
Vírus para Mac OS X chegam a 1,8 
mil (veja lista dos 20 mais populares) 

Há algum tempo, havia uma certeza de que computadores equipados 

com Mac OS X não pegavam vírus. Atualmente, também não se fala muito nesta 

possibilidade, mas já há especialistas em segurança digital afirmando que os riscos no 

Mac OS X vêm crescendo. Eugene Kaspersky, que lidera a Kaspersky Lab, por 

exemplo, vê uma evolução preocupante entre os casos de malware no sistema.  

Vírus para Mac OS X chegam a 1,8 mil e ameaças ficam mais sofisticadas (Foto: Reprodução/KasperskyBlog) 

 

De acordo com ele, já existem milhares de vírus para Mac atualmente. 

Somente nos primeiros oito meses de 2014, 25 diferentes “famílias” de malware para a 

Apple foram detectadas, e a probabilidade de um aparelho com Mac OS X estar 

vulnerável a um destes ataques aumentou para quase 3%. 

Somente em 2013, a Kaspersky detectou 1,7 mil amostras de malware para o 

Mac OS X. Atualmente, já seriam cerca de 1,8 mil. A diferença é enorme para 2012, 

quando eram somente 551, e ainda maior para 2010, quando havia somente 50. Além 

do número maior de ameaças, elas também estão ficando cada vez mais sofisticadas. 

 

 

 

 

 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/os-x-yosemite.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/kaspersky.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/kaspersky-lab.html


Vírus sofisticados 

 

Entre os mais recentes, foram identificados vírus que tiram screenshots de 

conteúdos dos usuários, que dão o acesso remoto ao sistema para o hacker, que 

criptografam e inutilizam conteúdo (sequestro), além até de ataques capazes de roubar 

bitcoin pelo Mac.  

Além disso, de acordo com dados do programa KSN, quase 57 mil Macs foram 

detectados com um tipo de adware, o AdWare.OSX.Geonei.b, e mais de 28 mil tiveram 

um cavalo de Troia chamado Trojan.OSX.Vsrch.a. Os números são preocupantes e 

reveladores, segundo Kaspersky. 

Dados mostram como cresceu o número de vírus no Mac (Foto: Divulgação) 

Invasão de celulares, como evitar? Participe do debate no Fórum do TechTudo. 

“Os criadores de vírus para OS X são raros, porém mais sofisticados. Ao contrário do 

cenário de vírus no Windows, não há a parte infantil de fazer vírus por diversão. Eles 

são hardcore, sérios, e querem conquistar um novo território onde possam arrecadar 

dinheiro”, explicou. 

O malware específico não é o único golpe a que Macs estão vulneráveis, 

porque eles também podem sofrer phishing, MitM e falhas de aplicativos de terceiros, 

como Java, Flash ou Silverlight. Por isso, o usuário deve estar tão atento a possíveis 

invasões e ataques no Mac como em outros sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forum.techtudo.com.br/perguntas/6749/invasao-de-celulares-como-ocorrem-qual-o-maior-perigo-como-evitar
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/java.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/adobe-flash-player.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/microsoft-silverlight.html


Veja os top 20 vírus mais populares no Mac OS X: 

 

Name Number of detections % 

AdWare.OSX.Geonei.b 56,271 39.15 

Trojan.OSX.Vsrch.a 28,222 19.63 

AdWare.OSX.Geonei.d 23,904 16.63 

Trojan.OSX.Yontoo.i 7595 5.28 

AdWare.OSX.FkCodec.b 6395 4.45 

Trojan.OSX.Yontoo.h 3636 2.53 

Trojan.OSX.Yontoo.j 3366 2.34 

AdWare.OSX.Geonei.c 2889 2.01 

Trojan.OSX.Yontoo.a 2079 1.45 

AdWare.OSX.Geonei.e 1758 1.22 

Trojan.OSX.FakeCo.a 1413 0.98 

Trojan.OSX.Okaz.a 1126 0.78 

Trojan-Downloader.OSX.Vidsler.a 868 0.60 

RemoteAdmin.OSX.AppleRDAdmin.c 677 0.47 

AdWare.OSX.Bnodlero.a 656 0.46 

Trojan.OSX.Yontoo.b 633 0.44 

AdWare.OSX.FkCodec.a 609 0.42 

Trojan-Downloader.OSX.FavDonw.c 571 0.40 

AdWare.OSX.Geonei.a 544 0.38 

Trojan.OSX.Yontoo.d 533 0.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/10/virus-para-mac-os-x-chegam-18-

mil-veja-lista-dos-20-mais-

populares.htmlhttp://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/10/virus-para-mac-os-x-

chegam-18-mil-veja-lista-dos-20-mais-populares.html  
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