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 Proporcionar à população ontariense mais opções em matéria de 
assistência à saúde  

 O governo de McGuinty põe ao dispor os meios para que a população tenha mais 
opções e maior acesso à assistência 
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Através de um simples clique de rato ou do toque de um telefone inteligente, os ontarienses 
podem ficar a conhecer melhor as opções em matéria de assistência à saúde existentes na sua 
comunidade. 
 
O governo provincial acabou de efetuar o relançamento do sítio Web que contém as opções em 
matéria de cuidados de saúde, o qual irá ajudar toda a população ontariense a encontrar os 
serviços de assistência à saúde que se encontram mais próximo da sua residência, incluindo: 
 

 Equipas de saúde familiar – engloba médicos, enfermeiros praticantes, enfermeiros 
diplomados, assistentes sociais e dietistas que colaboram mutuamente como uma 
equipa a fim de proporcionar um acesso contínuo aos cuidados de saúde 

 Telehealth Ontario – um serviço telefónico grátis, confidencial, durante 24 horas por dia 
onde se poderão obter pareceres ou informação geral sobre saúde através de um 
enfermeiro diplomado 

 Clínicas geridas por enfermeiros praticantes – prestam cuidados permanentes, assim 
como fomentam a prevenção de doenças e um modo de vida saudável 

 Centros de cuidados de urgência – prestam assistência imediata em casos não 
potencialmente fatais como lesões oculares, suturas, montagem de gessos, radiografias 
e serviços laboratoriais  

 Clínicas de atendimento espontâneo – prestam assistência em casos não urgentes  
 
A renovação do sítio Web compreende também outras ferramentas de fácil utilização que irão 
facilitar a obtenção de cuidados de saúde que os ontarienses precisam, designadamente a 
Health Care Connect, a qual ajuda as pessoas a encontrar um médico ou enfermeiro praticante 
na sua comunidade. Existe também outra ferramenta de pesquisa que lhes permite descobrir 
os tempos de espera nos serviços de urgência e para operações. 
 
O sítio Web também contém informação em 26 idiomas, ajudando os recém-chegados ao 
Ontário a conhecer a forma de se movimentarem dentro do sistema de assistência à saúde 
provincial. 
 
Ao conhecerem as opções existentes, os ontarienses estarão aptos a escolher os melhores 
serviços de assistência à saúde de acordo com as suas necessidades, reduzindo assim a 
pressão sobre os serviços de urgência. Sabe-se que cerca de 40% do total de consultas nos 
serviços de urgência estão relacionados com casos não urgentes ou de menor urgência, os 
quais poderiam ser tratados noutros locais. 
 
Interligar a população ontariense aos cuidados de saúde certos faz parte do Plano Ontário 
Aberto, do governo provincial, o qual visa proporcionar mais acesso aos serviços de assistência 
à saúde e também melhorar a qualidade e a responsabilidade para com os pacientes. 
 



 
 
 
 
CITAÇÕES 
 
“Estamos a oferecer aos ontarienses as ferramentas necessárias para que encontrem os 
cuidados de saúde próximo da sua residência e conheçam todas as opções disponíveis. 
Pretendemos simplificar o mais possível a movimentação pelo sistema de assistência à saúde 
e habilitar a população a conhecê-lo melhor”. 
-- Deb Matthews, Ministra da Saúde e Assistência de Longa Duração 
 
 FACTOS SUCINTOS 
 
 Mais um milhão de ontarienses obteve médico de família do que em 2003.  
 Desde 2003, o número de médicos diplomados no estrangeiro existentes no Ontário 

aumentou de 4.987 para 6.052 em 2009, o que corresponde a um aumento de 21,4%. O 
Ontario dispõe atualmente de mais cargos de formação e avaliações para tais médicos do 
que todas as restantes províncias juntas. 

 O sítio Web ontario.ca/healthcareoptions, primeiramente lançado em fevereiro de 2009, já 
teve mais de um milhão e meio de visitas até agora.  

 
INFORME-SE MELHOR 
 
Visite o sítio Web Oções da assistência à saúde.  
  
 

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

 

 


