
 

 

2022-2023 
 
Prezado pai/mãe/responsável, 
 
O Greater Portland Health, em parceria com as escolas públicas de Portland e de Westbrook, oferece tratamento odontológico nas 
escolas públicas de Portland e na Westbrook High School.  
 
Preencha e assine o formulário de inscrição no programa odontológico em anexo e a Autorização para Divulgação de Informações 
para permitir que o seu filho tenha acesso aos serviços odontológicos na escola. Observação: é obrigatório ter duas assinaturas; assine 
o formulário de inscrição e o formulário de autorização. 
 
Os sinistros de seguro serão enviados para os serviços prestados conforme necessário. Se um paciente não tiver seguro, o Greater 
Portland Health oferece uma tabela de preços em escala. 
 

Serviços oferecidos 
Limpezas, aplicação de flúor e selantes são serviços oferecidos por higienistas dentais em todas as escolas de Portland ou na Clínica 
Talbot (Riverton) ou na Portland High Clinic e na Westbrook High School. 

Tratamentos  
Tratamentos de acompanhamento são oferecidos pelo dentista do Programa de Saúde Oral Infantil (Children’s Oral Health 
Program) ou supervisionados pelos alunos de Odontologia da UNE na clínica localizada na Portland High School.  O tratamento 
pode incluir, entre outros, exames odontológicos, diagnósticos por raios-x, aplicação de flúor, obturações, coroas e extrações. 

 
Neste pacote estão incluídos os seguintes documentos: 
 Formulário de Inscrição no Programa Odontológico – preencha, assine e devolva para a enfermeira da escola. Preencha o 

formulário mesmo se o seu filho tiver sido inscrito no ano passado, pois é necessário fornecer informações atualizadas. 
 Autorização para Divulgação de Informações – assine e devolva. 
 Aviso de Privacidade do Greater Portland Health – no verso desta carta – para você guardar em seus registros. 
 

Perguntas frequentes 
 
Tem algum custo para os serviços odontológicos? Sim. Se o seu filho tiver seguro odontológico, incluindo o MaineCare, o seguro será 
cobrado. Para as crianças que não têm seguro odontológico, há uma tabela de preços em escala. Os orientadores financeiros estão à 
disposição para ajudar a determinar se você se qualifica para o seguro e, caso não se qualificar, eles averiguarão as opções de 
pagamento e o custo dos serviços.  
 
Este programa é da escola? Não. O programa é oferecido nas escolas, mas administrado pelo Greater Portland Health. Crianças de 6 
meses de idade até 21 anos podem se inscrever no programa. 
 
Eu preciso inscrever o meu filho se ele já for um paciente cadastrado no Greater Portland Health? Sim. O formulário de inscrição nos 
concede permissão para consultar o seu filho sem a presença do pai/mãe/responsável. 
 
Como eu devo proceder se o meu filho já frequenta a clínica? Preencha os formulários em anexo para atualizar o histórico médico, 
leia a Política de Privacidade e assine a Autorização para Divulgação de Informações. 
 
Ligue para (207) 874-2141, Opção 7, para fazer um agendamento ou entre em contato com a Kathy Martin, Gerente de Programas do 
Programa Odontológico do Greater Portland Health pelo telefone (207) 874-2141, ramal 8401, ou pelo e-mail 
kmartin@greaterportlandhealth.org para obter mais informações. 



 

 

O Greater Portland Health é um centro médico qualificado pelo governo federal cuja missão é oferecer atendimento médico de alta 
qualidade e centrado no paciente que seja acessível, barato e de acordo com a respectiva cultura do paciente. Para obter mais 
informações sobre o Greater Portland Health, ligue para (207) 874-2141 ou acesse o nosso site:  
http://www.greaterportlandhealth.org/ 


