
O que é Healthy Smiles Ontario? 
Healthy Smiles Ontario é um programa odontológico 
gratuito para as crianças e os jovens até aos 17 anos de 
idade. 

A partir de 1 de Janeiro de 2016, os programas incluídos 
no Healthy Smiles Ontario são: 

• Benefícios odontológicos ao abrigo do Ontario Works; 
• Benefícios odontológicos para crianças ao abrigo do 

Programa do Ontário de Apoio a Incapacidades 
(Ontario Disability Support Program); 

• Benefícios odontológicos para crianças ao abrigo do 
Programa de Assistência para Crianças com 
Incapacidades Severas (Assistance for Children with 
Severe Disabilities Program); 

• O Programa para as Crianças com Necessidades de 
Tratamento (The Children In Need Of Treatment 
Program); 

• Healthy Smiles Ontario; e 
• Serviços preventivos de saúde oral prestados por 

unidades locais de saúde pública. 

Quem é elegível? 
As crianças e os jovens até aos 17 anos de idade podem 
ter direito se: 

• Forem residentes em Ontário; e 
• Forem membros de um agregado familiar que cumpre 

os requisitos de rendimento para elegibilidade. 

Nota: As crianças até aos17 anos de idade são 
automaticamente elegíveis e automaticamente inscritas 
no Healthy Smiles Ontario quando elas, ou a sua família, 
recebem: Ontario Works, assistência dos Cuidados 
Temporários (Temporary Care Assistance), Assistência 
para Crianças com Incapacidades Severas ou o Programa 
do Ontário de Apoio a Incapacidades. As crianças e os 
jovens com outra cobertura de seguro odontológico já 
não são automaticamente excluídas. 

Como me inscrevo? 
• Visite ontario.ca/healthysmiles 
• 1-844-296-6306 (TTY, linha gratuita pelo 

1-800-387-5559) 

• A sua unidade local de saúde pública também pode 
ajudar com a inscrição. Visite ontario.ca/
healthysmiles para saber qual é a unidade de saúde 
pública que serve a sua área. 

Quando a inscrição tiver sido confirmada, receberá um 
cartão odontológico do Healthy Smiles Ontario. O cartão 
odontológico deve ser apresentado em todas as visitas ao 
seu prestador de cuidados odontológicos para receber 
cuidados odontológicos no âmbito do programa. 

Onde é que a minha criança pode ter acesso a 
cuidados odontológicos, incluindo cuidados de 
emergência? 
Se tiver um/a dentista, contacte o escritório dele/a para 
saber se ele/a participa no Healthy Smiles Ontario. Se 
não tiver um/a dentista, contacte a sua unidade local de 
saúde pública para auxílio. Vá a ontario.ca/healthysmiles 
para saber qual é a unidade de saúde pública que serve a 
sua área. 

Que serviços são cobertos? 
O Healthy Smiles Ontario cobre as visitas regulares a 
um/a prestador/a de serviços odontológicos autorizado/a, 
como um/a dentista ou higienista odontológico. Cobre 
serviços odontológicos, incluindo check-ups, limpeza, 
tratamento de cáries, raios-x e raspagem de dentes. Os 
casos de saúde odontológica urgentes ou de emergência 
também são cobertos pelo Healthy Smiles Ontario. 

Por que é que a saúde oral é importante? 
As cáries e a gengivite podem ser dolorosas e levar a 
infecções sérias, afectando o crescimento da dentição 
adulta. A dor pode causar perda de sono, afectar a 
capacidade da criança para comer e ter impacto na 
capacidade da criança para aprender e frequentar a 
escola. A boa saúde oral é importante para a auto-estima, 
a sensação de bem-estar e a saúde geral da sua criança. 
Previna os problemas de saúde oral antes de eles 
começarem! 

Mais informação: 

• Visite ontario.ca/healthysmiles 
• Ou telefone para ServiceOntario INFOline: 

Linha Gratuita: 1-844-296-6306 

Linha Gratuita de TTY: 1-800-387-5559 

TTY só para Toronto: 416-327-4282 
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