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1. Introdução 

Os sistemas informáticos deveriam ser invulneráveis e autossuficientes, não necessitando de assistência para serem utilizados na Internet com 

segurança. No entanto, como os capítulos anteriores ilustram, a utilização de sistemas informáticos na Internet requer, dos utilizadores, proteções e 

cuidados de segurança nem sempre existentes. Assim, é de prever que continuem a ocorrer, cada vez mais, incidentes na Internet e, possivelmente, 

com maior prejuízo para as vítimas. 

O tratamento de um incidente pode ser organizado em quatro fases: 

 Detetar ou confirmar a ocorrência;  

 Conceber uma estratégia de resposta;  

 Investigar o incidente e restabelecer o ambiente informático;  

 Encerrar o incidente. 

 

A prática revela que a preparação prévia pode ser determinante para resolver um incidente.  

 

O sítio CERT.PT (http://www.cert.pt) divulga informação adicional sobre o tratamento de incidentes na Internet. 

  

http://www.cert.pt/
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2. Preparação prévia 

Para tratar incidentes de segurança na Internet, os utilizadores necessitam de se familiarizarem com medidas organizacionais e técnicas. A vertente 

organizacional abrange as políticas de segurança informática que regulam o tratamento dos incidentes e os procedimentos e recursos necessários. A 

vertente técnica prende-se com a análise dos incidentes e com a implementação de medidas para restabelecer a operação normal dos sistemas 

informáticos. 

2.1. Vertente Organizacional 

2.1.1. Políticas de segurança informática 

A utilização segura da Internet pressupõe, entre outras, boas práticas de: 

 Sensibilização e de formação;  

 Classificação da informação;  

 Controlo de acesso à informação e aos sistemas na Internet;  

 Desenvolvimento e manutenção do software;  

 Combate à criminalidade informática;  

 Deteção e resposta aos incidentes;  

 Cumprimento dos requisitos legais e das políticas que governam a utilização dos sistemas informáticos. 

2.1.2. Norma ISO/IEC 27002 

Esta norma aborda estes temas e outros, dando orientações claras para elaborar políticas de segurança informática. 

No que respeita especificamente ao tratamento de incidentes, a norma ISO/IEC 18044:2004 fornece recomendações e orientações sobre: 

 Benefícios da gestão correta dos incidentes de segurança informática; 

 Incidentes de segurança informática e possíveis causas; 

 Requisitos de planeamento e de documentação para adotar métodos estruturados de gestão de incidentes de segurança informática; 

 Procedimentos e processos de resposta a incidentes de segurança informática. 
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2.1.3. Norma ISO/IEC 18044:2004 

Adotar esta norma pode contribuir para cimentar relações de confiança no tratamento de incidentes, para estabelecer critérios comuns de atuação e 

para tratar os incidentes eficazmente. Por exemplo, pode facilitar acordos sobre os (tipos de) incidentes que deverão ser tratados prioritariamente, 

os tempos mínimos de resposta por (tipo de) incidente e os recursos iniciais necessários ao tratamento destes. 

Durante o tratamento de um incidente poderão ser chamadas a intervir entidades que, em condições normais, não teriam acesso aos dados 

informáticos. 

 Assim, importa zelar, atempadamente, pela privacidade e proteção dos dados. Convém estabelecer regras claras para que, posteriormente, durante 

o tratamento de um incidente, cada entidade saiba se lhe é permitido (continuar a) processar, guardar e divulgar (ou não) dados sensíveis - em 

conformidade com os interesses, direitos e deveres dos titulares desses dados.  

As entidades envolvidas no tratamento de um incidente devem atuar, sempre, em conformidade com a política de privacidade e de proteção de 

dados – com o princípio de que os dados sensíveis são partilhados com terceiros, única e exclusivamente, em caso de real necessidade e com 

autorização prévia da pessoa singular ou coletiva a que digam respeito. 

2.1.4. Procedimentos de tratamento de incidentes 

Os procedimentos devem ser definidos em função das políticas de segurança informática, em particular as que dizem respeito ao tratamento de 

incidentes. A principal vantagem em formalizar procedimentos é acordar as principais tarefas que deverão ser executadas aquando dos incidentes, e, 

consequentemente, decidir como serão executadas e por quem - o que implica clarificar as funções e as responsabilidades das vítimas, das equipas 

de resposta a incidentes, dos fornecedores de serviços, dos agentes judiciários e, possivelmente, de outros intervenientes. 

Apesar de os procedimentos descreverem, detalhadamente, as tarefas e os fluxos de atividade recomendados, o tratamento de cada incidente 

dependerá do seu contexto específico, com fatores difíceis de prever como: a informação que estará disponível sobre o incidente, a correlação do 

incidente com outras ocorrências, os sistemas envolvidos, os danos, a legislação aplicável a vítimas ou agressores de outras comunidades, etc.   
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2.1.5. Recursos 

Os utilizadores devem conhecer as melhores práticas de segurança, as políticas, os procedimentos e as ferramentas de segurança adequadas aos 

seus ambientes informáticos. Devem, também, beneficiar de informação fidedigna e de apoio especializado de entidades competentes e fiáveis. 

Para detetar e tratar incidentes, algumas das ferramentas são utilizadas para:  

 Criação e manutenção de listas de contactos de segurança; monitorização de eventos; análise de tráfego; 

 Registo e comunicação de incidentes; análise de vulnerabilidades; deteção de intrusões;  

 Eliminação de malware e análise forense em sistemas informáticos. 

  

As ferramentas para tratar incidentes num sistema informático devem, na medida do possível, estar a salvo de incidentes nesse mesmo sistema. 

2.2. Vertente Técnica 

O tratamento de incidentes pressupõe intervenções técnicas, seja para analisá-los e conceber medidas corretivas, seja para implementar as medidas 

definidas. Dependendo do tipo de incidentes a tratar e dos objetivos a satisfazer com o tratamento, pode ser necessário intervir em sistemas 

infetados e, eventualmente, em outros sistemas. Por exemplo, eliminar malware, identificar a sua origem e preservar os vestígios pode obrigar a 

utilizar ferramentas anti-spyware e ferramentas de análise forense num sistema alvo, bem como ferramentas de análise de intrusões em sistemas de 

apoio. Para terminar serviços ou implementar outras medidas de contenção pode ser útil intervir em sistemas atacantes, o que nem sempre é 

possível. 

Embora a vertente técnica seja menos descuidada que a organizacional, é, na maior parte das vezes, mal planeada. As insuficiências técnicas podem 

resultar de vários fatores: carência de pessoas qualificadas e de apoio especializado, falta de ferramentas adequadas, escassez de tempo, 

desconhecimento ou subvalorização dos riscos, etc. As insuficiências técnicas devem, no entanto, ser colmatadas, sob pena dos incidentes não serem 

tratados. 
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3. Detetar ou confirmar o incidente 

Nesta fase, é feita a junção dos dados para descrever o incidente e informam-se as (potenciais) vítimas, os fornecedores dos serviços afetados, a 

equipa que responde aos incidentes e, eventualmente, as autoridades. Estes dados são importantes para fazer um diagnóstico essencial e, se 

possível, resolver o incidente imediatamente.  

A descrição do incidente deve incluir: 

 A identificação da entidade que reporta o incidente; 

 A identificação das vítimas e, se possível, dos agressores; 

 Uma descrição detalhada do ataque; 

 Os dados que evidenciam o ataque, comprovando eventos e danos associados; 

 A data e a hora dos eventos relevantes; 

 As chaves públicas e informações complementares para comunicar com segurança. 

 

Quando o incidente é detetado pela vítima, esta deve registar os dados relevantes. Não conseguindo tratar o incidente sozinha, deve procurar ajuda 

a quem estiver incumbido de responder a incidentes (helpdesk, CSIRT, etc.), aos fornecedores dos serviços afetados ou às autoridades competentes. 

 

Quando o incidente lhe é reportado por terceiros, a vítima deve validar os dados e confirmar a ocorrência ou os sintomas. Deve fazê-lo com apoio de 

terceiros, principalmente se a informação for insuficiente ou não proceder de uma fonte segura. 
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4. Elaborar a estratégia de resposta 

Esta fase tem por finalidades: 

 Classificar o incidente;  

 Conceber as medidas para conter e erradicar o problema;  

 Descobrir as medidas para restabelecer o ambiente informático; 

 Manter as entidades relevantes informadas. 

 

Nem sempre é fácil determinar a “melhor estratégia”. Ou seja, podem ser concebidas medidas temporárias para compreender o problema, revendo-

se, posteriormente, a estratégia inicial ao longo do ciclo de tratamento do incidente. 

Os fatores mais determinantes para elaborar a estratégia de resposta são: 

 O tipo de violações de segurança e as vulnerabilidades exploradas; 

 O impacto causado ou esperado; 

 As medidas implementadas por vítimas ou equipas de resposta. 

 

As referências para elaborar a estratégia são as políticas de segurança dos sistemas vitimados, incluindo a política de classificação de incidentes. A 

classificação deve identificar a violação de segurança mais gravosa e as vulnerabilidades exploradas. O potencial impacto do incidente pode, 

eventualmente, ser calculado com base em informação que as entidades credíveis divulguem sobre vulnerabilidades, ataques e danos. 
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5. Investigar o incidente e restabelecer o ambiente informático 

Os principais objetivos desta fase são: 

 Conter o ataque, limitar os danos e evitar a propagação a outros sistemas;  

 Recolher e preservar evidências sobre a atividade maliciosa e o agressor;  

 Recuperar elementos do sistema que tenham sido comprometidos e eliminar as vulnerabilidades diagnosticadas;  

 Implementar medidas para prevenir a reincidência;  

 Restabelecer o sistema informático para voltar a operar normalmente. 

 

A investigação do incidente pode implicar uma análise ininterrupta dos registos de ocorrências, dos processos dos sistemas afetados, do tráfego na 

rede, dos eventos correlacionados ou de outras evidências ou pistas. Pode ser necessário interagir com várias entidades da comunidade da vítima, da 

comunidade do presumível agressor ou, se o incidente tiver uma dimensão alargada, de outras comunidades. 

Conter o ataque é relevante quando o incidente resulta de uma ação premeditada e ilegítima. Neste caso, é importante contrariar a estratégia de 

atuação do agressor que, frequentemente, passa por: 

 Identificar no sistema informático alvo uma vulnerabilidade conhecida;  

 Explorar a vulnerabilidade identificada para aceder ao sistema; 

 Substituir software válido por malware e, possivelmente, obter privilégios especiais;  

 Criar uma porta camuflada (backdoor) para continuar a aceder ao sistema de forma ilegítima; 

 Eliminar pistas que denunciem a atividade maliciosa e identifiquem o agressor; 

 Aceder a este sistema através de uma backdoor, possivelmente danificando mais software (dados ou programas) e lançando ataques a outros 

sistemas a partir do sistema comprometido. 
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6. Encerrar o incidente 

Nesta fase, é garantido que o incidente ficou resolvido a agrado da vítima, é comunicada informação atualizada às entidades relevantes e os 

conhecimentos adquiridos são partilhados para melhor prevenir e tratar novos incidentes. 

O tratamento de um incidente não é necessariamente um processo linear.  

Normalmente, consiste em ciclos, mais ou menos complexos, que se repetem enquanto necessário e que devem ser avaliados e melhorados de 

forma continuada.  

Por exemplo, a investigação de um ataque pode conduzir a pistas sobre outros ataques até então desconhecidos e revelar vulnerabilidades no 

sistema informático ou revelar práticas desajustadas ao ambiente pretendido - o que pode levar a reavaliar o ambiente informático e a estabelecer 

uma nova estratégia para tratar o incidente.  

As lições aprendidas com essa investigação podem revelar a necessidade de desenvolver (ou de atualizar) políticas e procedimentos de segurança e 

de capacitar os utilizadores a prevenirem e tratarem incidentes na Internet. 
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7. Webgrafia 

“Guia de Segurança” (2017).  

Direitos de Autor: Texto adaptado de https://linhaalerta.internetsegura.pt/ - Acedido entre 14/05/2017 e 25/05/2017. 

  

https://linhaalerta.internetsegura.pt/

