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PSICOLOGIA 

Possibilidades para atendimento Psicológico e/ou Psiquiátrico gratuito ou de baixo custo                      
em Vitória da Conquista, Bahia 

Parabéns! Você está aprendendo que pode cuidar melhor da pessoa mais importante de sua vida: você! 

UESB NUPPSI – Núcleo de Práticas Psicológicas – Tel. 3424 -1045. Rua 13 de maio, n° 369, Recreio.  
O Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB está aberto das 07h às 12h e das 13h às 19h. O Plantão 
Psicológico não necessita de agendamento, que é feito por ordem de chegada. Para Psicoterapia pode 
haver fila, mas enquanto aguarda a pessoa pode passar pelo plantão. A cada semestre há uma variação 
nas modalidades de atendimento oferecidas. Os atendimentos são feitos por estudantes de psicologia 
supervisionados por professores. O NUPPSI também oferece atendimento psiquiátrico feito por residentes 
em Psiquiatria. Atendimento gratuito pela Universidade. 

UFBA – Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) – 3421-6258 Rua Jonas Hortélio, nº 377, Recreio.  
O Plantão Psicológico não necessita agendamento, será atendido por ordem de chegada, às terças pela 
manhã (8h às 12h) e quarta (8h às 12h e 14h às 18h). A duração de cada atendimento é variável, a depender 
da necessidade do cliente. Não há obrigatoriedade de retorno. Psicoterapia entre em contato para deixar 
o nome, data de nascimento e telefone na lista de espera, de quando é feito contato para agendamento 
de atendimento inicial. O serviço é direcionado a maiores de 12 anos, sendo que o atendimento de pessoas 
entre 12 e 18 anos requer a autorização de um responsável. Os atendimentos são feitos por estudantes de 
psicologia supervisionados por professores. Atendimento gratuito pela Universidade. 

FTC – 3424-3735 Rua Leonídio Oliveira, 837, Recreio. (Em frente ao portão dos fundos da FTC.)  
Não precisa de encaminhamento, a pessoa liga para deixar o nome na lista de espera. É feito contato para 
agendamento de atendimento inicial. Os atendimentos são feitos por estudantes de psicologia dos últimos 
semestres supervisionados por professores. 

Faculdade Maurício de Nassau – 3429-6461 – Av. Otávio Santos 158, Recreio.  
A pessoa telefona para deixar o nome na lista de espera. É feito contato para agendamento de atendimento 
inicial, gratuito, no formato de Plantão Psicológico. É cobrada uma taxa de manutenção do serviço, de 
R$ 12,00 a cada atendimento, e se for encaminhado pelo serviço público a taxa é de R$6,00. Os 
atendimentos são feitos por estudantes de psicologia supervisionados por professores. 

CAPS IA – 3421-5942. Av. Espanha, nº 606, Candeias. (Rua lateral da AABB, próximo ao Palazzo). 
Atendimento: segunda, terça, quarta e sexta a partir das 07:00hs por ordem de chegada – são realizados 
três acolhimentos diários. Documentos: RG, CPF, cartão do SUS, foto 3x4, documentos do responsável, RG, 
CPF e comprovante de residência. Gratuito, pelo SUS. 

CAPS II – 3422-9392. Praça Sá Barreto, s/n°, Centro, acima do Tiro de Guerra.  
Atendimento todos os dias a partir das 8h na manhã. É necessário preencher ficha e passar por entrevista. 
Levar cartão do SUS e Identidade. Gratuito, pelo SUS.  

CAPS AD III – 3422-8131. Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas. Rua T, nº 417, 
Loteamento Morada dos Pássaros II, Bairro Felícia.  
Atendimento todos os dias (exceto quarta pela manhã) a partir das 7h na manhã, preencher ficha e passar 
por entrevista, para verificar se se encaixa no serviço. Demanda espontânea, precisa ser do município e 
ter problemas decorrentes do uso de álcool e drogas. Levar cartão do SUS, RG e comprovante de endereço 
(não precisa ser no nome da pessoa). Caso não tenha os documentos o atendimento também ocorre e as 
assistentes sociais auxiliam a obter a documentação. Gratuito, pelo SUS.  

Planos de Saúde: Para Psicoterapia precisa de encaminhamento médico, pode ser clínico. Segundo 
normativa da ANS, o plano tem prazo de 10 dias para a marcação da primeira consulta psicológica, então 
peça o protocolo do atendimento. 


