
Clínica Portuguesa 
de Saúde Mental e de 
Toxicodependência

A Clínica Portuguesa de Saúde Mental e de Toxicodependência oferece 
avaliação, tratamento e reabilitação a pessoas de língua portuguesa com 
problemas de saúde mental, abuso do álcool e/ou drogas e jogo patológico.

Portuguese Mental 
Health and Addictions

The Portuguese Mental Health and Addiction Services provides out-patient 
assessment, treatment and rehabilitation to Portuguese-speaking people 
who experience mental health, addiction or gambling problems.
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Oferecemos os seguintes serviços:

• Avaliação e consulta psiquiátrica

• Psicoterapia Breve

• Acompanhamento intensivo de pacientes (visitas ao domicílio e 
reabilitação psicossocial)

• Tratamento da dependência do álcool e/ou de outras drogas

• Tratamento do jogo patológico

• Aconselhamento de casal e familiar no contexto de problemas de saúde 
mental ou de álcool e/ou drogas 

• Terapia de Grupo

• Educação na comunidade

• Seminários educacionais na agências comunitárias

Marcação de Consultas
Por favor, envie o seguinte fax ao encaminhar seu paciente:

• Formulário de referência

• Quaisquer consultas relevantes

• Exame de sangue mais recente
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We offer the following:

• Psychiatric assessment and consultation

• Brief psychotherapy

• Intensive case management

• Treatment for substance use disorders

• Treatment for problem gambling

• Couple and family counselling in the context of mental health or 
addiction problems

• Group therapy

• Community education

• Agency training seminars

All services are provided by Portuguese-speaking staff.

Referral Process
Please note that only physicians or other medical specialists may send a 
referral. Please fax the following when referring your patient:

• Referral form

• Any relevant consultations

• Most recent bloodwork



Portuguese Mental Health and Addiction Services
Toronto Western Hospital
399 Bathurst St., Toronto, ON M5T 2S8
East Wing – 9th Floor
Phone: 416 603 5974 | Fax: 416 603 5490
Referral line: 416 603 5520
             

Clínica Portuguesa de Saúde Mental e de Toxicodependência
Toronto Western Hospital
399 Bathurst St., Toronto, ON M5T 2S8
East Wing 9
Tel: 416 603 5974 | Fax: 416 603 5490
Referral line: 416 603 5520

Para mais informação, visite www.uhnpatienteducation.ca.

Visit www.uhnpatienteducation.ca for more health information.

Para dar a sua opinião ou solicitar esta brochura em formato diferente (eletrónico ou em carateres 
de grande formato), comunique com: pfep@uhn.ca.

Contact us to provide feedback or request this brochure in a different format, such as large print 
or electronic formats: pfep@uhn.ca. 
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Use this material for your information only. It does not replace advice from your doctor or other health care professional. Do not use this 
information for diagnosis or treatment. Ask your health care provider for advice about a specific medical condition. You may print 1 copy 
of this brochure for non-commercial and personal use only.

Utilizar este material apenas para fins informativos. Esta brochura não substitui o conselho de um médico ou de outro profissional de 
saúde. Não utilizar esta informação para fins de diagnóstico ou tratamento. Se pretender obter um conselho acerca de alguma patologia 
específica, solicite-o a um prestador de serviços médicos. É autorizada a impressão de uma cópia desta brochura, apenas para fins 
pessoais e não comerciais.
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