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1. Introdução 

1.1. Objetivo  

O presente manual de requisitos técnicos descreve os procedimentos e requisitos necessários 

para aceder e utilizar a RSE- Live. 

Estes requisitos devem ser garantidos por parte do departamento de informática das 

instituições clínicas onde os pilotos serão realizados. 

 

1.2. Âmbito e Enquadramento 

A utilização da ferramenta da Telemedicina (teleconsultas e telemonitorização) permite a 

observação, diagnóstico, tratamento e monitorização do utente o mais próximo possível da sua 

área de residência, trabalho ou mesmo em sua casa. Das inúmeras experiências de âmbito 

regional, ficou provada em Portugal a utilidade desta forma de tecnologias de Saúde em linha 

(e-Saúde), como uma ferramenta inovadora que permite a política de proximidade entre 

profissionais de saúde que prestam cuidados de saúde e utentes que os recebem.  

Na plataforma RSE-Live existem algumas considerações basilares sobre a mesma e o seu 

funcionamento ao nível processual que importam salientar. 

O acesso, quando feito por um profissional de saúde, é sempre feito através do sistema clínico 

em uso na instituição onde o profissional se encontra (SClinicoH ou Sistema equivalente desde que 

creditada pela RSE-Live.). 

De forma a garantir que o sistema funciona corretamente, isto é o profissional de saúde acede 

à teleconsulta de forma rápida e com a qualidade necessária, são necessários garantir os 

requisitos mínimos documentados. 

Para garantir que os sistemas comunicam de forma integrada, isto é o profissional de saúde 

acede ao processo da utente via SClínicoH, através do Internet Explorer (uma vez que o SClínicoH 

só funciona neste browser) e, de seguida, ainda no contexto do utente, acede ao RSE-AP e aí 

dentro ao RSE-Live. Ao aceder ao RSE-Live através de um browser Internet Explorer é 

despoletado um processo de chamada ao browser Chrome, sendo necessárias algumas 

configurações no Internet Explorer.  

Embora o browser aconselhado seja o Chrome, o Edge baseado em Chromium e o Firefox 

também são compatíveis. 

Já o acesso, quando feito por um utente, é sempre feito através de uma aplicação web, como 

por exemplo o RSE – Área Pessoal, APP SNS 24 ou qualquer aplicação creditada pela RSE-Live. 

No que diz respeito ao processo comunicação entre as várias unidades de saúde, assim como 

com o utente, para ser possível fazer, de forma correta, a visualização do vídeo, a receção e 

emissão de áudio e a utilização das funcionalidades de chat, é necessária a configuração dos 

sistemas de segurança envolvidos que permitem a entrada e saída de comunicações.  
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2. Configurações  

2.1. Configuração nas Unidades dos Cuidados de Saúde Hospitalares 
2.1.1. Configuração da Firewall de Rede 

Para configurar a firewall em cada unidade de saúde, terão de se observar e atribuir as seguintes 

permissões associadas aos servidores de media utilizados:  

 

IP origem: any 

IP’s destino: 193.164.0.86 / 193.164.0.107 

Porto:  UDP any 

 

Adicionalmente s sempre que se identifique a necessidade, permitir a utilização de tráfego para 
os protocolos RTP_Base e RTCP. 

 

A RSE-Live está construída de forma escalável no que diz respeito ao servidor de streaming e, 
como tal, sempre que seja necessário adicionar recursos, a lista de IP’s destino será revista e 
enviada às instituições de saúde para adicionar o/ou IP(s) novo(s). 

 

2.2. Configuração nas Unidades dos Cuidados de Saúde Primários 

 

2.2.1. Configuração de Firewall do Windows 

Em termos de firewall dos postos de trabalho deve ser permitido o acesso (entrada/saída) 

aos seguintes IP's (os primeiros dois constam neste manual técnico e os restantes dois, são os 

endereços dos servidores de streamig Kurento Media Server (Figura 1). 
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Figura 1 - Acesso na Firewall dos Postos de Trabalho 

 

3. Requisitos Técnicos – Posto de Trabalho 

3.1. Lista de Requisitos 

Para utilizar a teleconsulta terão de ser garantidos os seguintes requisitos: 

a) Não possuir a versão 1 da Live, a PDS-Live; 
b) Só pode ser instalada em instituições com mais de 20M de largura de banda; 
c) Utilizar o sistema operativo Windows 10 ou superior (sistemas operativos anteriores 

não são suportados); 
d) O browser aconselhado, e para o qual a aplicação da teleconsulta, RSE-Live, está 

otimizada, é o Chrome. Embora esteja contemplada a utilização do Edge baseado em 
Chromium e do Firefox, o departamento de informática da instituição de saúde deverá 
ter em atenção a sugestão do browser Chrome. Esta aplicação não é compatível com 
Internet Explorer, nem Microsoft Edge sem ser a versão baseada em Chromium. 

e) Não podem estar a ser usados codecs de vídeo e áudio antigos que possam, assim, ter 
impacto na performance e largura de banda. Codecs são software (algum programa ou 
aplicação) ou, às vezes, uma peça de hardware que comprime e descomprime o vídeo 
no formato digital. Devem, portanto, ter qualquer deste tipo de software atualizado 
com a versão mais recente. Por exemplo, o Windows deve-se manter atualizado, de 
forma aos seus codecs estarem atualizados;  

f) A utilização da RSE-Live deverá ser única no que diz respeito à utilização de vídeo e 
áudio, portanto não podem ter outras aplicações que utilizem, em paralelo, esses 
recursos (áudio e vídeo). 

g) As instituições de saúde não precisam de instalar certificados nem plugins; 
h) As instituições não precisam de configurar proxy, no entanto, se ainda utilizam proxy, 

não podem ter configurações que bloqueiem os seguintes endereços da Live:  

https://live.min-saude.pt; 

kurento-prd-app.min-saude.pt:8433; 

kurento-prd-app02.min-saude.pt:8433; 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flive.min-saude.pt&data=02%7C01%7Chelder.costa%40spms.min-saude.pt%7Ca82a10823e1548fb04a808d7a566f0df%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637159733865163961&sdata=9ZfUFk%2F5qrhlK%2FVS08bYd%2BWDb8otXS%2Fo6UJdBPgDCag%3D&reserved=0
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3.1.1. Hardware 

A RSE-Live, para ser utilizada nas melhores condições possíveis de vídeo e áudio, deverá 
ter o respetivo Kit Teleconsulta (composto por câmara/microfone/colunas) instalado ou 
um hardware compatível, por posto de trabalho. 

A câmara deverá ser instalada e verificada a sua correta instalação e funcionamento 
assim como o dispositivo de voz, verificado no que diz respeito à sua ativação e 
qualidade de som. 

 

3.2. Extensão Chrome – Partilha de Ecrã 

Para poder utilizar a funcionalidade de partilha de ecrã é necessário efetuar o download da 

extensão do Google Chrome necessária para o seu normal funcionamento: 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/spms-–-partilha-de-ecrã-–
/ndngadajaogcnjlofalckhjbphkoacni?hl=pt-BR 

Em caso de problema com a funcionalidade de partilha de ecrã e dependendo do browser 

utilizado, pode ser necessário validar o seguinte: 

• Google Chrome: confirmar se a extensão de partilha de ecrã desenvolvida pela SPMS e 

disponível para instalação quando se acede ao botão da partilha de ecrã, foi instalada: 

• Se Edge baseado em Chromium, a instalação deverá ser efetuada já dentro da RSE-Live, 

na primeira utilização, logo a seguir a selecionar a funcionalidade de partilha de ecrã, 

seguindo as indicações de instalação de uma extensão. 

• Se Firefox: não necessita de extensão adicional. 

• Verificar se foram dadas as permissões para partilha de ecrã, de áudio e vídeo no 

navegador (Google Chrome e Firefox). 

 

Quando se instala uma extensão do Google Chrome, por padrão, esta fica armazenada na pasta 
do "perfil de utilizador" do Google Chrome, e não do Windows. Deste modo, esta extensão, não 
é aplicada a todas as contas Windows. Mesmo que seja criado outro utilizador no browser 
Chrome, no mesmo utilizador do Windows, o browser Chrome estará totalmente sem qualquer 
extensão. 

Assim é sugerido utilizar políticas administrativas de modo a forçar a instalação da extensão do 
browser Chrome para todos os utilizadores. Este processo pode ser realizado através de uma 
política ExtensionInstallForcelist. Esta tarefa pode ser feita, manualmente, através do editor de 
registo do Windows, aplicando a todas as contas de utilizador na "Local Machine" ou através de 
GPO utilizando o Active Directory, caso exista. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fspms-%25E2%2580%2593-partilha-de-ecr%25C3%25A3-%25E2%2580%2593%2Fndngadajaogcnjlofalckhjbphkoacni%3Fhl%3Dpt-BR&data=05%7C01%7Ccatarina.gracias.ext%40spms.min-saude.pt%7C302ccc51e45f42ef04a808daac5b3b0b%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C638011805079861092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jW5nmqZLLVD38vX9sW2dPOO7jExmNUzhCZ71oet5zVg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fspms-%25E2%2580%2593-partilha-de-ecr%25C3%25A3-%25E2%2580%2593%2Fndngadajaogcnjlofalckhjbphkoacni%3Fhl%3Dpt-BR&data=05%7C01%7Ccatarina.gracias.ext%40spms.min-saude.pt%7C302ccc51e45f42ef04a808daac5b3b0b%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C638011805079861092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jW5nmqZLLVD38vX9sW2dPOO7jExmNUzhCZ71oet5zVg%3D&reserved=0
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3.3. Análise de Recursos do PC 

Sempre que seja sentida uma quebra na qualidade, ou na própria transmissão, deve-se aceder 

ao Gestor de Tarefas do Windows (Figura 1) de modo perceber se algum programa está a utilizar 

demasiados recursos (RAM e processador) que possam impedir o normal funcionamento do 

equipamento durante a teleconsulta. 

Na eventualidade de alguma tarefa conhecida estar a consumir demasiados recursos, deve 

terminar a(s) tarefa(s) durante o decurso da teleconsulta. 

 

 

Figura 2 - Gestor de Tarefas 

 

 

4. Configurações no Internet Explorer – Posto de Trabalho 

4.1. Configuração nos Sites Fidedignos 

Para configurar o IE teremos de ativar as Opções da Internet, disponíveis a partir do próprio 

browser ou executando o texto ‘Opções de Internet’ no botão de pesquisa do Windows. 

Inicialmente teremos de colocar os seguintes endereços no separador ‘Segurança’ e na opção 

dos sites fidedignos (Trusted Sites) 

o https://live.min-saude.pt 
o https://pp.pds.min-saude.pt/pds 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flive.min-saude.pt%2F&data=02%7C01%7Cpatricia.rodrigues%40spms.min-saude.pt%7C1d5fd597b8e8433547b008d73b43acb2%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637043034162665484&sdata=5i65YyzQC42nxjI091D7aOphN8zIh79p08iUw7WwThg%3D&reserved=0
https://pp.pds.min-saude.pt/pds
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• Selecionar a opção ‘Sites Fidedignos’ no separador ‘Segurança: 

 

Figura 3 - Sites Fidedignos no separador Segurança 
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• Depois de selecionar o botão ‘Sites’, adicionar os endereços da Live e da PDS-Área do 

Profissional: 

 

 

Figura 4 - Sites 
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4.2. Configuração das Definições de Segurança – Zona de Sites 

Fidedignos 

Após colocar os endereços anteriores nos na opção ‘Sites Fidedignos’, devem ser efetuadas as 

seguintes alterações nas respetivas ‘Definições de Segurança – Zona de Sites Fidedignos’ 

acedidas a partir do botão ‘Personalizar nível…’ do mesmo separador. 

 

• Selecionar o botão ‘Personalizar nível…’: 

 

 
Figura 5 - Personalizar nível 
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• Depois deverá selecionar as opções que são indicadas em seguida: 

 

 

Figura 6 - Opções Personalizar nível I 
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Figura 7 - Opções Personalizar nível II 
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Figura 8 - Opções Personalizar nível III 

 

 

 

• Antes de finalizar as alterações, deverá garantir que a opção de Estado Protegido não 

se encontra selecionada: 



 

RSE – LIVE 

Manual Integrado de Requisitos Técnicos 
Versão: 1.7 

  

16 de 17 

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. Av. da República n.º 61 | 1050-189 Lisboa | Tel.: 211 545 600| Fax: 211 545 649 

 

 

Figura 9 - Estado do modo protegido 

 

• No final deste processo de alterações, deverá confirmar no botão ‘OK’ e reiniciar o 

computador de forma a todas as alterações ficarem ativas. 
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5.  Controlo do Documento 

5.1. Histórico de Alterações 
Tabela 1 - Histórico de alterações ao documento 

Versão Data Autores Revisores Alterações Aprovação 

1.0 30.01.2020 SPMS SPMS  Documento Inicial  

1.1 07.05.2020 SPMS SPMS 
Alteração capítulo “Partilha de Ecrã” 

Inclusão sub-capítulo “Hardware”  
 

1.3 13.05.2020 SPMS SPMS 
Inclusão de novo IP no sub-capítulo 

“Configuração da Firewall” 
 

1.4 18.09.2020 SPMS SPMS 
Inclusão dos sites que não devem ser 
bloqueados com a utilização de proxy 

 

1.5 27.10.2020 SPMS SPMS 
Separação de configurações por 

tipologia de instituições 
 

1.6 03.05.2021 SPMS SPMS Revisão: Adição à configuração do IE  

1.7 26.07.2021 SPMS SPMS 
Adição de conteúdo sobre 
compatibilidade com Edge 

 

1.8 16-02-2022 SPMS SPMS 
Revisão conteúdos. Adição de novas 
contribuições para a configuração.  

1.9 17-10-2022 SPMS SPMS 
Atualização do link da extensão da 

partilha de ecrã  
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