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CAIS-Alerta [20/05/2019]: Vulnerabilidade crítica no serviço RDS do Sistema Operacional 

Windows 

 

Prezados, 

 

O CAIS alerta para a recente vulnerabilidade muito crítica encontrada no Serviço de Área de 

Trabalho Remota (RDS) do sistema operacional Microsoft Windows. Já foram publicados 

códigos de exploração para a vulnerabilidade identificada. 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

A vulnerabilidade consiste na forma como o Serviço de Área de Trabalho Remota (RDS) 

processa requisições. A exploração da vulnerabilidade não requer interação do usuário, ou 

seja, um atacante ao enviar uma requisição maliciosa para o serviço pode causar execução 

arbitrária de código o que pode resultar, entre outros cenários, em: vazamento de 

informações, elevação de privilégios, manipulação de dados e até mesmo o controle total do 

sistema. 

 

Além disso, o código malicioso pode se replicar automaticamente através da rede para outros 

hosts e causar impacto generalizado. Método semelhante foi utilizado na exploração da 

vulnerabilidade do protocolo SMBv1 [6], cuja exploração permitiu incidentes relacionados ao 

ransomware Wannacry e NotPetya. 

 

 

 

SISTEMAS IMPACTADOS 

 

Sistemas Operacionais Microsoft Windows 

 

 

VERSÕES AFETADAS 



 

Todas as versões do Windows XP. 

Todas as versões do Windows 7. 

Todas as versões do Windows Server 2003. 

Todas as versões do Windows Server 2008. 

Todas as versões do Windows Server 2008 R2. 

 

 

CORREÇÕES DISPONÍVEIS 

 

 - - Habilitar o Serviço de Área de Trabalho Remota (RDS) somente nos hosts estritamente 

necessários, desabilitando o serviço em todos os outros. 

 - - Limitar o acesso no firewall à porta 3389/tcp somente aos IPs estritamente necessários, 

bloqueando ao restante da rede. 

 - - Aplicar o quanto antes os patches de atualização fornecidos pela Microsoft [2] [3]. 

 

 

IDENTIFICADORES CVE (http://cve.mitre.org) 

 

CVE-2019-0708 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

 

[1] https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-0708 

[2] https://portal.msrc.microsoft.com/pt-br/security-guidance/advisory/CVE-2019-0708 

[3] https://support.microsoft.com/pt-br/help/4500705/customer-guidance-for-cve-2019-0708 

[4] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0708 

[5] https://krebsonsecurity.com/2019/05/microsoft-patches-wormable-flaw-in-windows-xp-7-

and-windows-2003/#more-47682 

[6] https://www.rnp.br/sites/default/files/vulnerabilidade_servico_smbv1_da_microsoft.pdf 

 



 

O CAIS recomenda que os administradores mantenham seus sistemas e aplicativos sempre 

atualizados, de acordo com as últimas versões e correções oferecidas pelos fabricantes. 

 

Os alertas do CAIS também podem ser acompanhadas pelas redes sociais da RNP. Siga-nos! 

Twitter: @RedeRNP 

Facebook: facebook.com/RedeNacionaldeEnsinoePesquisaRNP. 

 

Atenciosamente, 

 

CAIS/RNP 
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