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Resumo: Este artigo aborda a implementação do aplicativo Rdesktop
em várias estações Linux que se comunicam com Servidores Windows
2003 através de sessões de terminal, permitindo o acesso de usuários a
aplicações proprietárias. A solução mostrada neste artigo atende especi-
ficamente a um cenário existente na Prefeitura Municipal de Ipatinga, em
que várias máquinas que acessam remotamente um conjunto de aplicações,
utilizando o Linux como sistema operacional nas estações.
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1 Introdução

Nos dias atuais, um processo que demanda investimento financeiro e técnico, é o acesso
remoto a aplicações, principalmente se feito entre máquinas localizadas em prédios dis-
tantes. Várias empresas procuram utilizar recursos e métodos que são considerados
padrões de mercado e que muitas vezes podem confrontar com seu orçamento e quadro
de pessoal qualificado. O software livre aparece como solução para estas e várias outras
questões, trazendo vantagens principalmente em sua utilização na administração pública,
como descrito em (RIBEIRO, 2004) e (SILVEIRA, 2003).

Este artigo apresenta um solução viável, econômica e técnica, implantada pela equipe
do Serviço Municipal de Dados (DATASERV), da Prefeitura Municipal de Ipatinga, em
suas Unidades de Saúde. Trata-se de configurar várias estações Linux com o aplica-
tivo Rdesktop1, acessando remotamente um pequeno conjunto de máquinas Windows
2003 com o aplicativo Windows Terminal Server. Esses servidores Windows fornecem
a aplicação, polı́ticas de usuário, entre outras tarefas, enquanto que o acesso cliente é
feito em estações Linux, reduzindo assim gastos com uma boa quantidade de licenças e
permitindo a utilização de máquinas menos robustas, entre outras vantagens.

O aplicativo utilizado, Rdesktop, é uma implementação Linux do Remote Display
Protocol(RDP), protocolo utilizado pelo Windows para conexão a outros computadores
Windows via Terminal Services. Com Rdesktop, portanto, é possı́vel abrir uma sessão de
acesso remoto em uma máquina Windows NT/2000/2003/XP a partir de uma sessão Li-
nux. Como é um software liberado sobre a licença de código aberto GPL, o Rdesktop não
possui taxa de licenciamento no lado cliente de uma conexão de terminal em Windows.

1Rdesktop: http://www.rdesktop.org/.

eliseusreis@gmail.com
http://www.rdesktop.org/
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Para a apresentação da solução, o texto deste artigo encontra-se organizado como se
segue. Inicialmente, na Seção 2, é descrito o cenário onde foi implementada a solução,
enfatizando o processo de comunicação remota entre as Unidades Básicas de Saúde e
o prédio central da prefeitura. Nessa seção é apresentado também o sistema SANITAS
como a principal necessidade dessa comunicação. Em seguida, na Seção 3, são apresen-
tadas, de forma sintetizada, as alterações realizadas, descrevendo a situação atual. Os
detalhes de implementação são fornecidos, por sua vez, na Seção 4. Por fim, na Seção 5
são apresentados os benefı́cios da solução e as idéias de novos projetos utilizando software
livre a serem implantados na Prefeitura de Ipatinga.

2 Descrição do problema

A Prefeitura Muncipal de Ipatinga possui hoje dezoito Unidades Básicas de Saúde para
atendimentos pelo SUS, distribuı́das em bairros da periferia da cidade. Destas, quinze
unidades fazem acesso remoto aos servidores localizados no prédio da Prefeitura, através
de conexão a rádio e outras três, que ainda não foram implementadas a solução, se co-
nectam através de linha discada (modem). Em cada unidade, existem em média cinco
estações para uso da recepção, gerentes, médicos e enfermeiros. Sendo assim, tem-se um
cenário de 75 estações em média (considerando só as unidades que conectam a rádio).

Essas estações fornecem, entre outras tarefas, o acesso ao sistema SANITAS2, que
controla todo o atendimento efetuado na unidade à população, desde consulta, passando
pelo tratamento, intervenções e acompanhamento clı́nico. Alguns módulos do SANITAS
são apresentados nas figuras 1, 2 e 3. O SANITAS foi desenvolvido na plataforma Delphi
e está bastante vinculado ao ambiente Windows. Os módulos desenvolvidos até o mo-
mento são:

• Gerenciamento do Cadastro de Usuários;
• Auditoria de Cadastro e Gerenciamento dos Cartões;
• Gerenciamento da Produção Ambulatorial;
• Agendamento de Consultas e Central de Marcação;
• Gerenciamento do Atendimento ao Usuário e Programas Especiais;
• Gerenciamento do Programa de Saúde da Famı́lia;
• Indicadores e Estatı́sticas da Base Cadastral de Usuários;
• Gerenciamento da Sala de Vacinas;
• Gerenciamento da Farmácia e Dispensação de Medicamentos;
• Gerenciamento do Laboratório de Análises Clı́nicas;
• Gerenciamento do Atendimento no Pronto Socorro Municipal.

2SANITAS: http://www.ipatinga.mg.gov.br/inst_vis.asp?cd=66.

http://www.ipatinga.mg.gov.br/inst_vis.asp?cd=66
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Figura 1: Tela de login do SANITAS

Figura 2: Tela de cadastro de usuário
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Figura 3: Tela de agendamento de consultas

As várias estações das unidades de saúde eram configuradas com Windows NT Works-
tation que se conectavam a um servidor local BDC Windows NT com SQL Server 7.0.
Nesse servidor ficavam instalados o sistema SANITAS e os demais recursos compartilha-
dos. Todos esses servidores por sua vez se conectavam remotamente a um servidor de
dados Windows NT com SQL Server 7.0 localizado no prédio da Prefeitura, onde ocorria
a replicação de dados. Essa situação é ilustrada na Figura 4. Os custos envolvidos com
essa situação são, obviamente, relativamente altos. Além disso, havia toda uma dificul-
dade em administração das estações, que exigiam deslocamento de pessoal em caso de
problemas.

3 Solução Proposta

Como forma de melhorar a situação anterior, optou-se por uma solução que permitisse
reduzir a quantidade de máquinas operando em cada unidade de saúde, bem como a
instalação de software proprietário. Para isso, os servidores locais, em um total de quinze
máquinas, foram substituı́dos por quatro servidores que ficam localizados no prédio da
Prefeitura. Esses servidores agora são Windows 2003 com Windows Terminal Service e
com a utilização do recurso Network Load Balance. Os quatro servidores têm a mesma
configuração e o mesmo conteúdo: o sistema SANITAS, configurações de perfil do usuário,
impressoras, entre outros, além do direcionamento para que os dados sejam replicados
para outra máquina Windows 2003 com SQL 2000. É importante lembrar que houve a
necessidade do aumento do link da conexão a rádio.
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Figura 4: Situação anterior

As estações das unidades de saúde têm o Linux com instalação mı́nima, alguns pacotes
adicionais para o acesso remoto e o aplicativo Rdesktop. Através desse aplicativo as
estações se conectam aos servidores TS, permitindo então o acesso simultâneo ao sistema
e aos outros recursos disponı́veis. Essa situação é mostrada na Figura 5.

Figura 5: Situação atual
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4 Implementação da Solução

Para implementar a solução atual, inicialmente foi realizada a instalação mı́nima do Li-
nux, utilizando-se a distribuição Conectiva Linux3, versão 9. Em seguida foram instalados
o pacote Xfree86 para configuração de vı́deo, mouse e teclado e para fornecer a tela de
login, e os pacotes OpenSSH e OpenSSL para permitir o acesso remoto seguro. Detalhes
sobre esses pacotes podem ser encontrados em (NEMETH et al., 2001), (SICA; UCHÔA,
2003), e (UCHÔA, 2003).

Com uso do Linuxconf4, foram configurados os parâmetros da rede das estações. Vale
lembrar que a rede nestas estações é da faixa 192.168.10.x e nos servidores TS a faixa é
192.168.1.x. Cada unidade de saúde possui uma máquina Linux da empresa que provê
o acesso via rádio, cuja função é a de ser gateway para que as estações se conectem ao
prédio da Prefeitura. Portanto, na configuração da rede, foi apontado o endereço gateway
default para o endereço desta máquina. Detalhes sobre como efetuar estas configurações
podem ser encontrados em (WHITE, 2002), (RUSSELL, 2001), (NEMETH et al., 2001) e
(UCHÔA; SIMEONE; SICA, 2003).

Ainda pelo Linuxconf, foi criada uma fila para impressora, utilizada para o compar-
tilhamento de impressoras nas máquinas TS. Sobre aspectos de como criar filas para im-
pressoras, podem ser verificados (NEMETH et al., 2001) e (SICA; UCHÔA, 2003).

Finalmente, foi instalado o Rdesktop, conforme explicado em (GATZ, 2003). Em
seguida, foi adicionado o usuário que fará login no Linux e editado o arquivo .bashrc
que se encontra na pasta home do mesmo. Neste arquivo foi acrescentada a seguinte linha
que realizará a conexão com a máquina Windows após o login do usuário na máquina
Linux:

rdesktop -u "" -a 16bpp -k pt-br 192.168.1.x

Nessa chamada, têm-se:

• -u define o usuário na tela de login do Windows que, nesse caso, aparece vazio
("");

• -a 16bpp define resolução do vı́deo;
• -k pt-br define configuração de teclado;
• 192.168.1.x é o ip “virtual” que está configurado nos quatro servidores Windows

2003 TS.

Para o usuário fazer o login gráfico na máquina Linux, será solicitada uma senha ini-
cial do usuário. Após a autenticação, o arquivo .bashrc será executado fazendo conexão
com uma máquina Windows com o IP especificado na linha do rdesktop, solicitando senha
do usuário no Windows. Esse IP está configurado nos quatro servidores Terminal Servi-
ces como um IP secundário. Nesse ponto, o usuário será direcionado pelo Network Load
Balance(NLB) para o servidor TS que estiver com menor carga de utilização, permitindo
então o acesso ao sistema e outros recursos.

3Conectiva Linux: http://www.conectiva.com.br/.
4Linuxconf: http://www.solucorp.qc.ca/linuxconf/.

http://www.conectiva.com.br/
http://www.solucorp.qc.ca/linuxconf/
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5 Comentários Finais

Comparando com a situação anterior, as implementações efetuadas trouxeram grandes
benefı́cios. Principalmente para o usuário final, houve uma considerável melhora de per-
formance e estabilidade na utilização do sistema. Os usuários do sistema reportaram mais
rapidez principalmente na gravação dos cadastros e agendamentos (lembrando que houve
aumento no link a rádio). Segundo eles, o processo está mais estável do que quando era
local.

A preparação das estações se tornou mais simples para a equipe responsável. Hoje
existem imagens para várias configurações de máquina. Havendo necessidade de acres-
centar nova máquina ou refazer uma já existente, o processo é muito simples. Consequen-
temente para os administradores de redes e de banco de dados, algumas tarefas no sentido
de buscar soluções para determinados problemas tornaram-se mais fáceis ou não são mais
necessárias. Anteriormente era necessário deslocar pessoal para resolver determinados
tipos de problemas que hoje, caso existam, são resolvidos no prédio central. Para a Pre-
feitura em geral, o número de licenças necessárias para Windows e SQL Server diminiu
consideravelmente.

Claro que alguns problemas existem, porém os objetivos pretendidos inicialmente fo-
ram alcançados. Sabe-se que provavelmente existem várias soluções para o mesmo pro-
blema e é importante buscar aquelas que além de permitir gastos dentro das possiblidades,
também sejam eficientes e eficazes.

Novos estudos estão sendo feitos na Prefeitura objetivando tirar proveito de tudo que o
software livre oferece. Em relação ao processo que trata o artigo, estão sendo testados no-
vos meios para prover o acesso remoto entre as unidades de saúde e o prédio da Prefeitura,
visto que o acesso via ondas de rádio não tem se mostrado confiável. Pretende-se também
implantar o processo nas outras unidades. Existem em produção, outras implementações
como servidores de arquivos e servidor proxy que atendem as necessidades primárias, mas
que também precisam ser melhoradas. Existe ainda um desejo de fazer a interligação das
Escolas Municipais com o prédio central. Espera-se então a continuidade em relação ao
uso de soluções livres e o surgimento de novas propostas no que diz respeito a beneficiar
e agilizar a administração pública.
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