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A província do Ontário atualizou o sítio Web que contém as opções da assistência à saúde 
(ontario.ca/healthcareoptions) com a finalidade de facilitar a tarefa aos ontarienses que desejam 
conhecer tais opções existentes nas suas comunidades e de evitar consultas desnecessárias nos 
serviços de urgência. Desde o seu lançamento original em fevereiro de 2009, aquele sítio Web já 
recebeu mais de 1,5 milhões de visitas da população do Ontário. 
  
O referido sítio Web orienta a população para os locais e recursos que oferecem assistência na sua 
comunidade – designadamente o serviço Telehealth Ontario, os profissionais do setor de assistência à 
saúde familiar, as equipas de saúde familiar, as clínicas de atendimento espontâneo ou com horário de 
abertura prolongado, os centros de cuidados de urgência e os serviços de urgência hospitalar. A seguir 
encontrará uma definição de tais serviços. 
 

Opção da 
assistência à 

saúde 

O que é… Forma de assistência… 

 
Telehealth 
Ontario 

Telehealth Ontario é um serviço 
telefónico grátis e confidencial para 
onde as pessoas poderão ligar para 
obter pareceres ou informação geral 
em matéria de saúde, os quais são 
proporcionados por um enfermeiro 
diplomado.  

 

Providencia acesso permanente a um 
profissional de saúde qualificado – que 
ajudará a decidir se o indivíduo pode 
tratar de si próprio, marcar uma consulta 
com o seu médico de família ou 
enfermeiro praticante, dirigir-se a uma 
clínica, contactar os recursos 
comunitários da sua área ou dirigir-se ao 
serviço de urgência de um hospital. 

Médico de família Os médicos são os principais 
fornecedores de cuidados de saúde 
familiar. Os seus serviços focalizam-
se na medicina familiar, assim como 
no diagnóstico e tratamento de 
doenças e nos problemas de 
natureza física e lesões em pacientes 
de todos os grupos etários. 

Fornecem cuidados imediatos para casos 
não urgentes, assim como assistência 
permanente, para que as pessoas 
possam ter uma vida mais saudável. 

 
Equipa de saúde 
familiar  
 

A equipa de saúde familiar reúne 
diversos profissionais de saúde que, 
em equipa, prestam cuidados da mais 
alta qualidade. Tais equipas visam 
apoiar os médicos através de outros 
profissionais de saúde – 
designadamente enfermeiros, 
enfermeiros praticantes, dietistas e 
farmacêuticos – que colaboram 
mutuamente no sentido de 
providenciar uma vasta gama de 
opções em matéria de assistência à 
saúde. 

Presta assistência para casos não 
urgentes, assim como assistência 
permanente, para que as pessoas 
possam ter uma vida mais saudável. 

Enfermeiros 
praticantes 

Os enfermeiros praticantes são 
enfermeiros diplomados que 
possuem uma formação específica e 
uma grande experiência. São 
profissionais que diagnosticam e 
tratam a maioria das doenças, 
requisitam e avaliam os exames de 

Prestam assistência permanente e 
ajudam a fomentar a prevenção de 
doenças e uma vida saudável.  



diagnóstico, comunicam os 
diagnósticos aos pacientes, receitam 
medicamentos e efetuam 
intervenções precisas em pacientes 
de todos os grupos etários.  
Os enfermeiros praticantes trabalham 
em toda a província em clínicas 
geridas por outros enfermeiros 
praticantes, em equipas de saúde 
familiar e noutros tipos de clínicas. 

Centros de saúde 
comunitária 

Os centros de saúde comunitária são 
organismos que oferecem programas 
de saúde e de promoção da saúde 
para indivíduos, famílias e 
comunidades. Um centro de saúde é 
formado e gerido por um conselho de 
administração cujos membros são 
eleitos pela comunidade. 

Prestam assistência a quem tem 
dificuldades de acesso aos cuidados de 
saúde primários devido a obstáculos 
como a língua, a cultura, as 
incapacidades físicas, a falta de abrigo 
fixo, a pobreza e o isolamento geográfico. 

Programa de 
educação em 
matéria de 
diabetes 

O programa de educação em matéria 
de diabetes oferece os meios e as 
aptidões necessários visando apoiar 
os indivíduos diabéticos de modo a 
poderem desfrutar de uma vida mais 
plena e saudável. Quer seja em 
grupo ou mediante consultas 
individuais, uma equipa de 
profissionais de saúde formada por 
dietistas profissionais e enfermeiros 
especializados na educação sobre a 
diabetes, providencia aos indivíduos 
diabéticos as competências 
necessárias em matéria de auto-
gestão. 

Providencia informação sobre 
competências em matéria de auto-gestão 
e ajuda os indivíduos a criarem planos de 
vida que lhes permitem reduzir os seus 
sintomas e retardar ou prevenir o 
aparecimento de complicações 
associadas à diabetes. 

Clínica de 
atendimento 
espontâneo ou 
com horário de 
abertura 
prolongado 

Uma clínica de atendimento 
espontâneo é uma clínica de 
assistência não hospitalar que 
oferece serviços para casos simples 
e não urgentes. O horário deste tipo 
de clínicas abrange noites e fins de 
semana e, em geral, dispensa a 
marcação prévia da consulta. 

Providencia assistência imediata em 
casos não urgentes, com uma gama de 
serviços semelhantes aos que são 
prestados no consultório do médico de 
cuidados primários. 

Centro de 
cuidados de 
urgência 

Os centros de cuidados de urgência 
prestam serviços durante o dia, à 
noite e ao fim de semana – sem 
marcação de consulta – aos 
pacientes que procuram tratamento 
para problemas não potencialmente 
fatais. 

Presta assistência imediata em casos 
ligeiros e não urgentes, designadamente 
lesões oculares, suturas, montagem de 
gessos, radiografias e exames 
laboratoriais. 

Serviço de 
urgência 

O serviço de urgência é o serviço 
hospitalar responsável por prestar 
assistência médica e cirúrgica aos 
pacientes que precisam de cuidados 
médicos de urgência.  

Presta assistência imediata em situações 
de urgência – inclusivamente doenças ou 
lesões graves ou potencialmente fatais. 

 
Para obter mais informação, contacte ServiceOntario, através do número grátis (apenas no Ontário) 1-866-
532-3161. 
 

Neala Barton, Gabinete Ministerial, 416-327-4388 
David Jensen, Ministério da Saúde e Assistência de Longa Duração,  
416-314-6197 

 

 


