
 
 

O H-ISAC entra em parceria com a RiskRecon e a Mastercard para disponibilizar 
avaliações de notações de cibersegurança complementares a todas as organizações 

de saúde 
 

As organizações de saúde terão visibilidade sobre a sua postura de cibersegurança e pegada digital após serem 
avaliadas em função de milhares de verificações de cibersegurança 
 
8 de abril de 2020, 10:40 EST 

 
Para ajudar as organizações de saúde a protegerem os seus ambientes durante a crise da COVID-19, o Health 
Information Sharing and Analysis Center (H-ISAC, Centro de Partilha e Análise de Informações de Saúde), 
em parceria com a RiskRecon, uma empresa da Mastercard, anunciou hoje que os membros do H-ISAC e 
todas as organizações de saúde do mundo poderão receber avaliações de notações de cibersegurança 
gratuitamente até 31 de dezembro de 2020. 
 
Esta parceria ajudará os membros do H-ISAC e organizações de saúde de todo o mundo a avaliarem a sua pegada 
digital no que concerne a problemas de cibersegurança explorados frequentemente por piratas informáticos. 
Todas as organizações de saúde do mundo são incentivadas a tirarem partido desta fantástica oportunidade. 
 
Graças ao acesso gratuito aos serviços e ao portal da RiskRecon, as organizações de saúde receberão avaliações 
contínuas do estado de funcionamento informático, bem como recomendações úteis sobre a forma como as 
empresas podem fortalecer a sua postura de cibersegurança. Através do uso de técnicas passivas, a RiskRecon 
ajuda organizações empresariais a intervirem e a compreenderem melhor o estado de funcionamento da sua 
cibersegurança empresarial ao descobrirem continuamente a sua pegada digital e ao avaliarem, de forma 
não-invasiva, a sua postura de risco de segurança com 40 critérios de segurança, abrangendo milhares de 
verificações de segurança. 
 
Nesta altura, mais do que nunca, é crucial que o setor da saúde esteja protegido. Esta parceria fornece ao setor 
o acesso a informações que ajudam a salvaguardar os sistemas, funcionários e pacientes. 
 
O H-ISAC é uma organização global sem fins lucrativos e movida pelos seus membros, que oferece a intervenientes 
do setor da saúde uma comunidade e um fórum de confiança para a coordenação, colaboração e partilha entre si de 
melhores práticas e informações de ameaças físicas e informáticas. Os membros do H-ISAC e as organizações de 
saúde de todo o mundo podem inscrever-se para esta oferta em https://www.riskrecon.com/healthcare-heroes. Este 
programa é oferecido a custo zero e sem obrigações até 31 de dezembro de 2020. 
 
Visite: www.h-isac.org e www.riskrecon.com para saber mais sobre esta parceria. 


