
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nossa visão 

 

Serviços de saúde mental onde a 

receptividade é como de sempre 

 

A nossa missão 

 

Prover, através do inteiro Estado,  

serviços especializados e programas para 

indivíduos, famílias, grupos, comunidades 

e organizações culturalmente diversos 

(CALD) para facilitar cuidados de saúde 

mental culturalmente receptivos, com o  

enfoque nos nos problemas complexos 

de saúde mental em todos os grupos 

etários e o continuum de cuidados

 

 
 
 
Contacte connosco 

 

Morada 

Level 2, 228 Logan Road 

Woolloongabba QLD 4102 

PO Box 709, Stones Corner QLD 4120 

 

Telefone 

07 3317 1234 (Brisbane Metro area) (Área 

metropolitana de Brisbane) 

1800 188 189 (Outside Brisbane Metro area)  (Fora 

da Área metropolitana de Brisbane 

 

Facsimile 

07 3317 1299 

 

Email 
qtmhc@health.qld.gov.au 

 

Website 
www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc 

 

Metro South Addiction and Mental Health Services 

 

Horário de abertura 

08hrs30am – 17hrs00

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A specialist state-wide service that works 

to ensure people from culturally and 

linguistically (CALD) backgrounds receive 

responsive mental health care and 

support 

 

Queensland 

Transcultural 

Mental Health 

Centre 
 

mailto:qtmhc@health.qld.gov.au
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O que é o Centro de Saúde Mental 
Transcultural de Queensland 
[Transcultural Mental Health Centre 
(QTMHC)]? 
Somos um serviço de especialistas através do Estado, 
baseado em Brisbane, organizado pelo Metro South 
Addiction and Mental Health Service [Serviço de 
Toxicodependêcia e Saúde Mental do Sul de Metro]. 

Trabalhamos com pessoas de todas as idades com 
diferentes contextos culturais, e estamos disponíveis 
para assistir, não somente aqui em Brisbane, mas 
também por toda a cidade de Brisbane. 

Especializamos na compreensão da cultura e saúde 
mental e bem-estar, e trabalhamos para assegurar que 
as pessoas recebam cuidados de saúde mental e apoio 
adequados e que as comuninades multiculturais 
aumentem o seu entendimento sobre a ajuda que está 
disponível para o tratamento dos problemas de saúde 
mental. 

Os nossos trabalhadores representam mais de 100 
diferentes línguas e grupos culturais, e visamos ter 
alguém do seu contexto cultural disponível para apoiar 
as suas carências, quer seja para cuidados e apoio 
individuais quer para um programa de grupos na sua 
comunidade. 

O que fazemos 
Provemos serviços de consultas de especialistas clínicos 
mediante especialistas clínicos e consultores 
compreendendo mais de 100 línguas e grupos culturais.  
Isto inclui avaliação por parte de especialistas e 
intervenção a curto prazo, bem como acesso aos 
relevantes recursos multilingues, informação, conselho e 
opções de encaminhamento aos provedores de serviços, 
consumidoeres e suas famílias. 

 

 

 
 
 
 
 
Parcerias Comunitarias e Integração 

 

Trabalhamos em parceria com uma vasta gama de grupos 
e organizações para apresentar programas e actividades, 
enfocando-se na redução do stigma e aumentando-se a 
literacia e resiliencia entre as comunidades multiculturais 
 

Integração de Hospitais e Serviços de Saúde 
Provemos liderança e apoio às posições de saúde mental 
dentro dos serviços hospitalares e de saúde por todo o 
Estado de Queensland, enfocando-se na facilitação de 
cuidados adequados de saúde mental para os 
consumidores e suas familias bem como ligação com 
grupos multiculturais locais a um nível local. 
 

Participação da parte do(a) Consumidor(a) e 
cuidador(a) CALD 
A nossa equipa inclui consultores do(a) consumidor(a) e 
cuidadores de CALD, os quais são capazes de advertir o 
nosso trabalho sob a perspectiva duma experiência vivida.  
Ela tambem apoia o pessoal de par por todo o Estado 
para trabalhar com consumidores e cuidadores de CALD. 

 
Desenvolvimento de politíca e serviço 
Temos um papel continuo e estratégico no 
desenvolvimento nas áreas de saúde mental e 
relacionadas a níveis de todos os sectores e do governo 
para assegurar politica pública e planeamento 
culturalmente inclusivos.

 
 
Research 
We actively participate in collaborative research 
partnerships to further develop and contribute to the 
evidence base in transcultural mental health and to the 
cultural capability of the emerging mental health workforce. 
 

Workforce development 

We provide workforce education, training, mentoring and 

supervision to strengthen the cultural responsiveness of 

the mental health workforce by building skills and 

knowledge in transcultural mental health.  

We can assist if you: 
 

 Are concerned about someone’s mental health and 
wellbeing and wish to speak with someone to get 
advice on how to best support them 

 Want to speak to a transcultural mental health clinical 
specialist for advice and/or a secondary consultation 

 Wish to organise a culturally appropriate assessment 
and/or psychoeducation for a consumer and/or their 
family members 

 Require transcultural mental health training for your 
staff 

 Need specific cultural or multilingual information for a 
consumer or cultural group you are working with 

 Wish to organise a workshop on a particular mental 
health issue in your community 

 Need advice on cross-cultural service development or 
delivery issues. 

 


