
 

 

 

SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM SALVADOR 

SERVIÇOS GRATUITOS 

Instituição Endereço Contato Informações 

CECOM- Centro 

Comunitário Batista 

Clériston Andrade 

Rua Lord Cochrane, 

Garibaldi 

(71) 3194-7775 (Centro de Saúde) 

(71) 3194-7777 (Igreja) 

O serviço de psicologia atende todos os públicos. 

Acolhimentos acontecem às quartas, 08h até 13h. 

Recebem ligações de segunda a sexta, das 14h às 

16h. Oferece grupos de 3ª idade com Biodança, 

Convivência e Ginástica; Projeto Cidade do Bem 

para crianças e adolescentes; Grupo Terapêutico 

para mulheres (terça 8h). Atende prioritariamente 

áreas próximas. Triagem realizada pela Psicóloga 

nas quartas. Após a triagem o acompanhamento é 

organizado com a Psicóloga, gratuito. 

Cidade da Luz 

(Atendimento da 

Maurício de Nassau) 

Rua Barreto Pedroso, 

295, Pituaçu. 

(71) 3363-5538 

www.cidadedaluz.com.br 
cidadedaluz@cidadedaluz.com.br 

Atende maiores de 18 anos. As triagens 

acontecem todas as segundas, das 15h às 16:30h, 

importante levar documentos de identidade. Após 

passar pelo processo de triagem, a pessoa fará o 

cartão “Cidade da Luz” para realizar os 

atendimentos, que podem ser individuais ou em 

grupo. O critério é renda familiar até 2 salários 

mínimos.  

 

Clínica Escola do 

UNIJORGE – Centro 

Universitário Jorge 

Amado 

Av. Luis Viana Filho, Nº 

6775, Paralela. 

(71) 3206-8489 

Instituto de Saúde Unijorge 

Cadastro realizado através do telefone. O 

processo para triagem e necessidade de 

documentação será informado nesse primeiro 

contato. Oferece atendimento individual para 

adolescentes, adultos e idosos. O atendimento 

para crianças é algo que demora mais devido à 

falta de profissionais e demandas, está mais 

focado no psicodiagnóstico.  As vagas para 

atendimento abrem no início dos semestres. 

http://www.cidadedaluz.com.br/


Creser 

(Atendimento da 

Maurício de Nassau) 

Centro Empresarial 

Iguatemi, Bloco B. N° 

806. 

(71) 99380-9422 

Todos os públicos, com exceção de crianças. 

Mandar nome e disponibilidade de horários para 

número do WhatsApp. Será marcada triagem e 

encaminhada a pessoa para a lista de espera. 

Clínica Social – 70,00. Tratamento na Maca – 

20,00 (Barra de Access, Equilíbrio Energético) 

CVV- Centro de 

Valorização da Vida 

R. do Bángala, Nº 47/99 

– Nazaré. 

188 

salvador@cvv.org.br 

www.cvv.org.br 

www.facebook.com/cvv141 

Grupo – 32739561/32718119 (Unifacs, R. 

Cardeal da Silva, 132, Federação) 

Realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, 

atendendo voluntária e gratuitamente todas as 

pessoas que querem e precisam conversar, sob 

total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas 

todos os dias. Atendimento por telefone 24 horas 

e por chat em horários determinados no site. 

Possuem grupo de apoio aos sobreviventes do 

suicídio (encontros semanais às quintas, 16h às 

17h30, acima de 18 anos) 

Grêmio Espírita 

Perseverança e Caridade 

– GEPEC 

Av. Euclydes da Cunha, 

7 - Graça, Salvador - 

BA, 40150-120. 

(71) 3261-8828 

http://www.gepec.org.br/ 

Serviço social e fraterno 

Segundas: das 14h às 16h - Grupo de assistência a 

gestantes em vulnerabilidade, no auditório, 

procurar Léo. Quartas: das 14h às 17h - Trabalho 

com idosos, com arte e fornecimento de farnéis. 

Procurar Sílvia no auditório. 

Sábados: das 08h45 às 13h. - Grupo de Serviço 

voluntário, abrangendo atendimento médico, 

psicoterapêutico, orientação jurídica, evangelho e 

passes. Procurar Soraia, Luciano ou Millena no 

auditório. 

Hospital Juliano Moreira 
Av. Edgard Santos, s/n – 

Narandiba. 

(71) 3232-4780 / (71) 3103-3969 

(Entrar em contato para saber da 

possibilidade de retorno) 

Triagem para psiquiatria de Terça à Sexta, das 7h 

às 10h. (Suspenso). 

Hospital Roberto Santos 

Ambulatório de 

Psiquiatria 

R. R. Santa Bárbara do 

Saboeiro, s/n – Cabula. 
(71) 31177500 

Marcação qualquer dia da semana, de 8h às 17h, 

no anexo do Hospital. Levar cartão SUS, 

Comprovante de Residência, RG e ficha de 

referência. Atendimentos às Segunda (Manhã) e 

Quinta (Tarde). 

http://www.facebook.com/cvv141


Hupes – Psiquiatria 

Ambulatorial 

R. Dr. Augusto Viana, 

S/n. 
(71) 3283-8381 

Ambulatórios: Transtorno Bipolar (5ª Manhã); 

TOC, Ansiedade e Depressão Persistente (4ª 

Tarde); Esquizofrenia Persistente (4ª Tarde). 

Comparecer para marcar triagem nesses turnos 

com relatório médico e psicossocial, relatórios 

clínicos anteriores, RG, CPF e comprovante de 

residência. 

Lar Harmonia 
Rua Dep. Paulo Jacson 

Nº 560 – Piatã. 

(71) 3286-7796 

Ramal 119 

Psicoterapia individual, em grupo, familiar e 

orientação profissional. Atende todos os públicos 

(crianças a partir de 4 anos). O agendamento é 

feito por telefone, das 8h às 17h, depois a pessoa 

é encaminhada para a triagem e posteriormente, 

incluída na lista de espera. Abrirá novas vagas 

em Abril de 2019. 

NAP - Núcleo de 

Atendimento em 

Psicologia da Faculdade 

Castro Alves 

Rua Marechal Andréa, 

342, térreo, Pituba. 

(71) 3033-0009 (Central) / 

(71) 98839-7443 

Psicoterapia individual para todas as idades. Sem 

vagas no momento. A previsão é que sejam 

abertas novas vagas em breve. (Lista de espera 

aberta) 

NEPSI - Núcleo de 

Estudos e Práticas 

Psicológicas – 

UNIFACS 

Alameda das Espatódias, 

915 - Caminho das 

Arvores. 

Ponto de Referência: 

Próximo ao Jornal A 

Tarde. 

(71) 3271-8119 

nepsi@unifacs.br 

Atende todas as idades. Atendimento psicológico 

individual. Marcação de triagem pelo telefone. 

Limite máximo de 3 faltas, avisar à profissional 

caso precise faltar. Se ultrapassá-las, perderá a 

vaga. A lista de espera está aberta. Previsão de 

marcação a partir de 18 de Março de 2019. 

Conta também com Núcleo de Apoio 

psicopedagógico, no mesmo endereço e número. 

Núcleo de Psicologia 

Pablo Duram 

Centro Espírita 

Cavaleiros da Luz, Rua 

Barreto Pedroso, 295, 

Pituaçu. 

Ao lado do Banco do 

Brasil e atrás da 

Churrascaria Sal & 

Brasa. 

(71) 3363-5538 / (71) 3363-5161 

Atende pessoas a partir dos 18 anos. Serviço 

gratuito realizado por voluntários. Triagem 

segunda-feira de 15h às 16h30, por ordem de 

chegada. Necessário levar documento com foto. 

mailto:nepsi@unifacs.br


Projeto Brincando em 

Família 

Biblioteca Infantil 

Monteiro Lobato, Pç. 

Almirante Almeida 

Couto, s/n, Nazaré, 

Salvador – Bahia. 

Biblioteca: (71) 3117-1433 

brincandoemfamilia@yahoo.com.br 

http://brincandoemfamilia.wix.com/brinc

andoemfamilia 

O espaço é ofertado para as crianças e seus 

familiares, cuidadores ou responsáveis que 

chegarem. O atendimento é proporcionado através 

da brincadeira, interação com os pais e escuta às 

questões trazidas por cada família. Para participar 

do projeto é necessário ir nos dias fixos de 

atendimento e preencher uma ficha com seus 

dados básicos. Recebe crianças e adolescentes, 

mas os adolescentes são o menor público. 

Funcionamento Terça (9h – 12h) e Quinta (14h – 

17h) 

Projeto social Mãe da 

Providência - ONG 

Paróquia da Ressureição 

do Senhor, Av. 

Oceânica Nº 2217, 

Ondina. 

(71) 99704-1719 (WhatsApp) 

projetosocialmaedaprovidencia@gmail.c

om - www.maedaprovidencia.net 

20 sessões de psicoterapia breve (experiência 

somática), com atendimento psicológico gratuito 

para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, 

vítima de trauma ou com transtornos ansiosos, 

maiores de 18 anos.  Atendimentos agendados 

presencialmente a partir de 8h ou por telefone, 

site, facebook, email ou WhatsApp. Triagem uma 

vez por mês (ver datas no site). 

Serviço de Práticas 

Integrativas. 

Ambulatório Magalhães 

Neto, 3º andar, HUPES. 

Rua Padre Feijó, 

Canela. 

Drª Diana Brasil PICS: (71) 98845-5230 

(WhatsApp) 

Acolhimento: Nas terças, quartas e quintas-

feiras. Chegar pela manhã até 10h e pela tarde até 

14:30 h, nas terças e quintas. (Levar RG, cartão 

SUS e comprov. de endereço). 

Contam também com práticas coletivas de Ioga, 

Tai Chi e Meditação. 

Prática realizadas: Acupuntura; 

Aromoterapia/Cromoterapia; Auriculoterapia; 

Frequência de Brilho; Massoterapia; Reiki; 

Terapia Transpessoal; Tai Chi; Cura Magnífica; 

Barras de Acess; Biodança e Massagem Tui Na. 

Dias e horários em anexo. 

Serviço de Psicologia da Rua Silveira Martins, nº (71) 3117-5336 / 5341 (telefone em Tem por finalidade acolher demandas de 

mailto:brincandoemfamilia@yahoo.com.br
http://brincandoemfamilia.wix.com/brincandoemfamilia
http://brincandoemfamilia.wix.com/brincandoemfamilia
mailto:projetosocialmaedaprovidencia@gmail.com
mailto:projetosocialmaedaprovidencia@gmail.com


Uneb 2555. Prédio anexo ao 

Departamento de 

Educação. 

Cabula, Salvador-Ba. 

manutenção) 

servicodepsicologia@uneb.br 

 

assistência psicológica prioritariamente da 

comunidade da área do Cabula e entorno, 

oferecendo práticas em psicoterapia, 

psicodiagnóstico, atividades de orientação 

educacional e profissional, dentre outras, 

extensivas a todas as faixas etárias, através de 

diferentes estratégias de intervenção individual e 

grupal. Horários: 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 

18h30, de segunda a sexta-feira. Comparecer ao 

serviço para marcação. 

 

Psiu UFBA 

Sede da PROAE, Rua 

Caetano Moura, 140 – 

Federação. 

(71) 99911-2828 (WhatsApp) 
Acolhimento e suporte para estudantes da UFBA. 

Atendimento: Segunda a Sexta, das 9h às 17h. 

SERVIÇOS COM PREÇOS ACESSÍVEIS 

Instituição Endereço Contato Descrição dos Atendimentos 

Ativa Instituto -Clínica 

de Psicologia 

(Atendimento da 

Maurício de NASSAU) 

Rua Afonso Celso, nº 

287, Barra 

(71) 3018-8448 

(71)992806679 (WhatsApp) 

(71) 98669-9664 (Talita) 

(psicologia.ativa@outlook.com) 

Clínica particular (Valor mínimo de R$60,00) e 

Clínica Escola da Maurício de Nassau com 

valores entre R$ 5,00 e R$ 10,00, com estudantes 

que estão no último semestre do curso (Depende 

da demanda, atendimentos de caráter breve). 

Marcação por WhatsApp e telefone. Informar 

qual serviço está buscando ao entrar em contato. 

Afya – Psicologia 

Clínica e Comunitária 
 

Email: contato.afya@gmail.com 

@afyapsicologia 

Atende todas as idades. Grupo formado por 

psicólogas (os) negras (os) que, enquanto 

posicionamento ético-político, assumem como 

questão central o cuidado frente aos efeitos 

psicossociais do racismo, além das outras 

questões referentes à saúde mental. Contato 

através do Instagram. Valor mínimo R$50,00 



Campo Psicanalítico 

Av. Anita 

Garibaldi,1815, Bloco 

A, Sala 310/311 – 

Centro Médico 

Empresarial 

(71) 3486-2057 

Todos os Públicos. Negociação de valor e outras 

informações diretamente com os profissionais. 

Marcação por telefone. Não existe valor mínimo, 

o valor é acertado com o profissional, a depender 

da possibilidade do usuário. 

CEFAC - Centro de 

Estudos de Família e 

Casal 

Av. Lucaia, N 281, Ed. 

WM, Sala 404. 

Horto Florestal. 

(71) 3334-3150 

Não está atendendo psicoterapia individual, 

apenas de casal e família. Triagem gratuita, todas 

as terças, das 8h às 10h, com horário previamente 

agendado. Os atendimentos são pagos, com valor 

simbólico, fixo, informado durante a triagem, não 

existe valor mínimo. Atualmente os atendimentos 

estão suspensos. 

Central PSI (Pós- 

Graduação do IGTBA) 

Av. ACM. Ed. Liberal 

Center - Nº 207. 

(71) 9374-2621(Ana Rita -WhatsApp) 

(71) 3565-1625 (Fixo) 

Atendimento individual. Cada sessão custa a 

partir de R$ 60,00, valor negociável. Marcação 

por telefone e WhatsApp 

Centro Social de Saúde 

Esmeralda da 

Natividade 

Corredor da Vitória 

Largo da Vitória 

(71) 3336-8334 

(71) 3336-0623 

Atende todos os públicos desde que tenha 

profissional disponível. Agendamentos só por 

telefone, de segunda a sexta. Pela manhã, das 9h 

às 12h e pela tarde, das 13h às 17h. 

CIEG - Centro 

Interdisciplinar de 

Estudos Grupais 

Enrique Pichon-Riviére 

Rua Belo Horizonte, 

102 – Ed. Manuel 

Laureano Campos 

Casal, 5º Andar – Sala 

501 

3245-4034(Secretaria) 

contato@ciegepr.org.br 

Atendimento individual, de casal e em grupos. 

Valores variam de acordo com cada profissional. 

Valor médio R$40,00, é negociável. Marcação 

pelo telefone.  

Círculo Aletheia 

Rua Altino Serbeto de 

Barros, Nº 173 

Sala 801/808 - Itaigara. 

(71) 98209-5330 (WhatsApp) 

aletheiaespacoterapeutico@gmail.com 

Atendimento Psicológico individual. Valores a 

partir de R$ 50,00 por sessão. A entrevista inicial 

é marcada por telefone. Atende em horário 

comercial e sábados. 

Círculo Psicanalítico da 

Bahia – CPB 

Rua Adhemar de 

Barros, 1156/101. 

Ed. Máster Center – 

Ondina (Sede). 

(71) 3245-6015 

Atendimento para crianças, adolescentes, adultos 

e casais, mediante demanda espontânea e/ou 

encaminhamento de convênios devidamente 

firmados. Valores são negociados com a (o) 

profissional (Valor mínimo R$ 40). Atendimento 

agendado através do telefone das 14h às 20:30h. 

Funciona segunda a quinta 9h as 21h e sexta 9h 

às 16h. 



Clínica Escola da 

Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde 

Pública 

Av. Dom João VI, 275, 

Brotas. 
(71) 3276-8259 

Atende pessoas de todas as idades. No momento, 

o serviço só está funcionando mediante 

pagamento. Triagem custa R$40,00 e o valor do 

restante dos atendimentos é acertado com a (o) 

profissional (Valor mínimo R$50,00) 

Clínica Escola 

Faculdade Ruy 

Barbosa - DeVry 

Rua Theodomiro 

Batista, Nº 422 - Rio 

Vermelho. 

(71) 3205-1745 (Sem contato) 

Atende todas as idades. Vagas são 

disponibilizadas sempre ao início do semestre, 

marcações presenciais e por telefone. O valor 

fica a critério de cada profissional e da 

possibilidade do usuário. Os atendimentos são 

realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 

19h, e aos sábados, das 08h às 12h.  

Clínica de Psicologia da 

FTC - Faculdade de 

Tecnologia e Ciência 

Av. Luísa Viana Filho, 

Nº 8812 - Paralela. 

(71) 3281-8073 

(71) 98849-6743 

 

 

Psicoterapia individual, de casal e em grupo para 

crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. 

Valor simbólico negociado com a pessoa. 

Atendimento: segunda a sexta, de 8h às 20h, 

sábado de 8h às 12h. 

Marcação via telefone para colocar nome na lista 

de espera (Sempre em fevereiro e final de Julho) 

Não existe valor mínimo, o pagamento é 

negociável. O acompanhamento do caso inicia-se 

após triagem. O valor é acertado de acordo com 

as possibilidades da pessoa e, caso não possa 

pagar, isso não impede o acompanhamento. 

Clínica Escola da 

Unime Salvador 

Rua Jairo Simões, 

3172, Imbuí. Atrás do 

Supermercado Extra 

Paralela. Campus II da 

Unime de Salvador, 5º 

andar, Serviço de 

Psicologia 

(71) 3879-9155 

Atendimento psicológico individual, (todas as 

idades, crianças a partir de 8 anos), grupos 

terapêuticos, orientações para pais e orientação 

profissional. Pagamento de 15 reais por 

semestre. Funcionamento por telefone: segunda, 

terça e sexta das 8h às 20h; quarta das 8h às 17h. 

Secretaria: Meirivane, Coordenadora: Carmem 

Barbosa 



Clínica Escola de 

Psicologia da UFBA 

Estrada de São Lázaro, 

Nº 170 - São Lázaro. 
(71) 3235-4589 

Atende todas as idades. Oferta de Psicoterapia e 

orientação profissional. As marcações ocorrem 

dia de Terça e Quinta, das 8 às 17 horas. 

Agendamento por telefone e posterior triagem. O 

Valor é negociável no momento do atendimento. 

Clinica Resplandecer  

Av. Paulo VI, 1709, 

Edf. Racional Center - 

Sala 303, Pituba. 

(71) 99272-6328 (Número Geral) 

Marcos Maia: (71) 99201-1201 

Isaura Moutinho / Raisa Alcântara 

Atende todas as idades, psicoterapia individual e 

em grupos, pacientes compulsivos e outras 

demandas. Abordagem humanista, possui serviço 

de Nutrição e Psiquiatria (atendimento por plano 

de saúde). Há uma cota no mês de clientes a 

preço social, valor mínimo R$60,00 necessitando 

comprovar renda até 1 salário mínimo. Marcação 

por telefone.  

COFAM - Centro de 

Orientação 

Familiar 

Av. Joana Angélica, Nº 

79 - Santa Casa de 

Misericórdia da Bahia. 

(71) 3242-5959 

Psicoterapia de casal e individual, todas as idades 

e crianças a partir de 6 anos. O serviço está com 

dois tipos de atendimento. No próprio COFAM, 

acontece com taxa de inscrição R$ 10,00 e valor a 

ser combinado com a profissional. As marcações 

acontecem em datas específicas, ligar para se 

informar. No consultório externo, a taxa de 

inscrição é de R$ 45,00, e a sessão de psicoterapia 

é R$ 45,00. Inscrições acontecem segundas e 

terças, das 8h às 17h. É necessário levar 

documentos de identidade e o valor da taxa de 

inscrição. 

Espaço Humanize 
R. das Angélicas, 282. 

Pituba - 41810-060 

(71) 3351- 4286 

@espaçohumanize (instagram) 

www.espacohumanize.com.br 

(71) 99914-1990 (WhatsApp) 

Oferece serviços de Psiquiatria, Pilates, 

Constelação Familiar, Psicopedagogia e 

Psicoterapia. O preço da sessão de psicoterapia é 

R$40,00. Marcação via telefone. 

Espaço Permita-se Psi 

R. Estados Unidos, Edf. 

Cervantes, apt. 606, 

Comércio 

(71) 992639184, 988522997, 986514418 

Psicoterapia individual para todas as idades, 

valor mínimo 35,00, marcar triagem pelo 

telefone. 

Espaço Terapêutico Av. ACM, Ed. Aurélio (71) 99142-5473 Atendimento em psicoterapia individual por 

http://www.espacohumanize.com.br/


Lótus Leiro (Em frente ao 

Hiper Bompreço) - Sala 

305, Terceiro Andar. 

(71) 991425473 (WhatsApp) 

espacolotuspsi.wixsite.com/home 

profissionais formadas. As vagas para preços 

acessíveis estão abertas. O valor é acima de R$ 

50,00 por sessão. A pessoa deve comprovar ter 

menos de 2 salários mínimos por família. 

Agendamento por telefone. 

Grupo Sincronia Psi 

 

Ed. Cidadela II, Rua 

Senador Theotônio 

Vilela 110 – Av. ACM. 

 Luiza Magalhães - (71) 98555-5889 

 

Atende todos os públicos. O valor é negociado no 

primeiro dia, essa entrevista não tem custo. Para 

agendar é necessário informar a disponibilidade 

de horário, uma triagem é realizada. Sem valor 

mínimo. Os atendimentos são realizados de 

segunda a sábado, 45 min a 01 hora. 

 

 

Grupo de Atenção à 

Vida Universitária 

 

Instituto Quatro-

estações. Rua Recife, 

115, Barra. 

 

(71) 98899-2321 

André Luís Pereira Guimarães 

psiguimaraes@gamail.com 

Psicoterapia Breve dirigida à grupo de estudantes 

universitários, com no mínimo 10 participantes. 

Atuação focal, voltada a desconfortos e 

sofrimentos relacionados ao contexto acadêmico, 

com grupos distintos para graduação e pós-

graduação. Os funcionam quando há pelo menos 

10 participantes. R$ 50,00 em cada participação. 

As divulgações de novos encontros ocorrem no 

site e página do Facebook. 

IJBA - Instituto 

Junguiano da Bahia 

Alameda Bons Ares, 15, 

Candeal Salvador - 

Bahia. 

(71) 3356- 6811 

(71) 99927-8183 (WhatsApp) 

Os atendimentos são a partir de R$ 50,00 

(negociável). A triagem é agendada por telefone. 

Todos os públicos. 

Instituto Humanitas 

R. Alagoinhas, 189 – 

Rio Vermelho – 40240-

090 

(71) 99105-0606 (WhatsApp) 

Primeiro coloca-se o nome na lista de espera, 

quando há vaga eles ligam para marcar a triagem. 

Está atendendo família e casal, com valores 

negociados com os participantes, sem valor 

mínimo. 

Instituto Reintegra 
Jardim Armação, R. 

Rodrigues Dórea 
(71) 99244-8185 

Oferece atendimento individual a preço mínimo 

de R$40,00, a partir de 12 anos. Entrar em 

contato via telefone para agendar triagem. Falar 

com Cristiana. 

Instituto Viva Infância  

R. Tenente Gustavo dos 

Santos, 26c, Boca do 

Rio 

(71) 3363-7717 

Atendimento terapêutico a crianças de 2 a 10 

anos em situação de sofrimento e suas famílias 

(psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, 

fisioterapia, serviço social e terapia ocupacional 

sexta, 8h às 11h). Ligar para marcar triagem, a 

partir daí a criança é direcionada para o que for 



necessário. Oferecem também abordagem 

psicopedagógico para crianças com autismo 

(segunda a quinta, 14h às 17h). 

NAPSI – Núcleo de 

Atendimento 

Psicológico 

Rua Senador Theotônio 

Vilela, n 225, Ed. 

Cidadella Center 3. 

Brotas. Clínica Social: 

sala 408  

Clínica Social: (71) 3491-5940 (Horário 

Comercial). 

 

Atendimento para todas as idades. A triagem 

custa R$ 20,00. O valor das sessões é decidido 

com a profissional. Sem previsão para novas 

aberturas de vagas. 

NEPENTE – Psicologia 

e Interdisciplinariedade 

– Programa 

APODYOPSIS 

Av. Tancredo neves, nº 

1222, sala 902, Ed. 

Empresarial Catabas 

Tower, Caminho das 

Árvores. 

(71) 3043-8050 

(71) 9244-8403 

(71) 98205-5335 (WhatsApp – Patrícia) 

contato@espaconepente.com 

Atende todas as idades. Valor mínimo de R$ 

150,00 mensais. Marcação via telefone.  

Projeto Girassol 
R. Bahia, n. 450, sala 

304, Pituba 
(71) 999821414 

Realiza atendimento psicológico social através de 

valores acertados com cada profissional, não 

ultrapassando o valor de 50,00. Todos os 

psicólogos atendem adultos e alguns atendem 

crianças, adolescentes ou casais. As dúvidas 

devem ser esclarecidas com os profissionais.  

Projeto Arte Que Cura 

 

R. Dr. João Pondé, 240 

- Barra 
Vinícius Andrade (71) 99135-2927 

Atendimento social a crianças, adolescentes, 

adultos, idosos e grupos. 

Psicólogos com especialização em Arteterapia. 

Combinar os valores durante a sessão 

individualmente. Sem vagas no momento. 

 

 

Projeto Acolher 

 

 

 Tereza Cristina Pinho (71) 98870-0520 

Atendimento individual e em grupo. É realizada 

uma entrevista de triagem e os selecionados são 

encaminhados para os profissionais. Os valores 

variam de 50,00 a 70,00. 

Projeto Afecto 

Psicologia 

Edf. Golden Plaza, Av. 

Acm, Sala 307 

Joselane (71) 987548274 

Monique (71) 986658729 

Atendimento individual de crianças e adultos, 

vagas disponíveis, ligar para marcar entrevista, 

valor mínimo de 40,00 (negociável) 

Projeto Cuide-se 

Av. Acm, Edifício Base 

Empresarial, Parque 

Bela Vista 

(71) 991587412 

Avaliação e intervenção em psicologia, 

psicopedagogia, neuropsicologia, fonoaudiologia 

e psicomotricidade. Valor mínimo de 40,00 

(negociável). Em caso de criança, especificar 

demanda e profissional buscado, e 

disponibilidade e atividade do/a responsável.  



Projeto Psicologia para 

todos 

Av. Sete de Setembro, 

1420, Campo Grande 

(71) 986027632 Ana Cláudia  

(71) 986510568 Nelsilene 

(71) 994133425 Fúlvia  

Psicoterapia individual para qualquer idade, 

orientação profissional, avaliação psicológica e 

psiquiátrica, desenvolvimento infantil e autismo, 

terapia de grupo. Valor mínimo de 40,00. 

Psicólogo Gabriel Reis 

Condomínio Edifício 

Espaço Empresarial, 10º 

andar, Sala 1001 - Av. 

Tancredo Neves 

(Copyart) 

(71) 98259-4394 

Atendimento individual para crianças, 

adolescentes e adultos. Valor R$ 50,00 por 

sessão 

Psiquê ‐  Clínica de 

Psicologia e Centro de 

Estudos C. G. Jung. 

Rua Amazonas, 172 - 

Pituba 

(71) 3345-0606 / (71) 8314-9455 

 

 

Atendimento psicológico individual, valores R$ 

5 a 25,00. Marcação a partir de Novembro de 

2019. Todos os públicos. 

Serviço Escola de 

Psicologia Stella de Faro 

da Faculdade Social 

(FSBA) 

Rua Senta Púa, nº 191 - 

Ondina - Atrás do 

Colégio ISBA, ao Lado 

do Prédio de Fisioterapia 

da Faculdade Social da 

Bahia 

(71) 4009-2937 

Acolhimento e avaliação psicológica, psicoterapia 

individual e em grupos, e orientação e 

planejamento profissional. Os três primeiros 

acolhimentos são gratuitos. Logo após, a pessoa 

decide com a estagiária que o acompanhará o 

valor das sessões, a partir de R$ 10. Sem vagas no 

momento. Lista de espera aberta. O Serviço 

funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, 

e aos sábados das 8h às 12h. 

Faculdade Estácio 
Endereço: Rua Xingu, 

179, Jd Atalaia, Stiep 

(71) 2107-8144 

 

Psicoterapia individual (todas as faixas etárias) e 

familiar. Gratuito, marcação via telefone, 

atualmente com lista de espera. 

ABUSO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS 

(Gratuitos) 

Instituição Endereço Contato Descrição dos Atendimentos 

CATA – Centro de 

Acolhimento e 

Tratamento de Alcoolista 

– Irmã Dulce 

 

Av. Bomfim, 161, Largo 

de Roma, Portão 7  

 

 

(71) 3310-1195/ 3310-1291/ 3310-1197 

E-mail: cata@irmadulce.org.br 

Site: https://www.irmadulce.org.br 

Oferece psicoterapia individual, grupos 

terapêuticos, grupos informativos, internação, 

acompanhamento ambulatorial a pessoas com 

necessidades decorrentes do uso abusivo de 

álcool. Internação exclusiva só para Homens. 

Levar Cartão do SUS, R.G. e Comprovante de 

Residência. Comparecer ao Portão 07, o público 

começa a chegar por volta de 4h. Gratuito 

credenciado pelo SUS. Segunda a quinta 7h 

(chegar antes de 7h) Primeiro contato passa por 

mailto:cata@irmadulce.org.br
https://www.irmadulce.org.br/


triagem com avaliação da psiquiatra. 

Atendimentos exclusivos para maiores de 18 

anos.  

CETAD – Centro de 

Estudos e Transtornos do 

Abuso de Drogas  

 

Av. Pedro Lessa, n 123, 

Canela. 

 

 (71) 3283-7180/ 7181 7183 

E-mail: observa.spas@gmail.com 

Site: http://www.cetadobserva.ufba.br/ 

Oferece atendimento ambulatorial - psicoterapia, 

psiquiatria, atendimento familiar, espaço de 

convivência, atividades em grupo. Para crianças, 

adolescentes e adultos. Ligar as segundas-feiras 

para agendar marcação. 

ASSISTÊNCIA A MULHER E AO PÚBLICO LGBTQIA+ 

(Gratuitos) 

Instituição Endereço Contato Descrição dos Atendimentos 

Centro de Atendimento à 

Mulher Loreta Valadares  

 

Endereço: Praça 

Almirante Coelho neto, 

nº 01, Barris. 

 

(71) 3235-4268 

E-mail: centroreferencialv@gmail.com 

Site: www.spm.salvador.ba.gov.br 

Psicoterapia individual, grupo reflexivo, 

acolhimento e acompanhamento à mulher em 

situação de violência. 

Projeto Viver – Serviço 

de Atenção a Pessoas em 

Situação de Violência 

Sexual.  

 

Endereço: Av. 

Centenário, s/n, 

pavimento térreo do 

Instituto Médico Legal 

Nina Rodrigues. 

 

(71) 3117-6700/ 6702. 

E-mail: sspviver@gmail.com 

 

Atendimento individual e grupos multifamiliares 

voltados a vítimas de violência sexual e a 

familiares (todos os públicos e idades). Funciona 

de 8h às 18h, de segunda a sexta. Acesso por 

encaminhamento e demanda espontânea. 

Centro Municipal de 

Referência LGBT  Endereço: Avenida 

Oceânica, 3.731, Rio 

Vermelho 

(71) 3202-2750 

 

Conta com os setores social, jurídico e 

psicológico. O/a usuário/a passa pela triagem e, 

a depender do caso, é encaminhado/a para o 

setor necessário. Funcionamento de segunda às 

sexta das 8h às 17h. 

CRCH – Centro de 

Referência e Cidadania 

Homossexual  

 

Rua Frei Vicente, 24, 

Pelourinho 

(71)3322-2552 (não atende) 

 

Atendimento psicológico (psicoterapia), social e 

jurídico. 

ASSISTÊNCIA POR IST/HIV/AIDS 

(Gratuitos) 

GAPA – Grupo de 

Apoio a Prevenção a 

AIDS 

Endereço: Rua Ribeiro 

dos Santos (Rua do 

Passo) nº45-47 

Pelourinho 

 

(71) 3241-3831 (3328-9200) 

Email: marcyamoreyra@gmail.com 

 

Atendimento psicológico a portadores do vírus 

HIV, familiares e amigos. 

 

mailto:observa.spas@gmail.com
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CEDAP – Centro 

Estadual Especializado 

em Diagnóstico, 

Assistência e Pesquisa 

(antigo CREAIDS)  

 

Rua Comendador José 

Alves Ferreira, nº 240, 

Garcia. 

 

(71) 3116-

8888/8932/8937/8847/8815/8867 

Email: cedap.sesab@saude.ba.gov.br 

 

Psicoterapia individual e em grupo para usuários e 

familiares, trabalho de grupo informativo e grupo 

aberto. Infectologia, Ginecologia, distribuição de 

medicamentos, Pediatria, Tratamento de IST/HIV 

– crianças, adolescentes e adultos. As consultas 

são agendadas no setor de marcação através de 

encaminhamento de outros profissionais ou por 

demanda espontânea. 

Centro de Saúde São 

Francisco 

Rua José Duarte, 86 – 

Tororó – Centro  
(71) 3611-4132/4133  

ASSISTÊNCIA A PROBLEMAS DEAPRENDIZAGEM E REABILITAÇÃO 

(Gratuitos) 

APAE – Associação de 

Pais e Amigos 

Excepcionais  

 

Rua Rio Grande do Sul, 

545, Pituba 

Tel: 3270-8378 (3270-8300 /3483-6250) 

E-mails: 

cemedanexo1@apaesalvador.org.br 

Site: http://www.apaesalvador.org.br/ 

H 

 

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 

7h30 às 18h. Psicoterapia para crianças e 

adolescentes com deficiência.  

Público alvo: criança e adolescente, de 0 a 16 

anos e 11 meses, com deficiência intelectual. No 

apoio educacional especializado, criança e 

adolescente de 3 anos e meio a 16 anos. 

Marcação por telefone.  

CLIFIR - Clínica de 

Reabilitação Física e 

Mental 

 

Rua Marechal Floriano, 

19, Canela. 

E-mail: 

clifir@terra.com.br 

Site: www.clifir.com.br 

 

3336-8202 

3337-2674 

3336-2030/2258 

Atendimento psicológico. Forma de acesso pelo 

SUS: Guia de encaminhamento para consulta 

psicológica, cartão SUS e comprovante de 

residência do usuário e do responsável. Pelo SUS 

somente crianças até 13 anos. 

Marcações de segunda a sexta, 8h as 11h. 

Atende SUS, convênios e particular, valor do 

particular é 140,00 por mês (4 consultas) 

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 

CEDECA – Centro de 

Defesa da Criança e do 

Adolescente 

 

Rua Gregório de Mattos, 

nº 51, 2º andar, 

Pelourinho. Ao lado da 

Fundação Mestre Bimba. 

 

3321-5196/33211543 

 

Acompanhamento terapêutico com crianças e 

adolescentes vítimas de violência. Marcação 

presencial. 

 

 

mailto:cedap.sesab@saude.ba.gov.br
mailto:cemedanexo1@apaesalvador.org.br
http://www.apaesalvador.org.br/
mailto:clifir@terra.com.br


 

 

Atendimento Ambulatório PICS 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Qi Gong 

(7:00 – 8:45) 

Frequência de 

brilho 

(7:00 – 12:00)   

Tai Chi 

(7:00 – 8:45) 

Qi Gong 

(8:00 – 9:00) 

Cromoterapia 

(8::00 – 12:00) 

Biodança 

(9:00 – 11:00) 

Reiki xamânico 

(8:00-12:00) 

Cromoterapia 

(8:00-12) 

Reflexologia Podal 

(Agendadas) 

(9:00-12:00) 

Frequência de 

brilho (800-12:00) 

Biodança 

(11:30-13:00) 

Cromoterapia 

(8:00-12) 

Frequência de 

brilho (Chegar às 

7:30) 

(800-12:00) 

 Reiki Xamânico 

(8:00 – 12:00) 

 Barras de Acess 

(8:00-12:00) 

 

Reiki Xamânico 

8:00 – 12:00) 

 Cura Magnificaada 

(8:00 –12:00) 

 TethaHealling 

(8:00-12:00) 

Massoterpia 

(8:00-12:00) 

  

 

 Reiki Xamânico 

(13:00-17:00) 

Auriculoterapia 

(13:30-17:00) 

Aromaterpia 

(13:30-17:00) 

Fitoterpaia 

(8:00-12:00) 

   Massoterapia 

(13:30-17:00) 

Visualização 

Criativa (8:00-

12:00) 

   Psicoterapia 

(13:30-17:00) 

 

   Reflexologia 

(13:30-17:00) 

 

   TethaHealing 

(13:30-17:00) 

 

 

   

Meditação para redução de stress e promoção a 

saúde  

Ambulatório Magalhaes Neto 

Núcleo de Práticas Integrativas 

R. Padre Feijó, 240, Canela. 

Consultar datas (geralmente as segundas-

feiras) 

14h as 15h 

T
a
rd

e 
M

a
n

h
ã

 



15:30h as 16:30h 

17h as 18:30h 

Atendimento em Constelação Sistêmica 

Familiar (UFBA) 

Biblioteca Macedo Costa (ao lado do Instituto 

de Biologia) Rua Barão de Jeremoabo, Ondina. 

Coordenação Diana Brasil Pedral Sampaio 

(SMURB-UFBA) 

Consultar datas (geralmente as terças-feiras) 

13:45h as 17h 

(Porta de entrada fecha as 14h) 

Anáfora Terapias (Thetahealing, Barras de 

Access, Reiki e Auriculoterapia) 

 

Colaborativo Ohana  

Rua Odilon Santos, 205, Shopping Rio 

Vermelho Loja 07 Térreo  

Uma vez ao mês 2 turnos por dia (sábado e 

segunda) de atendimento popular (R$ 50). 

Consultar datas e inscrições através do 

instagram @anafora.a @colaborativohana e 

WWW.alanasousa.46graus.com 

 


