
INTERVENÇÃO

Atualmente apenas 1 em 3 
pessoas recebe ajuda.

Vamos mudar isto!

A intervenção precoce especializada ajuda as 
pessoas a melhorarem e a voltarem à sua vida 
normal mais rapidamente. Adiar o tratamento 
pode provocar uma recuperação mais lenta.

ONDE ENCONTRAR AJUDA

Para encontrar um 
serviço visite  

www.epion.ca

Visite www.epion.ca para obter um mapa 
dos sites de serviços. Os programas estão 

localizados no Ontário. 
Não espere para fazer a chamada.

CAUSAS E INÍCIO

A psicose ocorre em ~3% da população. O início 
normalmente ocorre durante a adolescência 
e pode dever-se a vários fatores, incluindo a 

biologia, o stress, o trauma e o uso de drogas.

Devido ao 
fato da psicose afetar a 

mente, os sentimentos e o 
comportamento, todas as 

pessoas que sofrem de psicose 
sentem-na de forma diferente.

O CAMINHO DA 
RECUPERAÇÃO

A recuperação é um processo. Cada 
pessoa que sofreu de psicose defi nirá a 

recuperação à sua maneira.

A RECUPERAÇÃO 
signifi ca sentir melhoras.
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O termo “psicose” descreve as condições que afetam a mente, causando 
perda de contacto com a realidade ou difi culdade em distinguir o que é real 
do que não é. Os sintomas mais comuns da psicose são alucinação, delírio 
(crenças falsas), paranoïa, ou pensamento e discurso desorganizados.

A Rede de Intervenção Precoce da Psicose do Ontário (Early Psychosis Intervention 
Ontario Network) (EPION) é uma rede de provedores de serviços especializados, 
clientes e seus familiares.  O nosso objectivo é disponibilizar o tratamento precoce 
e apoio a todos os habitantes do Ontário que sofrem de psicose.

www.epion.ca 
info@epion.ca
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