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1.   ACESSO À SAÚDE PRIMÁRIA  
  
 
O que é “saúde primária”?  
Saúde primária é um termo abrangente usado no Canadá para descrever 
serviços de saúde prestados na comunidade, como consultas com um médico 
de família, enfermeiro licenciado ou assistente social em uma clínica. Incluem-se 
diagnóstico, tratamento e acompanhamento de problemas de saúde e também a 
prevenção de doenças e serviços de promoção da saúde. Em geral, este é o 
primeiro lugar de contato com o sistema de saúde.  
 
 
A. CENTROS DE SAÚDE COMUNITÁRIA  
Você pode ser atendido gratuitamente nos Centros de Saúde Comunitários 
(Community Health Centres ou CHC em inglês) mesmo se não tiver seguro de 
saúde. Os CHCs podem atender pessoas sem OHIP e permitir seu acesso a 
médicos, enfermeiros, assistentes sociais, exames e consultas com 
especialistas, após o cadastramento como paciente. 
 
Estes CHCs atendem pacientes sem OHIP que residam em qualquer lugar 
de Toronto: 
  
Access Alliance 
www.accessalliance.ca  
 
Elegibilidade: Qualquer pessoa com 
OHIP. Residentes de qualquer lugar de 
Toronto. 
 

 Unidade do Centro (College e 
Bathurst): 340 College St., sala 500, 
Tel.: 416-324-8677 

 
 AccessPoint na Jane (Jane e St. Clair): 
761 Jane St., 2o andar, Tel.: 416-760-
2801 

 
 AccessPoint na Danforth (Danforth e 
Victoria Park): 3079 Danforth Ave., Tel.: 
416-693-8677 

 

Queen West Community Health Centre 
www.ctchc.com  
 

 Imagine Clinic: 168 Bathurst Street, 
Tel.: 416-703-8480. A clínica abre aos 
sábados, das 10h às 14h. Somente 
sem hora marcada; toque a campainha. 
Elegibilidade: Não é necessário OHIP. 

 
 Same Day Clinic for People in Need 
(atendimento no mesmo dia para 
pessoas necessitadas): 168 Bathurst 
Street, Tel.: 416-703-8482 Ext. 2-100. 
A clínica abre segundas e quartas, das 
13h às 15h, somente sem hora 
marcada. Elegibilidade: Sem-teto e 
jovens de rua (16 a 24 anos), sem 
seguro. Não é necessário OHIP; sem 
área de cobertura.



 
Você pode visitar outros CHCs na área, mas eles podem ter regras 
(denominadas “critérios de elegibilidade”) que limitam quem pode se registrar 
como paciente. Os critérios de elegibilidade para outros CHCs estão listados 
abaixo:  
 
Estas clínicas personalizam os serviços para pacientes de origens 
específicas, prestando atendimento adequado culturalmente:  
 
Anishnawbe Health Centre 
www.aht.ca  
 
Elegibilidade: Pessoas que se identificam 
como indígenas ou aborígenes. Sem 
área de cobertura. Não é necessário 
OHIP. 

 Unidade principal (Queen e 
Sherbourne) 225 Queen Street East,  
Tel.: 416-360-0486 

 Unidade na Gerrard: (Jarvis e Gerrard) 
179 Gerrard St. E., Tel.: 416-920-2605 

 Unidade na Vaughan: 22 Vaughan Rd, 
Tel.: 416-657-0379 

Women’s Health in Women’s Hands 
www.whiwh.com  
 
Elegibilidade: Somente mulheres de 
ascendência caribenha, latino-americana, 
africana, do sul da Ásia e aborígine. Não 
é necessário OHIP. Sem área de 
cobertura. 
 

 Women’s Health in Women’s Hands: 
(Yonge e Carlton) 2 Carlton Street, sala 
500, Tel.: 416-593-7655 Ext. 7 

 
Estas clínicas atendem apenas os residentes de algumas áreas, também 
denominadas de áreas de cobertura:  
 
Inner City Family Health Team  
www.innercityfht.ca 
 
Elegibilidade: Residentes atuais ou 
passados da Seaton House Men’s 
Shelter e que estejam sem teto ou 
morando em habitação precária e que 
não tenham um médico de família.  
 

 Inner City Family Health Team (Queen 
e Church) 69 Queen Street East, 4o 
andar, Tel.: 416-368-5666 

                                       

 
Parkdale Community Health Centre 
www.pchc.on.ca  
 
Elegibilidade: Área ao sul da Bloor, ao 
norte da Lakeshore, ao leste da Parkside 
e ao oeste da Dovercourt, com exceção 
para os sem-teto. Não é necessário 
OHIP. 
 

 Parkdale CHC (Queen e Dufferin) 
1229 Queen Street West, Tel.: 416-537-
2455 
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Sherbourne Health Centre 
www.sherbourne.on.ca  
 
Elegibilidade: Equipe de Recém-Chegados: 
Área entre a Yonge Street e o Don River, e 
entre a Bloor Street e o Lago Ontário. 
Equipe de Saúde da Família LGBT: Cidade 
de Toronto, área urbana (incluindo sem-teto 
e com habitação precária). Equipe de Saúde 
da Família: Cidade de Toronto. Não é 
necessário OHIP. 
 

 Sherbourne Health Centre (Sherbourne e 
Carlton) 333 Sherbourne Street, Tel.: 416-
324-4180 

  
Edge West 
www.edgewest.ca 
 
Elegibilidade: Residentes da área entre a 
Bathurst e a Islington; entre a Eglinton e a 
Bloor, incluindo Mount Denis. Atendimento a 
jovens com entre 13 e 29 anos. Não é 
necessário OHIP. 
 

 Edge West 1900 Davenport Road, Tel.: 
416-652-4363 

 
Regent Park Community Health Centre 
www.regentparkchc.org 
 
Elegibilidade: Para quem tem OHIP: área ao 
sul da Gerrard, ao norte da King, ao oeste do 
Don River e ao leste da Sherbourne. 
Para quem não tem OHIP: ao sul da Bloor, 
ao norte do Lago Ontário, ao oeste do Don 
River e ao leste da Yonge Street. Não é 
necessário OHIP. 
 

 Regent Park CHC (Dundas e Parliament) 
465 Dundas Street East, Tel.: 416-364-
2261 

 

South Riverdale Community Health Centre 
www.srchc.com 
 
Elegibilidade: Área ao oeste do Don River, 
ao norte da Lakeshore, ao oeste da Coxwell 
e ao Sul da O’Connor. Não é necessário 
OHIP. 
 

 South Riverdale CHC (Queen e Broadview) 
955 Queen Street East, Tel.: 416-461-2494 

  
Flemingdon Community Health Centre  
www.fhc-chc.com  
 
Elegibilidade: Área ao leste da Laird Drive, 
ao sul da Lawrence Avenue, ao oeste da 
Victoria Park e ao norte da O’Connor Drive. 
Não é necessário OHIP.   
 

 Flemingdon CHC (Don Mills e Eglinton)  
10 Gateway Boulevard, Tel.: 416-429-4991  

 Fairview Community Health  
5 Fairview Mall Dr., sala 359, Tel.: 416-640-
5298  
 
Davenport Perth Community Health 
Centre 
www.dpnchc.com/  
 
Elegibilidade: Área ao oeste da Bathurst, ao 
leste dos trilhos do trem, ao sul da Rogers 
Rd. e ao norte da Bloor Street. Não é 
necessário OHIP.  
 

 Davenport Perth CHC (Lansdowne e 
Davenport) 1900 Davenport Road, Tel.: 416-
658-6812  
 
 
 
 
 

Se nenhum dos CHCs acima estiver localizado na sua área, ligue para 416-236-2539 para 
encontrar algum na sua área ou consulte a lista completa de CHCs em: 
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/chc/locations.aspx 
 
Alguns centros de saúde podem chamar tradutores profissionais caso você prefira se 
comunicar em outra língua que não seja o inglês. Quando marcar sua consulta, pergunte se 
dispõem de serviços de tradução ao paciente. 
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B. EQUIPES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
Você também pode consultar um médico de família e outros profissionais de 
saúde nos centros de saúde abaixo. Estas equipes de saúde da família (Family 
Health Team ou FHT) concordam em atender pessoas sem seguro de saúde, 
embora na prática não recebam este tipo de pedido com muita frequência. Se 
uma destas equipes se recusar a atendê-lo, envie um e-mail para 
ohipforall@gmail.com relatando o ocorrido. Se você não morar perto de 
nenhuma destas equipes, consulte a lista completa em: 
https://www.aohc.org/community-family-health-teams 
 

Bluewater Family Health Team 
6 Goshen Line 
Zurich, ON N0M 2T0 
Tel.: 519-236-4314/1-855-236-4314 
Fax: 1-877-658-2141 
Website: www.bluewaterhealthteam.ca 
 

Delhi Family Health Team 
105 Main Street 
Delhi, ON N4B 2L8 
Tel.: 519-582-2323 
Fax: 519-582-1513 
Website: www.dchc.ca  
 

East Wellington Family Health Team 
Clínica de Erin: 6 Thompson Crescent, 
sala 1, Erin, ON, Tel.: 519-833-9396 
Clínica de Rockwood: 175 Alma Street, 
Rockwood, ON, Tel.: 519-856-4611 
Website: www.ewfht.ca  
 

Windsor Family Health Team 
2475 McDougall Street, sala 245 
Windsor, ON N8X 3N9 
Tel.: 519-250-5656 
Fax: 519-250-5864 
Website: www.windsorfht.ca 
 

Don Mills Family Health Team 
20 Wynford Drive, sala 200 
Don Mills, ON M3C 1J4 
Tel.: 416-444-6161 
Website: www.donmillshealth.com  
 

Sauble Family Health Team 
672 Main Street 
Sauble Beach, ON N0H 2G0 
Tel.: 519-422-1321 
Fax: 519-422-3568 
Website: www.saublefht.ca  
 

Leeds & Grenville Community Family 
Health Team 
Brockville: 2235 Parkdale Avenue, 
Brockville, ON, Tel.: 613-342-4076 
Gananoque: 338 Herbert Street, 
Gananoque, ON, Tel.: 613-382-7383 
Website: www.lgcfht.ca 
 

Équipe de santé familiale 
communautaire de l’est d’Ottawa 
Eastern Ottawa FHT: 1811 St-Joseph 
Blvd, Tel.: 613-590-0533 
Overbrook-Forbes FHT: 225 Donald 
Street, sala 120, Tel.: 613-745-2228 
Website: www.esfestottawa.ca  
 

Kawartha North Family Health Team 
Bobcaygeon: 100 East St. South, 
Bobcaygeon, ON, Tel.: 705-738-5575 
Fenelon Falls: 50 Colborne St. East, Box 
129, Fenelon Falls, ON Tel.: 705-887-
3636 Website: www.knfht.ca 
 

North Hastings Family Health Team 
1P Manor Lane, Box 418 
Bancroft, ON K0L 1C0 
Tel.: 613-332-5692 
Fax: 613-332-5749 
Website: www.northhastingsfht.ca 
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C. CLÍNICAS PARA PESSOAS SEM SEGURO DE SAÚDE  
 
Estas clínicas não exigem que você seja um paciente cadastrado e farão o 
possível para ajudá-lo a fazer os exames necessários.  
 
Canadian Centre for Immigrant and Refugee Health 
http://healthequity.ca/  
 
O que é: Clínica que atende sem hora marcada e atende pessoas que não têm seguro 
de saúde, por ordem de chegada. Uma vez por mês, atende crianças para consultas 
não emergenciais.  
Quando: Terças e quintas à noite, das 17h às 20h. 
Onde: 4158 Sheppard Ave East, Scarborough, ON. 647-267-2176. 
 
Muslim Welfare Centre 
http://www.muslimwelfarecentre.com/causes/free-clinic/  
 
O que é: Clínica gratuita para quem não tem cobertura do OHIP, como refugiados, 
estudantes, turistas e imigrantes que estão aguardando cobertura do OHIP.  
Quando: Somente com hora marcada.  
Onde: Duas unidades: (1) 780 Burnhamthorpe Road West, sala 4, Mississauga, ON, 
905-306-8371 (2) 100 McLevin Avenue, sala 2A, Scarborough, ON, 416-291-1027 
 
West End Non-Insured Walk-in Clinic 
 
O que é: Clínica que atende sem hora marcada para pessoas sem status de imigrante 
ou no período de carência de 3 meses do OHIP e que ainda não tenham um 
professional de saúde primária (médico ou enfermeiro licenciado). Não aceita ninguém 
que já tenha OHIP, IFHP, seguro privado de saúde, turistas ou estudantes.  
Quando: Segundas e quintas, das 16h às 19h30 (último paciente às 19:15h).  
Onde: AccessPoint na Jane, 761 Jane Street (com Woolner), 2o andar, 416-760-2810 
 
FCJ Refugee Centre Primary Care Clinic 
 
O que é: Qualquer pessoa que não tenha seguro, incluindo quem estiver no período de 
carência de 3 meses do OHIP, estudantes e turistas. 
Quando: Sextas das 13h às 17h, e sábados das 10h às 13h. Somente com hora 
marcada. 
Onde: 208 Oakwood Ave. Tel.: 416-469-9754 
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ALTERNATIVAS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE 
PRIMÁRIA:  
 
 Clínicas administradas por enfermeiros licenciados:  

Pessoas sem OHIP também podem obter serviços de saúde primária em 
clínicas administradas por enfermeiros licenciados. Elas prestam serviços 
abrangentes de atendimento básico, promoção da saúde, controle de 
doenças crônicas, apoio a pessoas com doenças mentais e cuidados 
integrados. Há várias clínicas por toda a província. Para encontrar uma 
perto de você, visite  
https://www.aohc.org/nurse-practitioner-led-clinics  
 

 Aboriginal Health Access Centres (Centros de Acesso à Saúde 
Aborígene):  

Caso você se identifique como indígena ou aborígene (independente do 
seu país de origem), pode ter acesso a serviços primários de saúde, sem 
necessidade de OHIP, em qualquer Centro de Acesso à Saúde Aborígene 
de Ontário. Alguns Centros podem não cobrir exames de laboratório, 
consultas com especialistas e atendimento hospitalar. Informe-se durante 
a sua consulta de saúde primária. Veja a lista completa de Centros de 
Acesso à Saúde Aborígene em https://www.aohc.org/aboriginal-health-
access-centres  
 

Telehealth Ontario:  
Telehealth Ontario é um serviço telefônico confidencial e gratuito através 
do qual um enfermeiro licenciado pode lhe dar conselhos e informações 
de saúde. Não é necessário ter um número de seguro de saúde nem 
fornecer qualquer informação pessoal. O serviço está disponível 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, e pode oferecer tradução em várias línguas.   
Telehealth Ontario: 1-866-797-0000. 
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/telehealth/ 
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2.   ACESSO À SAÚDE REPRODUTIVA E 
SEXUAL 

  
Os serviços de saúde primária também incluem saúde reprodutiva e sexual. Algumas clínicas 
prestam serviços de saúde reprodutiva e sexual mais específicos. Não é preciso ser 
encaminhado ou ter OHIP para uma consulta. Independente do seu status como imigrante, 
você pode visitar uma clínica de saúde reprodutiva e sexual do Sistema de Saúde Pública de 
Toronto para: 
 
-Aconselhamento sobre métodos 
anticoncepcionais 
-Métodos anticoncepcionais de baixo custo 
ou gratuitos 
-Camisinhas gratuitas 
-Plano B (pílula do dia seguinte) 
-Teste de HIV 

-Exames e tratamentos gratuitos para ISTs 
(infecções sexualmente transmissíveis) 
-Teste de gravidez, aconselhamento e 
encaminhamento 
-Aconselhamento sexual e de 
relacionamento

Birth Control and Sexual Health Centre 
960 Lawrence Avenue W, sala 403 Toronto, 
ON M6A 3B5 
Tel.: 416-789-4541 
Consultas com hora marcada: 
Seg: 14h a 17h; Ter: 16h a 19h; Qua: 12h a 
17h; Qui: 17h a 20h; Sex: 12h30 a 16h30 

 Teste anônimo de HIV (incluindo o teste 
rápido de HIV) 

 

Sexual Health Clinic — Black Creek 
Community Health Centre (Sheridan Mall) 
North York Sheridan Mall, sala 5 
2202 Jane Street, Toronto, ON M3M 1A4 
Tel.: 416-249-8000 
Com ou sem hora marcada: Ter: 15h30 a 
19h; Qui: 15h a 18h  
 

Sexual Health Clinic — Black Creek 
Community Health Centre (Yorkgate Mall) 
1 York Gate Boulevard, sala 202 
Toronto, ON M3N 3A1 
Tel.: 416-246-2388 
Com ou sem hora marcada: Seg: 14h a 17h; 
Qua: 14h a 17h30. Novos pacientes devem 
chegar antes das 17h 

Crossways Clinic 
2340 Dundas Street W 
Toronto, ON M6P 4A9 
Tel.: 416-392-0999 
Sem hora marcada: Seg: 9h30 a 12h, 14h a 
18h30; Ter: 13h a 17h30; Qua: 9h30 a 
11h30, 13h a 15h30; Qui: 12h a 16h; Sex: 
9h30 a 12h.Teste rápido de HIV disponível 
 

Gate Sexual Health Clinic 
Flemingdon Health Centre 
10 Gateway Boulevard 
Toronto, ON M3C 3A1 
Tel.: 416-429-4991 
Sem hora marcada: Seg e Qui: 15h a 17h 
Novos pacientes devem chegar antes das 
16:30h 
 

Hassle Free Clinic 
66 Gerrard Street E, 2o andar 
Toronto, ON M5B 1G3 
Tel.: 416-922-0566 
Homens/Trans (sem hora marcada) Seg e 
Qua: 16h a 20h; Ter e Qui: 10h a 15h; Sex: 
16h a 19h; Sab: 10h a 14h. Mulheres/Trans 
(sem hora marcada) Seg, Qua e Sex: 10h 
até atingir a capacidade; Ter e Qui: 16h até 
atingir a capacidade. Teste rápido de HIV 
disponível com hora marcada. 
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Immigrant Women’s Health Centre 
489 College Street, sala 200 
Toronto, ON M6G 1A5 
Tel.: 416-323-9986 
Sem hora marcada: Seg e Ter: 9h30 a 
17h; Qua: 13h a 20h; Qui: 10h a 15h 
Chegue pelo menos 1 hora antes do fim 
do período de atendimento. 
 
The Jane Street Clinic 
662 Jane Street 
Toronto, ON M6N 4A7 
Tel.: 416-338-7272 
Sem hora marcada: Ter: 13h a 17h30; 
Qua: 14h a 18h30; Qui: 9h30 a 11h30 

 Teste rápido de HIV disponível 
 
Sexual Health Clinic — Rexdale 
Community Health Centre 
8 Taber Road 
Etobicoke, ON M9W 3A4 
Tel.: 416-744-0066 
Com hora marcada: 
Qua: 13h30 a 17h30 
*Teste anônimo de HIV 
 
Sexual Health Clinic — Rexdale Youth 
Resource Centre 
1530 Albion Road 
Toronto, ON M9V 1B4 
Tel.: 416-741-8714 
Com hora marcada: Qui: 14h45 a 17h30 
Teste anônimo de HIV (incluindo o teste 
rápido de HIV) *Atendimento limitado a 
pacientes de até 28 anos 
 

Scarborough Sexual Health Clinic— 
Scarborough Civic Centre 
160 Borough Drive 
Scarborough, ON M1P 4N8 
Tel.: 416-338-7438 
Sem hora marcada: Seg: 9h30 a 12h, 
14h a 18h30; Ter: 13h a 15h30; Qua: 
9h30 a 12h, 14h a 18h30; Qui: 9h30 a 
11h30, 13h a 15h30; Sex: 9h30 a 12h 
*Teste rápido de HIV disponível 
 
Special Treatment Clinic 
76 Grenville St, 3o andar 
Toronto, ON M5S 1B2 
Tel.: 416-351-3800 Ext. 2207 
Para marcar uma consulta para o mesmo 
dia entre 16h e 19h, ligue para 416-351-
3800 Ext. 2208 às terças e quintas entre 
9h e 11h. 
 
Sexual Health Clinic — Taibu 
Community Health Centre 
27 Tapscott Road, sala 1 
Toronto, ON M1B 4Y7 
Tel.: 416-644-3536 
Com hora marcada: 
Ter: 14h30 a 18h30 
 
Talk Shop Sexual Health Clinic 
5110 Yonge Street 
Toronto, ON M2N 5E7 
Tel.: 416-338-7000 
Sem hora marcada: Seg e Qui: 14h a 
18h30 
Qua: 9h30 a 11h30, 13h a 15h30 
*Teste rápido de HIV disponível

 
Você também pode ligar gratuitamente para a AIDS and Sexual Health Infoline (linha 
de informações sobre AIDS e saúde sexual) pelo número 1-800-668-2437 (ligação à 
distância gratuita). É um serviço anônimo disponível para toda a província, no qual 
trabalham conselheiros profissionais, multidisciplinares e multiculturais que podem 
oferecer ajuda em várias línguas. 
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3.   ACESSO À SAÚDE DURANTE E DEPOIS DA GRAVIDEZ 
(CUIDADOS PRÉ E PÓS-NATAIS)  

 
O atendimento de parteiras é gratuito para qualquer mulher residente em Ontário. Seu 
status de imigração não é relevante, desde que você resida em Ontário. Para encontrar uma 
parteira na sua área, visite http://www.aommembersonly.ca/find_a_midwife/Search.aspx 
 
* Além de parteiras, as pacientes grávidas sem seguro de saúde podem receber atendimento 

em Centros de Saúde Comunitários. Veja a seção “Acesso à Saúde Primária” acima. 
 
* As parteiras podem atender grávidas e requisitar todos os exames recomendados durante 

uma gravidez saudável e normal. Porém, as mulheres atendidas podem ter que pagar pelos 
exames. 

 
* As parteiras em Ontário podem fazer partos domiciliares ou no hospital para as clientes – se 

você der à luz em um hospital, precisará pagar os custos hospitalares. Alguns hospitais de 
Toronto cobram valores diferenciados para pacientes sem seguro. Uma sugestão é ligar para 
alguns hospitais e descobrir quais são os mais baratos. 

 
* De acordo com pesquisas, os partos domiciliares feitos por parteiras são uma opção segura 

para mulheres com baixo risco (sem problemas de saúde ou sem preocupações relacionadas 
à gravidez). Um parto domiciliar com uma parteira NÃO tem custo, e pesquisas mostram que 
no Canadá mulheres e bebês que passaram por uma gravidez normal são tão saudáveis com 
um parto domiciliar quanto com um parto feito no hospital.  

 
* O hospital ou o médico não podem se negar a atendê-la quando você estiver em trabalho de 

parto ou tiver outra emergência médica, mesmo que não possa pagar. Eles vão cobrar pelos 
serviços prestados, mas não deixarão de prestar os cuidados necessários em caso de 
emergência. 

 
* O hospital pode contratar uma agência de cobranças para coletar o valor que você dever pela 

hospitalização. Se isto ocorrer, sua avaliação de crédito e sua capacidade de obter um 
empréstimo no futuro podem ser afetados. 

 
* A maioria dos hospitais permite que você pague em parcelas pequenas (até mesmo $50 por 

mês) em vez de contratar uma agência de cobranças – às vezes, é melhor acertar a situação 
com o departamento financeiro do hospital do que esperar até que a agência de cobranças 
seja acionada. 

 
* Muitos hospitais não cobrarão o valor total das despesas se virem que você pode pagar uma 

parte (metade, por exemplo). É pouco provável que um médico contrate uma agência de 
cobranças para obter o pagamento. 

 
* Filhos de mulheres sem seguro que tenham nascido no Canadá têm cobertura completa pelo 

OHIP e podem receber um cartão de seguro de saúde. 
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* Você não precisar permanecer internada como paciente se estiver bem de saúde, mesmo 
que seu bebê esteja doente e precise ficar internado – isto pode economizar os custos 
hospitalares da sua internação. 

 
* Muitos hospitais têm “dormitórios” onde os pais podem ficar enquanto os bebês estão na 

maternidade. Deste modo, você não é paciente do hospital, mas pode ajudar a cuidar do 
bebê (amamentando, por exemplo). Se ficar em um dormitório, você não precisa pagar, mas 
só pode se hospedar um ou dois dias. Pode ser que você não possa permanecer se seu 
bebê precisar ficar internado mais tempo. 

 
Este guia sobre os direitos das grávidas sem seguro é cortesia de Manavi Handa, Parteira 
Licenciada, Professora Assistente na Ryerson University. 
 
Serviços pré-natal e pós-parto 
Enfermeiros de saúde pública e/ou nutricionistas licenciados oferecem: 
-Instrução e apoio durante a gravidez, antes do nascimento e depois do nascimento 
-Avaliação e aconselhamento por telefone  
-Consultas domiciliares 
-Programa “Healthy Babies, Healthy Children” (Bebês Saudáveis, Crianças Saudáveis) 
-Programas de acompanhamento pré-natal 
-Apoio à amamentação 
-Informações e encaminhamento para os serviços comunitários apropriados 
 
Pacientes podem ligar para: 
Toronto Public Health, 416-338-7600 
Segunda à sexta, 8h30 a 16h30 
 
Healthy Babies Healthy Children (Bebês Saudáveis, Crianças Saudáveis) 
É um programa voluntário de consultas domiciliares gratuitas e que não requer o cartão do 
OHIP.  
 
Você pode receber este serviço se você: 
-reside em Toronto; 
-está disponível para consultas domiciliares durante o horário de funcionamento do programa; e 
-está grávida ou deu à luz recentemente, ou tem um filho de até 3 anos de idade.  
 
Também é preciso que a mãe, o pai ou o casal preencha um ou mais dos seguintes critérios: 
-Ser recém-chegado no Canadá, estar no país há menos de 3 anos e ter o primeiro filho no 
Canadá 
-Estar preocupado ou ter perguntas sobre o crescimento, desenvolvimento ou comportamento 
do seu filho 
-Sentir-se sozinho, ter pouco ou nenhum apoio da família ou de amigos 
-Ter histórico ou sofrer de doenças físicas e/ou mentais  
-Ter perguntas sobre como cuidar de seus filhos e construir um relacionamento saudável com 
eles, sejam pais de primeira viagem ou experientes 
-Estar passando por situações difíceis na vida (por exemplo, sem teto, violência doméstica, 
sem OHIP) 
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4.  ACESSO A OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE  
 
Diversos serviços são cobertos pela cidade de Toronto e você pode ter acesso sem o 
cartão do OHIP e independente do seu status como imigrante.  
 
Tuberculosis Prevention and Control Program (Programa de Prevenção e 
Controle de Tuberculose) 
Consulte seu professional de saúde sobre prevenção, exames e tratamento de 
tuberculose e sobre o encaminhamento para clínicas de tuberculose de Toronto 
(incluindo cobertura para pacientes sem seguro de saúde). 
 
Serviços dentários 
Crianças menores de 18 anos ou idosos com 65 anos ou mais que vivam na cidade de 
Toronto, não tenham seguro dentário privado e não tenham como pagar um dentista 
particular podem ter acesso a clínicas dentárias gratuitas do Sistema Público de Saúde 
de Toronto. 
Para consultar uma lista de clínicas dentárias do Sistema de Saúde Pública de Toronto, 
visite http://www.toronto.ca/health/dental/locations.htm  
Caso você não preencha os critérios acima, ainda pode ter acesso a serviços dentários 
de baixo custo em http://www.toronto.ca/health/dental/ds_low_cost.htm  
 
Programas para a redução de danos (Harm Reduction Programs) 
Usuários de drogas têm acesso a um programa de troca de agulhas através do “The 
Works”. Os serviços incluem a distribuição de seringas e equipamentos mais seguros 
para o consumo de drogas, camisinhas, informações, aconselhamento, exames de 
laboratório e vacinação. O “The Works” também oferece uma clínica de metadona de 
baixo limiar para usuários de opioides: 416-392-0520, ou se ocupado 416-392-0521. 
  
Vacinação 
Para receber informações sobre vacinação e relatar vacinações de crianças, o público 
pode ligar para: 416-392-1250. 
 
 



 

Última atualização: 30 de outubro de 2017  13 

 

5.   ACESSO A ATENDIMENTO EMERGENCIAL 
 

 
 Se você estiver em situação grave… 
os hospitais não podem se recusar a prestar atendimento médico de emergência se 
você não tiver um cartão de saúde. No entanto, é provável que você receba a conta 
posteriormente. Os valores cobrados de pacientes sem seguro variam de hospital 
para hospital. 
 

 Se você for à emergência de um hospital… 
muitos hospitais cobram uma taxa de registro em dinheiro antes do atendimento. 
Alguns hospitais não fazem esta cobrança, como o St. Michael’s, em Toronto. Você 
também vai receber a conta do hospital. Os valores cobrados de pacientes sem 
seguro variam de hospital para hospital. 

 
 Se você for hospitalizado… 
é provável que receba a conta quando tiver alta ou que o hospital a mande pelo 
correio. O hospital pode contratar uma agência de cobranças caso você não pague, o 
que pode afetar a sua avaliação de crédito. Muitos hospitais têm um departamento de 
equidade/diversidade. Entre em contato com ele, que pode ajudar a negociar o 
pagamento parcelado da conta com o departamento financeiro do hospital. Peça que 
a cobrança seja feita considerando você como um residente de Ontário sem seguro 
de saúde e não como um turista sem seguro. Os hospitais não são obrigados a fazer 
isto, mas podem aceitar o seu pedido. Se você for paciente de um Centro de Saúde 
Comunitário, peça para ajuda para negociar esta questão financeira.  

 
 Enquanto estiver no hospital… 
peça serviços de tradução por telefone se preferir se comunicar em outra língua, 
embora nem todos os prestadores de serviços de saúde saibam acessar esses 
serviços.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exoneração de responsabilidade: Este guia foi elaborado e mantido originalmente 
pela Health4All. Se tiver qualquer pergunta ou dúvida, escreva para 
ohipforall@gmail.com.  


