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2 Introdução
2.1 Sobre este manual
Este documento tem como objetivo fornecer aos utentes, instruções detalhadas relativamente à utilização
da aplicação de teleconsulta, Live.
Nota: Todos os dados apresentados neste manual relativos a dados de utente, Profissionais de Saúde ou
registos não são reais e foram criados apenas com o propósito desta apresentação.

3 Enquadramento
A teleconsulta é uma consulta, na qual o profissional de saúde, à distância e com recurso às tecnologias de
informação e comunicação, avalia a sua situação clínica e procede ao planeamento da prestação de
cuidados de saúde.
A teleconsulta visa melhorar o acesso dos cidadãos a cuidados de saúde; reduzir o número de deslocações
dos utentes e cuidadores. Promove a capacidade do cidadão na gestão da sua saúde e otimiza a gestão de
recursos no SNS.
A SPMS, E.P.E. informa que:
•
•
•
•

A teleconsulta é efetuada sob forma de “videochamada”, com transmissão de som e
imagem em tempo real.
O som e imagem transmitidos no âmbito da teleconsulta não são conservados na presente
plataforma.
Os ficheiros partilhados entre os intervenientes na teleconsulta não são conservados na
presente plataforma.
Qualquer captação de som e imagem ou partilha de ficheiros efetuada durante a
teleconsulta é da responsabilidade dos intervenientes na mesma.

4 Necessidades Técnicas
O navegador aconselhado, e para o qual a aplicação de teleconsulta está otimizada, é o Google Chrome. O
browser Edge baseado em Chromium ou o browser Firefox também podem ser utilizados, no entanto é
fortemente sugerido o navegador da Google. Esta aplicação não é compatível com Internet Explorer, nem
Microsoft Edge para versões não baseadas no Chromium.
De forma a permitir estabelecer e manter a ligação e regular funcionamento durante a teleconsulta, deverá
garantir que dispõe de uma ligação à internet com velocidade e qualidade suficientes, bem como de
equipamentos de áudio e vídeo de qualidade e resolução adequadas, de forma a permitir estabelecer e
manter a ligação e regular funcionamento durante a teleconsulta.
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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 na realidade 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
estar atualizado para que os seus codecs estejam atualizados.
Sempre que seja sentida uma quebra na qualidade ou na própria transmissão, devem aceder ao Gestor de
Tarefas do Windows (Figura 1) para 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 1 - Gestor de Tarefas do Windows

5 RSE-Live
5.1 Como aceder à Live
Após aceder à área pessoal do SNS 24 e ter selecionado a opção “Preciso de…Consultas para mim”, seguido
de “Teleconsulta”, caso tenha teleconsulta agendada e após o Profissional de Saúde iniciar a sessão, serlhe-á apresentada a página de acesso à Live, na qual deverá carregar em “Participar” (Figura 2), para que
seja possível aceder a uma teleconsulta. Neste ecrã tem ainda disponível (no canto superior direito) a
funcionalidade de multilinguagem, que permite permutar entre os idiomas disponíveis e alterar os textos
existentes na aplicação para o idioma pretendido. A utilização desta funcionalidade pode ser feita em qualquer
momento da sessão de teleconsulta.
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Figura 2 - Ecrã Inicial

No momento de aceder à teleconsulta, deverá confirmar as configurações da sua câmara e microfone (para
que permitam aceder à Live). Caso não o tenha feito, previamente, assim que selecionar o botão
“Participar”, será despoletado um aviso do seu navegador (Google Chrome, MS Edge baseado em
Chromium, Firefox), de modo a que conceda essas permissões (Figura 3).
Nota: Sem dar permissões à câmara e microfone, não poderá aceder à teleconsulta.

Nota: Se o único browser instalado no PC for o MS Edge baseado em Chromium ou o Firefox irá surgir uma
mensagem de aviso que deve ser confirmada para seguir o processo de abertura da sessão de teleconsulta
(Figura 3).

Figura 3 - Mensagem de Aviso de falta do browser Chrome
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Como aceder:

1- Clicar em “Permitir” para utilizar a câmara (Figura 4).

Figura 4 - Permitir utilizar a câmara

2- Clicar em “Permitir” para utilizar o microfone (Figura 5).

Figura 5 - Permitir usar microfone
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3- Caso clique em bloquear, por engano, ser-lhe-á apresentada a notificação: “Para participar na
teleconsulta, ative as permissões de “câmara” e “microfone”, acedendo às opções do seu
navegador” (Figura 6).

Figura 6 - Notificação da ativação das Permissões

4- Para conceder, novamente, permissões de câmara (Figura 7) e microfone (Figura 8), deverá alterar
as configurações manualmente, clicando no cadeado que contém as informações do navegador.
Após dar as permissões necessárias, está apto para participar na teleconsulta.
Ver informações
do navegador

Figura 7 - Desbloquear permissões da câmara
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Figura 8 - Desbloquear permissões do microfone

5- Após ter finalizado as configurações da câmara e microfone, ao selecionar o botão “Participar”, caso o
seu médico ainda não esteja na consulta, será encaminhado para uma sala de espera virtual, na qual o
botão “Participar” se encontrará inativo (Figura 9).

Figura 9 - Sala de espera virtual

6- Deverá aguardar nesta sala de espera por alguns minutos, e voltar a carregar no botão “Participar”
assim que seja remetido para uma nova página e o botão “Participar” volte a ficar azul (Figura 10).
Deverá realizar este procedimento até que ao carregar no botão “Participar” seja encaminhado
para a Teleconsulta, onde o seu médico aguarda por si.
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Figura 10 - Área intermédia de acesso à Live

5.2 Áreas da Aplicação e respetivas funcionalidades
A aplicação RSE-Live está dividida em três grandes áreas: área informativa, área de ações e área de imagem
(Figura 11). Nas seções seguintes, serão apresentadas, detalhadamente, as áreas da aplicação e respetivas
funcionalidades.
Barra Informativa

Área de Imagem

Barra de Ações

Figura 11 - Barra informativa, área de ações e de imagem
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5.3 Barra Informativa
A barra informativa apresenta a informação relativa ao utente, tal como: SNS, data de nascimento e nome
completo; as letras iniciais do primeiro e último nome do utente, com que será identificado no chat de
conversação e o botão para sair da aplicação (Figura 12).
Nesta barra – Iniciais Utilizador- encontra-se ainda a funcionalidade de multilinguagem, que permite
permutar entre os idiomas disponíveis e alterar os textos existentes na aplicação para o idioma pretendido.
Informação relativa ao Utente

1

Iniciais Utilizador

1

2

1
Terminar Sessão
3

1

Figura 12 – Barra Informativa

Legenda:
1
2
3

1
1
1

Informação relativa ao utente: nome completo, data de nascimento e número de utente de saúde.
Terminar sessão, permite desligar a teleconsulta.
Iniciais do utilizador (utente): possibilidade de selecionar o idioma pretendido.

5.4 Barra de Ações
A barra de ações reúne todas as funcionalidades que o utilizador dispõe (Figura 13).
2

Ativar/Desativar Microfone

1
6

4

Ativar/Desativar som 1

3

Desligar Teleconsulta

1

7

Ativar/ Desativar
partilha de ecrã

1

Ativar/Desativar Imagem 1

1

Ecrã completo - Fullscreen

5

Ativar/ Desativar chat

1

Figura 13 - Barra de Ações
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Legenda:
1
2
3
4
5

1 Ativar/ Desativar Imagem
1
1
1

7

Desligar Teleconsulta
Ativar/Desativar Som
Ativar/Desativar chat

1

6

Ativar/Desativar Microfone

1

1

Ecrã completo - Fullscreen
Ativar/Desativar – Partilha de Ecrã

5.5 Área de Conversação (chat)
A área de conversação permite aos participantes a partilha de mensagens/ficheiros durante a teleconsulta.
Este espaço está disponível para todos os participantes.

•

Como abrir a área de conversação (chat)?
1. Na “Barra de Ações”, selecionar o botão “Ativar Chat” (Figura 14).

Ativar Chat

Figura 14 – Botão Ativar Chat
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2. A área de conversação (chat), apresentada infra, corresponde à área que os utilizadores
dispõem para partilha mensagens de texto e ficheiros (Figura 15).

2

1

1Seta de expansão do Menu

Quantidade de participantes na
Teleconsulta “Expandir”

3
Menu dos participantes

4

1

1

1 Sigla

5

6

Botão “Enviar”.

1

1Anexar ficheiro
Figura 15 – Área de conversação (chat)

Legenda:
1

2

1
1

Informação relativa à quantidade de participantes na Teleconsulta.
Seta da expansão do Menu: ao clicar nessa seta é possível expandir o menu.

3

Menu dos participantes da teleconsulta: visualizar o nome e a quantidade de participantes que
1 estão online durante a teleconsulta.

4

1 Sigla: apresenta as iniciais dos nomes dos participantes da teleconsulta.

5
6

1

Botão Enviar: clicar para enviar as informações de texto no chat da teleconsulta.

1 Anexar Ficheiro: clicar para enviar ficheiros no chat da teleconsulta.
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3. Limite de caracteres: Na área de conversação, existe um limite de caracteres disponível por
mensagem/participante (Figura 16). Caso tente enviar uma mensagem com mais de 500 que
caracteres:
a. Será despoletada uma notificação com a indicação “Ultrapassou o limite máximo de
caracteres”.
b. O número de caracteres excedidos ficará vermelho de modo a que seja percetível a
quantidade de caracteres necessários apagar, para se poder avançar e enviar o registo
realizado.
Pode, contudo, enviar várias mensagens sempre que cada uma desta não atinja mais de
500 caracteres.

Figura 16 – Limite de caracteres (chat)

4. Formato de ficheiros: Caso pretenda enviar um ficheiro num formato diferente dos permitidos
(jpg, xls, doc, pdf), será apresentado o aviso: “O formato do ficheiro não é válido” (Figura 17).

Figura 17 – Ficheiro inválido
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5. Tamanho de ficheiros: Os ficheiros devem ter o tamanho máximo de 5MB por
mensagem/participante. Caso envie um ficheiro com um tamanho maior que o permitido, será
notificado, na área do chat, de que: “O ficheiro que pretende enviar é superior ao permitido:
5MB” (Figura 18).

Figura 18 – Tamanho do ficheiro

6. Envio de ficheiros: Quando um ficheiro está a ser enviado, é apresentado o ícone de loading
(carregando). Este ícone tem como objetivo informar o que o seu ficheiro está a ser processado
(Figura 19).

Loading –
ficheiro a ser
enviado
Figura 19 – Loading.
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•

Quando um ficheiro é enviado, fica registado na área de conversação, o nome e a extensão do
mesmo (Figura 20).

Ficheiro “Enviado”.

Figura 20 – Ficheiro enviado

•

Os ficheiros encontram-se disponíveis para os participantes da teleconsulta, durante o decorrer
da mesma, podendo ser descarregados a qualquer momento. No entanto, caso experiencie
uma das situações referidas infra, os ficheiros aparecerão com a indicação “ficheiro
indisponível” (Figura 21) e, caso pretenda, descarregá-los, terá de requisitar que sejam
reenviados.
a. Entrou na teleconsulta após a mesma ter sido iniciada.
b. Ocorre uma falha de ligação, e teve de se voltar a ligar.
c. Saiu, por engano, e voltou a aceder à teleconsulta.

Figura 21 – Ficheiro indisponível
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Nota: Os ficheiros enviados não são armazenados na RSE-Live.
7. Notificação envio ficheiros: Caso a área de conversação (chat) se encontre fechada, enquanto
o outro utilizador envia mensagens ou ficheiros, o botão do chat apresentará a notificação de
quantas mensagens/ficheiros foram enviados, até ao momento. O sistema de notificação será
incrementado até que abra o chat e visualize as mensagens de texto e/ou ficheiros enviados
(Figura 22). Após a visualização das mensagens o sistema de notificação passa a zero (0).

Notificação número
mensagens por
visualizar

Figura 22 – Notificação de Mensagem

5.6 Partilha de ecrã
A funcionalidade de partilha de ecrã permite partilhar, com os outros participantes na teleconsulta, a
informação do seu ambiente de trabalho, de um separador do navegador ou de uma aplicação aberta.
Quando a partilha de ecrã é iniciada, todos os utilizadores da teleconsulta visualizam a informação
apresentada.
Nota: O botão de partilha de ecrã encontra-se no canto inferior esquerdo, da barra de ações (Figura 23).

Figura 23 – Botão de Partilha de Ecrã
Partilha de ecrã
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Para o funcionamento da partilha de ecrã, deverá dar permissões de áudio e vídeo, no navegador Google
Chrome, navegador MS Edge baseado em Chromium e/ou Firefox. Caso não o tenha feito, será notificado
dessa necessidade ao selecionar o botão da partilha de ecrã (Figura 24).

Figura 24 – Notificação de falta de permissões no navegador

Permissões de áudio e vídeo: Para dar permissão de áudio e vídeo, no navegador Google Chrome,
navegador MS Edge baseado em Chromium e/ou Firefox (Figura 25).
•

Firefox - clicar em permitir partilhar imagem da câmara e conjunto de microfones.

Figura 25 – Permissões Câmara e Microfone
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•

Google Chrome – Necessário instalar a extensão desenvolvida pela SPMS (Figura 26). Após
carregar no botão partilha de ecrã, será encaminhado para a loja da Google Chrome, de modo
a avançar com a instalação.

Figura 26 – Extensão da SPMS

De seguida, deve selecionar a janela ou ecrã para iniciar a partilha (Figura 27).

Figura 27 – Notificação da partilha do ecrã

•

MS Edge baseado em Chromium – Necessário instalar a extensão desenvolvida pela SPMS
(Figura 28). Após carregar no botão partilha de ecrã, será encaminhado para a loja da Google
Chrome, de modo a avançar com a instalação. Devemos seguir posteriormente a respetiva
sequência de instalação (Figura 29).
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Figura 28 - Notificação da partilha do ecrã no MS Edge baseado em Chromium

Figura 29 - Sequência da instalação da partilha do ecrã no MS Edge baseado em Chromium

Exemplo de Partilha de ecrã: no exemplo abaixo o relatório encontra-se no ecrã principal, tendo este sido o
escolhido para ser partilhado com os restantes participantes na teleconsulta (Figura 30).
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Figura 30 – Partilha de ecrã

Nota: para encerrar a partilha de ecrã, o botão de partilha de ecrã deve ser acionado – terminar partilha.

5.7 Área de imagem
A área de imagem é dividida pela área correspondente à sua imagem (retângulo superior direito), à área
do profissional de saúde que acedeu primeiro à teleconsulta, ao centro (área maior de imagem) e a área
onde se encontram os restantes participantes na teleconsulta (retângulos abaixo da barra de ações).
Troca de Utilizador para visualização no ecrã principal: Quando estão presentes na teleconsulta mais do
que dois participantes, é possível escolher qual a imagem que deverá ser apresentada no ecrã principal.
Esta escolha pode ser feita por participante, sem que afete as opões escolhidas pelos restantes.
1- Selecionar um ecrã secundário (localizado por baixo do ecrã principal) e torná-lo no ecrã
principal (Figuras 31 e 32).

Figura 31 –- Selecionar ecrã secundário
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Figura 32 – Utilizador secundário como principal

5.8 Alertas
5.8.1 Alerta de falha de Ligação da Internet
Caso um participante experiencie uma falha de internet, será notificado desta situação (figura 33) e deverá
sair da página apresentada e voltar a tentar aceder à Live.
No caso da teleconsulta se realizar apenas entre um profissional de saúde e o utente, se o profissional de
saúde experienciar uma falha de internet, o utente será desconectado da sessão. Se ambos voltarem à
sessão, todos os registos previamente realizados, deixam de estar disponíveis.
Numa situação em que uma falha de internet ocorra do lado do utente, mas o profissional de saúde se
mantenha na sala, ao aceder, novamente, à teleconsulta, o utente deverá ter acesso à informação
previamente documentada (mensagens de texto).
Na eventualidade de existir uma quebra total de internet e todos os participantes fiquem sem acesso, ao
regressar à Live, todos os registos previamente realizados, deixam de estar disponíveis.
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Figura 33 – Notificação ligação perdida

5.8.2 Alerta de Lentidão da Internet
Caso experiencie lentidão de internet durante um período significativo e esta lentidão inviabilize a
realização da teleconsulta, será notificado desta situação (figura 34). Deste modo, deverá sair da página
apresentada e voltar a tentar aceder à Live. Após a ligação de internet ser reestabelecida, o comportamento
da teleconsulta será o mesmo de uma falha de ligação.

Figura 34 – Notificação Sinal de Internet Fraco
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5.9 Ecrã de Fim de Teleconsulta

Quando sair da teleconsulta será encaminhado para a página abaixo apresentada (Figura 35).

Figura 35 – Fim de Teleconsulta

Nota: Assim que o médico sai da teleconsulta, o utente é, automaticamente, encaminhado para esta página.
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