Atendimento
Odontológico
de Rotina Gratuito para
Séniors Qualifcados
O Programa de atendimento odontológico para
seniores no Ontário oferece atendimento
odontológico de alta qualidade a todos idosos
que se qualifquem.
Quem é elegível?
Você pode ser elegível se:
• Tiver 65 anos ou mais
• For residente no Ontário
• Tiver um rendimento líquido anual de $22.200
ou menos, para uma única pessoa ou um
rendimento líquido anual combinado de $37.100
ou menos por casal
• Não tiver acesso a nenhuma outra forma de
benefícios odontológicos (por exemplo, seguro
privado ou outro programa do governo)

• Cirurgia oral para remover dentes ou tecido
anormal
• Anestesia
• Tratamentos endodônticos para tratar infecção
e dor
• Tratamentos periodontais para tratar gengivite
e outras doenças da gengivas
E as dentaduras?
Serviços protéticos, incluindo dentaduras,
serão parcialmente cobertos. Por favor fale à
sua Unidade de Saúde Pública local para mais
informação.
Como posso inscrever-me?
Existem várias opções disponíveis para candidatarse ao Programa “Ontario Seniors Dental Care”
• Inscreva-se on-line em
Ontario.ca/SeniorsDental
• Imprima, preencha e envie a sua inscrição
• Visite sua Unidade de Saúde Pública local ou
CHC ou AHAC participantes, para obter um
formulário de inscrição e / ou para pedir ajuda no
preenchimento da sua inscrição.
O que acontece se eu for aprovado?

Onde posso obter atendimento odontológico?
Os serviços de atendimento odontológico são
fornecidos por Unidades de Saúde Pública e
Centros Comunitários de Saúde participantes
(Community Health Centres) (CHC), Centros
Aborígines de Acesso à Saúde (Aboriginal Health
Access Centres) (AHAC), bem como clínicas
dentárias móveis nalgumas áreas.
Que serviços estão cobertos?
• exames e avaliações

Uma vez aprovada a sua inscrição, receberá um
pacote de boas-vindas e um cartão dental que,
para receber os tratamentos, deverá apresentar
à Unidade de Saúde Pública, Centro de Saúde
Comunitário ou Centro Aborígene de Acesso à
Saúde que presta este serviço.
Todos os anos será notifcado sobre a sua
elegibilidade para a participação continuada no
programa ou sobre como se inscrever novamente
no programa, se necessário.

• tratamentos preventivos

E se eu precisar de ajuda?

• Tratamentos restauradores para tratar de Falhas
nos dentes e cáries

Ligue: 416-916-0204
Grátis: 1-833-207-4435
TTY: 1-800-855-0511

• raios-X
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