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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, RSE Live via telemóvel e tablet.
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 situação clínica de um utente 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.
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4 Necessidades Técnicas
Na versão móvel da RSE-Live, o acesso pode ser efetuado através de telemóvel e/ou tablet, utilizando
a App SNS 24 ou a área pessoal do SNS 24. O navegador aconselhado, e para o qual a aplicação de
teleconsulta está otimizada, é o Google Chrome. No entanto, o browser Edge baseado em Chromium
ou o browser Firefox também podem ser utilizados.
Caso utilize a App SNS 24 deve garantir que tem a mesma devidamente instalada no seu dispositivo.
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.

4.1 Requisitos Mínimos para realização da Teleconsulta em dispositivos móveis
Android e IOS:
4.1.1 Android
Versão do Sistema Operativo: Android 5.1 ou superior.
RAM: 2 GB ou superior.

4.1.2 IOS
Versão / Modelo do Dispositivo: 6 ou superior.
RAM: 2 GB ou superior.

5 RSE-Live
5.1 Como aceder à RSE-Live via App SNS 24
Para que a teleconsulta possa ser realizada, o utente dever ter uma consulta agendada por um
Profissional de Saúde e a App SNS 24 instalada no seu dispositivo. Após aceder à aplicação, deve entrar
no menu Favoritos e depois selecionar a opção “Teleconsulta”. Será assim apresentada a página de
acesso à RSE-Live, na qual deverá carregar em “Participar” (figura 1), para que seja possível iniciar a
teleconsulta.
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O acesso à teleconsulta pode ser feito após autenticação com Chave Móvel Digital ou por Número de
Utente de Saúde.

Figura 1 – Autenticação App SNS 24

Deve ter em consideração que para prosseguir na realização da teleconsulta a opção bloquear pop-ups
do navegador do seu dispositivo deve estar inativa.

Figura 2 – Acesso App SNS 24
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A versão móvel da RSE-Live apenas permite a participação, em simultâneo, de 3 participantes (dois
Profissionais de Saúde e o Utente).

Figura 3 – Ecrã Inicial

Deve ter em consideração que:
1- Caso, a sua consulta ainda não tenha sido iniciada pelo Profissional de Saúde, ficará a aguardar na
sala de espera, até que o botão “participar” fique ativo. A partir desse momento será possível iniciar
a teleconsulta (figura 3).

Figura 4 – Ecrã da Sala de Espera

2- No momento de aceder à teleconsulta, deverá confirmar as configurações da sua câmara e
microfone (para que estes permitam aceder à RSE-Live). Caso não o tenha feito previamente, assim
que selecionar o botão “Participar”, será despoletado um aviso pelo seu navegador de modo a que
conceda essas permissões.
Nota: Sem dar permissões à câmara e microfone, não poderá aceder à teleconsulta.
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a. Clicar em “Permitir” para utilizar a câmara (figura 4).

Figura 5 – Permitir utilizar a câmara

b. Clicar em “Permitir” para utilizar o microfone (figura 5).

Figura 6 – Permitir utilizar microfone

3- Caso clique em bloquear, aparecerá a notificação “Para participar na teleconsulta, ative as
permissões de “câmara” e “microfone”, acedendo às opções do seu navegador” (figura 6). Para o
IOS, caso o utilizador clicar em cancelar as permissões, deverá aparecer a notificação abaixo, para
aceder normalmente, deverá clicar em OK e conceder novamente as permissões.
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Figura 7 – Notificação da ativação das Permissões

4- Para conceder novamente permissões de câmara (figura 7) e microfone (figura 8), nos dispositivos
Android as configurações deverão ser alteradas manualmente, clicando no cadeado que contém as
informações do navegador. Após dar as permissões necessárias, estará apto para participar na
teleconsulta.

Ver configuração
do navegador

Figura 8 – Desbloquear permissões da câmara e microfone
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Clicar nas opções da câmara e
microfone e escolher “Permitir”
para ambos
Figura 9 – Desbloquear permissões da câmara e microfone

5.2 Como aceder à RSE-Live via área pessoal do SNS 24
Par mais informação, por favor consulte o manual de utilização para desktop.

5.3 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 9). Nas seções seguintes, serão apresentadas, detalhadamente, as áreas da aplicação
e respetivas funcionalidades.
Barra Informativa

Área de Imagem

Barra de Ações

Figura 10 – Barra informativa, área de ações e de imagem

5.4 Barra Informativa
A barra informativa permite ao utente, identificar a sua informação, tal como: número de utente de saúde
-SNS, data de nascimento e nome completo; assim como ver os seus dados pessoais (figura 10).
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2
1

Menu dos Participantes

1

1

Informação relativa ao Utente
Figura 11 – Barra Informativa

2

1

Menu dos Participantes

Figura 12 – Menu dos Participantes

Legenda:
1

1 Informação relativa ao Utente: nome completo, data de nascimento e número de utente de saúde

2

1

Menu dos Participantes: visualizar os participantes que se encontram na teleconsulta, 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).

12
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.
Av. Da República, nº 61, 1050-189 Lisboa, Tel.: 211 545 600 | Fax: 211 545 649

RSE-LIVE

Versão:1.6

Manual Aplicacional

5.5 Barra de Ações
A barra de ações reúne todas as funcionalidades que o utente dispõe (figura 11).
2

Ativar/Desativar Microfone

1
4

1

Ativar/Desativar Som
6

Ativar/Desativar Barra de Ações

1

5

Ativar/ Desativar Chat

Desligar Teleconsulta

Ativar/Desativar Imagem

1

1

3

1

1

Figura 13 – Barra de Ações

Legenda:
1
2

Ativar/Desativar Microfone

1

3
4
5

1 Ativar/ Desativar Imagem

Desligar Teleconsulta

1

Ativar/Desativar Som

1

Ativar/Desativar Chat

1

6

1 Ativar/Desativar Barra de Ações

5.6 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. Selecionar a “Barra de Ações”, e carregar no botão “Ativar Chat” (figura 12).

13
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.
Av. Da República, nº 61, 1050-189 Lisboa, Tel.: 211 545 600 | Fax: 211 545 649

RSE-LIVE

Versão:1.6

Manual Aplicacional

Ativar Chat

Figura 14 – Botão Ativar Chat

2. A área de conversação (chat), apresentada, corresponde à área que os utentes dispõem para
partilha mensagens de texto e ficheiros (figura 13).

1

Menu dos participantes

Câmara do próprio

3

1

2

1

1

Sigla
Botão Enviar
participantes

5

1

4

1

Anexar ficheiro

Figura 15 – Área de conversação (chat)

Legenda:
1
2

1 Menu dos participantes da teleconsulta: visualizar os participantes que se encontram na teleconsulta

Câmara: Imagem do próprio e a possibilidade de inverter a câmara

1

3

Sigla: apresenta as iniciais dos nomes dos participantes da teleconsulta

1

4
5

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

1
1

Anexar Ficheiro: Anexar qualquer documento ou imagem (de acordo com as extensões permitidas:
jpg, xls, doc, pdf)

3. Limite de caracteres: Na área de conversação, existe um limite de caracteres disponível por
mensagem/participante (figura 14). Caso tente enviar uma mensagem com mais de 500 que
caracteres:
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a. Será despoletada uma notificação com a indicação “Ultrapassou o limite máximo de
caracteres”.
b. O número de caracteres excedidos ficará a 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 15).
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Figura 17 – Ficheiro inválido

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 16).

Figura 18 – Tamanho do ficheiro

6. Envio de ficheiros: Quando um ficheiro está a ser enviado, é apresentado a pré-visualização da
imagem. Este mecanismo de pré-visualização permite-lhe confirmar se, efetivamente, aquele
é o ficheiro que pretende enviar (figura 17).
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Pré-visualização –
ficheiro preparado para
ser enviado

Figura 19 – Pré-visualização do ficheiro a ser enviado

7. Quando um ficheiro é enviado, fica registado na área de conversação, o nome e a extensão do
mesmo (figura 18).

Ficheiro “Enviado”.

Figura 20 – Ficheiro enviado

8. Os ficheiros encontram-se disponíveis para os participantes da teleconsulta, durante o decorrer
da mesma, podendo ser descarregados a qualquer momento. No entanto, caso experimente
uma das situações referidas infra, os ficheiros aparecerão com a indicação “ficheiro
indisponível” (figura 19) 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.
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c. Saiu, por engano, e voltou a aceder à teleconsulta.

Figura 21 – Ficheiro não disponível

9.

Notificação de receção de mensagens ou ficheiros: Caso a área de ações se encontre fechada
e consequentemente o botão de conversação (chat), se outro participante enviar mensagens
ou ficheiros, aparecerá uma notificação no botão de abertura da barra de ações com a
indicação de quantas mensagens/ficheiros foram recebidos, até ao momento. O sistema de
notificações será incrementado até que abra o chat e visualize as mensagens de texto e/ou
ficheiros enviados (figura 20). Após a visualização das mensagens o sistema de notificações
passa a zero (0).

Figura 22 – Notificação de receção de mensagens ou ficheiros

Ao
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5.7 Partilha de ecrã
A funcionalidade de partilha de ecrã que está disponível em Desktop, não está disponível para
dispositivos móveis. No entanto, embora não seja possível partilhar o ecrã do dispositivo móvel,
consegue visualizar a imagem do ecrã partilhado por outro participante na teleconsulta (que se
encontre a usar um dispositivo desktop).

5.8 Área de imagem
A área de imagem é dividida pela área correspondente à sua imagem e à área do Profissional de Saúde,
ao centro (área maior de imagem).
É possível, ao tocar na imagem do Profissional de Saúde (ao centro) ajustar o tamanho de visualização
da mesma (Figura 21).

Figura 23 – Ajustar da forma de visualização da imagem
Ao

Caso disponha de um dispositivo Android, a sua câmara pode ser invertida, ao selecionar o botão de
câmara, apresentado na parte inferior da sua imagem (ver figura 22). Esta funcionalidade não está
ainda disponível para IOS.

Botão para inverter a
câmara
Figura 24 – Inversão da câmara frontal
Ao
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Caso disponha de um dispositivo móvel Android, mas este apresente incompatibilidade com a
funcionalidade de inverter a câmara, será apresentado um aviso com esta indicação (ver figura 23).

Figura 25 – Aviso de câmara indisponível
Ao

5.9 Alertas

5.9.1 Alerta de falha de Ligação da Internet
Caso um participante experimente uma falha de internet, será notificado desta situação (figura 24) e deverá
sair da página apresentada e voltar a tentar aceder à RSE-Live.
No caso da teleconsulta se realizar apenas entre um Profissional de Saúde e o utente, se o Profissional de
Saúde experimentar 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 ficarem sem acesso, ao
regressar à RSE-Live, todos os registos previamente realizados, deixarão de estar disponíveis.
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Figura 26 – Notificação de ligação perdida

5.9.2 Alerta de Lentidão da Internet
Caso experimente lentidão de internet durante um período significativo e esta lentidão inviabilize a
realização da teleconsulta, será notificado desta situação (figura 25). Deste modo, deverá sair da página
apresentada e voltar a tentar aceder à RSE-Live. Após a ligação de internet ser reestabelecida, o
comportamento da teleconsulta será o mesmo de uma falha de ligação.

Figura 27 – Notificação Sinal Internet Fraco
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5.9.3 Ecrã de Fim de Teleconsulta
Quando sair da teleconsulta será encaminhado para a página abaixo apresentada (Figura 26).

Figura 28 – Encerramento da Teleconsulta

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

6 Informação Adicional
Para informação adicional sobre o serviço de teleconsulta consultar o detalhe em
https://www.sns24.gov.pt/servico/aceder-a-teleconsulta/.

Caso ocorra alguma anomalia não documentada neste manual, por favor, contacte-nos através do
seguinte endereço https://www.sns24.gov.pt/contacte-nos/
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