
  

Serviços de Saúde para 
Pessoas sem Seguro em 

Toronto
Há serviços de saúde em toda Toronto, mesmo se você não tem seguro médico. Toronto é uma 
Cidade Solidária, o que significa que ninguém pode pedir informações sobre o seu status de 
imigração ao acessar os serviços da cidade. Além disso, em caso de emergência, o hospital não 
pode recusar atendê-lo, mesmo sem um cartão de saúde (OHIP card). Mas, neste caso, o hospital 
irá lhe pedir pagamento dos custos do atendimento. Os preços variam entre os hospitais. Vá ao 
centro de equidade e diversidade do hospital para negociar o pagamento como residente de Ontário 
sem seguro. Se você não puder pagar, o hospital vai passar a conta para uma agência de cobrança. 
É melhor negociar com o hospital antes que isso aconteça. Pagando uma consulta, você também 
pode ter acesso a uma clínica “walk-in” (sem hora marcada). Essas clínicas não marcam consultas 
com antecedência, mas em média custam $60 por consulta e funcionam em vários horários.

Para quem não tem seguro de saúde, os 
centros de saúde (CHC, sigla em inglês) 
oferecem serviços gratuitos em muitas áreas 
da cidade. Eles oferecem vários programas 
de saúde, utilizam interpretes, atendimentos 
por médico ou enfermeira, fazem exames e 
encaminham a outros centros. A maioria 
desses centros atendem um bairro 
específico e você tem que morar nessa 
área para acessar os serviços. Por favor, 
olhe o mapa das áreas atendidas por cada 
centro de saúde. As clinicas que recebem 
pessoas sem seguro de saúde são:
A. Davenport Perth CHC:
1900 Davenport Rd.; (416)658-6812 
B. East End CHC:
1619 Queen St. E.; (416)778-5858 
C.Flemingdon CHC:
10 Gateway Blvd.; (416)429-4991 
D. Parkdale CHC:
1229 Queen St. W.; (416)537-2455   
E. Queen West CHC:
168 Bathurst St.; (416)703-8482
F. Regent Park CHC:
465 Dundas St. E.; (416)364-2261
G. Rexdale CHC:
8 Taber Rd.; (416)744-0066
H. Sherbourne Health Centre:
333 Sherbourne St.; (416)324-4180
I. South Riverdale CHC:
955 Queen St. E.; (416)461-2494
 

Clínicas gratuitas sem um bairro específico:
J. Muslim Welfare Centre: La clínica 
funciona em horas diferentes, em dias 
diferentes a cada semana; 100 McLevine 
Ave, Suíte 4, Scarborough; (416)
754-8116 
K. The Scarborough Clinic for the 
Uninsured: Apenas sem hora marcada, 
terças e quintas 5:00-8:30pm; 1127 
Markham Rd. 
L. Shout Clinic: Para jovens de 16-24 
anos de idade residentes de rua; 168 
Bathurst St.; (416)703-8482
M. Welcome Medical Clinic: Somente 
com hora marcada, sem serviços de 
tradução; 790 Burnhamthorpe W, Unit 4, 
Mississauga; (647)200-3353 
N. West End Noninsured Walk-In 
Clinic: Apenas sem hora marcada, segunda 
16-19:30h e quarta 13-16:30h; 761 Jane St., 
segundo piso; oferece atendimento pré-natal.
O. Women's Health in Women's Hands: 
Para mulheres que se identificam como 
indígenas, do sul da Ásia, da América Latina, 
Caribe, ou da África; 2 Carlton Street, Suíte 
500; (416)593-7655 ext. 7 

Por favor, veja os mapas para localização 
da clínica e áreas para as quais elas 
oferecem serviços. Cada clínica pode ser 
encontrada usando a letra ao lado de seu 
nome. 
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* atendem um bairro específico e você tem que morar nessa área para acessar os 
serviços.
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Há também clínicas de saúde sexual que não solicitam seguro ou OHIP. Elas oferecem testes 
e tratamento, planejamento familiar, testes de gravidez e aconselhamento, sexualidade e 
aconselhamento relacionado a DST e HIV. Você também pode ligar para a AIDS e Saúde 
Sexual Infoline gratuitamente: 1-800-668-2437. Esta linha de ajuda é anônima, gratuita e 
oferece informações em diferentes idiomas, incluindo português.

A seguir, estão listadas clínicas gratuitas de saúde sexual. Por favor, procure cada clínica no 
mapa pela sua letra correspondente:

A. Birth Control and Sexual Health Centre: Somente com hora marcada, dias de semana à 
tarde; 960 Lawrence Ave. W.; (416)789-4541*
B. Black Creek Community Health Centre: Com consulta marcada nas terças-feiras, 15-16h 
e sem consulta marcada nas terças-feiras, 16-18h; 2202 Jane St.; & 1 York Gate Blvd.; (416)
246-2388
C. Crossways Clinic: Aberto na segunda-feira, 9:30-12h & 14-18:30h; terça-feira, 13-17:30h; 
quarta-feira, 9:30-11:30 e 13-15:30h; quinta-feira, 12-16h e sexta-feira 9:30-12h; 2340 Dundas 
St.; (416)392-0999
D. The Gate at Flemingdon Health Centre: aberto segunda-feira e quinta-feira, 15-17h; 10 
Gateway Blvd.; (416)429-4991
E. Hassle Free Clinic: Aberta para homens e transexuais segunda-feira e quarta-feira, 14-20h; 
aberto para mulheres e transexuais na quarta-feira e sexta-feira, 10-12h e com hora marcada 
na segunda, quarta e sexta-feira, 10h-15h e terça e quinta-feira, 18-20h; 66 Gerrard St. E; (416)
922-0566*
F. Immigrant Women's Health Centre: Aberto segunda e terça-feira, 10-18h; quarta-feira, 
14-20h e quinta-feira, 10-14h; 489 College St., Suíte. 200; (416)323-9986
G. The Jane St. Clinic: Aberto terça-feira, 13-17:30h; quarta-feira, 14-18:30h e quinta-feira, 
9:30-11:30h & 13-16h; 662 Jane St.; (416)338-7272*
H. Rexdale Community Health Centre: Com consulta marcada, quarta-feira, 13:30-17:30; 8 
Taber Rd.; (416)744-0066*
I. Rexdale Youth Resource Centre: Para jovens até 28 anos; com consulta marcada, quinta-
feira, 14:45-17:30; 1530 Albion Rd.; (416)741-8714*
J. Special Treatment Clinic: Aberto terça, quarta e quinta-feira, 17-19h; 790 Bay St., 8°andar; 
(416)351-3800 ext.2207
K. Taibu Community Health Centre: Com consulta marcada, terça-feira, 14:30-18:30h; 27 
Tapscott Rd.; (416)644-3536
L. The Talk Shop: Aberto segunda e quinta-feira, 14-18:30h; quarta-feira, 9:30-11:30h e 
13-15:30h; 5110 Yonge St.; (416)338-7000*

* oferece teste anônimo para HIV.

Para recursos adicionales, se podría ver Guía de Servicios de la Comunidad para Personas Sin Seguro 
en Toronto (“Toronto Community Services Resource Guide for Non-Status Immigrants”), que se ofrece en 
varios idiomas: 
http://www.migrationhealth.ca/undocumented-workers-ontario/additional-resources
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Clínicas de Salud Sexual Gratuitas en Toronto
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