à segurança no 
suporte à vida. O resultado desta correlação serão 
atividades propostas para o ciclo de vida do software 
presente em dispositivos médicos. 

 
Materiais e Métodos  
 

Cenário Atual – O momento de efervescência 
tecnológica atual abre portas para que hackers explorem 
e promovam usurpações como o ataque a uma bomba de 
insulina promovido, documentado e apresentado em [4]. 
Baseado em uma técnica simples, que alia 
conhecimentos de programação e eletrônica básica, o 
hacker empreende um ataque a uma bomba de insulina 
de seu próprio uso com o objetivo de demonstrar a 
perspectiva inocente com que estes equipamentos são 
construídos. Como resultado final, ele consegue aplicar 
uma dose letal de insulina quebrando a segurança de 
autenticação imposta pela comunicação sem fio do 
equipamento.  

Vale lembrar que este não foi o primeiro caso de 
ataque documentado a equipamentos médicos. Em 2008, 
uma equipe norte-americana de estudiosos publicou um 
artigo em que mostra um ataque a um marca-
passo/desfibrilador, que expunha também falhas de 
segurança relacionadas à conexão sem fio do 
equipamento [5].  
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Falhas no Software para Equipamentos Médicos – 
Com sua gama intrínseca de componentes, os 
equipamentos médicos estão sujeitos a partes com 
problemas. Dentro destas diversas partes, identificar e 
quantificar no software os potenciais efeitos de falhas e 
defeitos é complexo. Vários dispositivos compartilham 
componentes eletrônicos e mecânicos em comum e seus 
processos de busca, correção e documentação de falhas 
já estão bem consolidados.  

Por outro lado, geralmente o software é construído 
sob demanda e para ser utilizado em dispositivos 
específicos. Com raras exceções, não existem 
mecanismos efetivos para estabelecer e mapear falhas 
ou problemas no software. Como consequência, recai 
sobre os fabricantes a responsabilidade de comprovar 
que o software para equipamentos médicos são seguros 
e efetivos [6].  

Ciclo de vida do software médico - Um modelo de 
ciclo de vida organiza as atividades de desenvolvimento 
de software e provê um framework para monitorar e 
controlar o seu projeto de construção e operação. Sem a 
adoção de um modelo é difícil endereçar em que 
momento o desenvolvimento e a validação do projeto se 
encontram e até mesmo como e em que situações os 
pontos de controle devem ser aplicados [7, 8]. 

Apesar das QSRs (Quality Systems Regulations) não 
estabelecerem um modelo específico de ciclo de vida 
para o software médico, as normas regulatórias colocam 
que a adoção de um modelo é importante e que este 
deve conter pelos menos as fases de planejamento da 
qualidade, definição de requisitos, especificação do 
projeto de software, construção (ou codificação), teste, 
instalação, operação e suporte, manutenção e retirada de 
circulação [7, 9].  

O ciclo de vida faz parte dos controles do projeto e 
estes controles são necessários para reduzir a 
probabilidade de inserção de defeitos no dispositivo 
médico [7]. Então, para mitigar o problema das 
vulnerabilidades dentro do software médico, é essencial 
indicar atividades a serem aplicadas entre as fases do 
ciclo de vida das aplicações. Estas atividades estão 
relacionadas à identificação, construção e validação de 
técnicas que impossibilitem a exploração de 
vulnerabilidades na operação do software.  

 
Resultados Parciais 

 
Uma forma de associar questões que aparentemente 

estão desconectadas é observar como aspectos de 
segurança de software estão ligados a construção de 
dispositivos médicos seguros. Sob o olhar do software, 
os riscos são caminhos através da aplicação por onde 
atacantes podem prejudicar o negócio ou as 
organizações [10]. Observando-se o mesmo aspecto pela 
perspectiva do equipamento, o risco (ou nível de 
preocupação) é uma estimativa da severidade da lesão 
que um equipamento pode permitir ou infligir, direta ou 
indiretamente, em um paciente ou operador como 
resultado de falhas do dispositivo, falhas de projeto, ou 
simplesmente, em virtude do emprego do dispositivo 

para seu uso pretendido [9]. Objetivamente, estas duas 
visões se aproximam, pois o risco está diretamente 
ligado a falhas do software ou fraquezas em seus 
mecanismos de controle. Sua consequência natural é a 
subversão e danos de diversas naturezas (primariamente 
danos à vida, mas também financeiro e da imagem 
corporativa dos fabricantes) provocados por pessoas mal 
intencionadas, como pode ser visualizado na Figura 1.  

 

 
 
Figura 1: Riscos de Segurança da Aplicação [10]. 

 
Sob esta perspectiva levantar, mapear e balancear os 

riscos, falhas e vulnerabilidades introduzidas por 
problemas na construção do software médico torna-se 
uma tarefa exaustiva e pouco efetiva, além de afastada 
da realidade tecnológica atual. Existem diversos padrões, 
conforme é possível observar na Figura 2, que tratam 
direta (como a norma ISO/IEC 62304:2006) ou 
indiretamente do ciclo de desenvolvimento de software 
e os seus riscos associados [11]. Entretanto, existe uma 
carência de metodologias que abordem aspectos ligados 
à mitigação de vulnerabilidades exploráveis em software. 

A norma ISO 27799:2008, em sua preocupação 
relacionada aos sistemas de informação médica, não 
trata ou endereça soluções relacionadas ao processo de 
construção de software seguro. Apesar disto, coloca 
requisitos para a operação de sistemas de informação 
seguros como autenticação, autorização, 
responsabilização, utilização de criptografia, transporte 
seguro da informação e proteção contra códigos móveis 
que são aspectos relevantes em que o software é o ator 
principal ou atua como coadjuvante importante [3].  

 

 
 
Figura 2: Norma ISO/IEC 63304 e seus relacionamentos 
com outros padrões [11].   
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Observando os processos de garantia da qualidade 
empregados para as aplicações médicas, atualmente, os 
aspectos de validação e verificação estão somente 
preocupados com requisitos funcionais do software [10]. 

Então, é necessário tratar e listar interações com o 
ciclo de vida do software que orientam como realizar 
testes de penetração ou auditorias, levantar requisitos 
não funcionais para implantação e operação segura de 
aplicações, incluir a análise de risco de vulnerabilidades 
no projeto do software, proteger as aplicações contra 
falhas de injeção de comando e buffer overflow, tratar 
corretamente erros e exceções e responsabilizar 
gravando registros sanitizados (i.e., após remoção de 
informações sensíveis) da atividade dos usuários na 
operação do equipamento [3, 8, 10, 12]. 

Também é importante projetar mecanismos 
eficientes de autenticação, gerenciamento de sessão 
segura, autorização do usuário autenticado, criptografia 
para o transporte e armazenamento seguro das 
informações coletadas e dos registros dos pacientes com 
o objetivo de aumentar a garantia da segurança e da 
qualidade dos sistemas de informação de saúde e suas 
aplicações correlatas (que tem como ativos os 
dispositivos e seu software associado) [3, 10].  
 
Discussão e Conclusão 
 

Com a adoção de padrões de construção de software 
seguro dentro do seu ciclo de vida, a partir de atividades 
que garantam a identificação, avaliação, tratamento, 
aplicação e validação de controles de segurança da 
informação, espera-se o aumento da qualidade e 
diminuição máxima da superfície de ataque explorável 
dentro das aplicações médicas. O levantamento e o 
desenvolvimento de checklists com os controles a serem 
aplicados pode auxiliar a incorporação de práticas de 
codificação defensiva ao longo da construção das 
aplicações médicas. 

O tratamento dos aspectos relacionados a segurança 
do software não necessariamente representa aumento do 
custo no seu ciclo de vida de desenvolvimento, tendo 
em vista que corrigir problemas e falhas desta natureza 
custam mais depois da aplicação pronta e em produção 
[8]. 

É importante também que a responsabilidade de 
avaliar os aspectos de segurança dentro do software 
produzido e utilizado pelos dispositivos médicos faça 
parte dos programas de verificação e validação adotados 
pelos organismos designados para tal. Órgãos como a 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no 
Brasil podem instituir dentro do seu modelo de 
validação e verificação de qualidade de software 
análises estáticas e dinâmicas, empreendidas de forma 
manual ou automatizada, com o objetivo de analisar se o 
software que acompanha os dispositivos médicos é 
robusto na capacidade de resistir a ataques promovidos 
por hackers. 

É necessário modificar a perspectiva com que as 
aplicações voltadas para dispositivos médicos são 
construídas. Buscar novos parâmetros mesclando os 

requisitos de segurança para aplicações com os 
requisitos de segurança à vida deve ser uma constante a 
ser tratada com cuidado. Falhas de software são 
consequências naturais da análise, projeto, e construção 
das aplicações, porém uma visão inocente pode diminuir 
a capacidade crítica de observar que falhas são aspectos 
que vão além dos defeitos (bugs) e que o risco 
relacionado às vulnerabilidades de segurança não pode 
ser ignorado.  

Como uma segunda etapa deste trabalho, dá-se a 
criação de atividades que podem ser associadas ao ciclo 
de vida do software médico. Reunir padrões, normas 
técnicas, metodologias e boas práticas de 
desenvolvimento seguro em um compêndio podem 
minimizar os riscos e falhas associados a segurança das 
aplicações. Como forma de avaliar as atividades 
inseridas dentro do ciclo de vida do software, pode-se 
realizar a validação e verificação do software de um 
equipamento médico utilizando os parâmetros propostos. 
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