
Um programa dentário gratuito para crianças 
elegíveis até aos 17 anos, inclusive.

O que é Healthy Smiles Ontario?
Healthy Smiles Ontario é um programa para crianças 
até aos 17 anos de idade, inclusive, que não têm acesso 
a qualquer forma de cobertura de despesas dentárias. 
Se elegíveis, as suas crianças receberão serviços 
dentários regulares sem qualquer custo para si.

Quem é elegível?
As crianças até aos 17 anos de idade, inclusive, 
podem ser elegíveis se:
• Forem residentes do Ontário; 
• Forem membros de um agregado familiar 

que cumpre os requisitos de rendimento para 
elegibilidade; e 

• Não tiverem acesso a qualquer forma de cobertura 
de despesas dentárias (incluindo outros programas 
financiados pelo governo, como o Ontario Works).

Para se informar sobre os requisitos de elegibilidade 
para o Healthy Smiles Ontario e os documentos 
requeridos para verificar a elegibilidade, telefone 
para o número gratuito da ServiceOntario INFOline 
pelo 1-866-532-3161 (número gratuito TTY pelo 
1-800-387-5559), visite ontario.ca/healthysmiles ou 
contate a sua Unidade de Saúde Pública local. Pode 
encontrar uma lista de Unidades de Saúde Pública 
em ontario.ca/healthysmiles. 

Como me inscrevo?
Contate a sua Unidade de Saúde Pública local 
para se inscrever. A sua Unidade de Saúde Pública 
também o/a ajudará no processo de requerimento, 
o qual envolve o preenchimento de um impresso e a 
apresentação da documentação requerida. 

Que serviços são cobertos?
• Visitas regulares a um/a prestador/a de serviços 

dentários autorizado/a, como um/a dentista ou 
higienista dentário

• Limpeza
• Obturações
• Raios-X
• Remoção de calcário
• E mais

Que serviços não são cobertos?
• Serviços dentários de Cosmética, tal como 

branqueamento de dentes
• Ortodontia, tal como aparelhos dentários
• Cuidados de saúde oral de emergência

Se uma criança até aos 17 anos, inclusive, tiver um 
problema de saúde oral urgente ou de emergência, os 
serviços podem ser cobertos no âmbito do programa 
Crianças a Necessitar de Tratamento (Children in 
Need of Treatment - CINOT). Por favor contate a sua 
Unidade de Saúde Pública local ou vá a ontario.ca/cinot 
para mais informação.

Onde é que a minha criança pode aceder aos 
cuidados dentários que fazem parte do Healthy 
Smiles Ontario?
Quando o processo de requerimento estiver completo, 
a sua Unidade de Saúde Pública local informa-o/a 
sobre as opções de serviço dentário disponíveis na 
sua comunidade. Elas podem incluir prestadores 
de serviços dentários em prática privada e/ou uma 
Unidade de Saúde Pública ou uma clínica dentária 
comunitária, dependendo da área onde vive.

A minha criança pode consultar o/a meu/minha 
dentista? 
A sua criança poderá ser capaz de continuar a consultar 
o/a seu/sua dentista se ele/a participar no programa 
Healthy Smiles Ontario. Se o/a seu/sua dentista não 
participar no programa, pode contatar um/a dentista ou 
higienista dentário independente da sua área para saber 
se ele/a participa no programa.
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http://www.ontario.ca/healthysmiles
http://www.ontario.ca/healthysmiles
http://www.ontario.ca/cinot
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