ESPAÇO PEDAGÓGICO VIRTUAL: Teias de Conhecimentos & Saberes
Serviços gratuitos em Salvador/Bahia, na área de psicopedagogia, psicologia,
psicoterapia, fonoaudiologia, psiquiatria, terapia ocupacional, neurologia, ludoterapia e
outros serviços da área médica.
1. CEEBA - Centro de Educação Especial do Estado da Bahia
Serviços de orientação, encaminhamentos, atendimento psicopedagógico, psicológico,
oficinas de produção e estimulação precoce a pessoas portadoras de deficiência e
necessidades especiais. R. Raimundo Pereira de Magalhães, Ondina Tel: (71)3245-7396
Das 07:30 às 11:30h / 13:00 às 17:00h Atendimento gratuito
2. COFAM - Centro de Orientação familiar
Serviços de psicoterapia individual, casal e família, grupos adultos, adolescentes e
biodança, psicopedagogia. Av. Joana Angélica, 79, Pupileira. CEP: 40050-001, Nazaré
Tel: (71)3242-5959 2a a 6a das 08:00 às 19:00h
3. Hospital da Criança - Obras Sociais Irmã Dulce
Atendimento médico, psicológico, social e consultoria jurídica em ambulatório e
internação.
Largo de Roma, 166, Roma Tel: (71)3310-1000 Diariamente das 07:00 às 17:00h
Atendimento gratuito
4. Instituto Pestalozzi Bahia
Serviços educacionais e psicopedagógicos a pessoas com necessidades especiais por
deficiências físicas ou mentais dos 6 aos 30 anos de idade. Avenida Ademar de Barros,
s/n Ondina Tel: (71)3247-0049 Das 08:00 às 12:00h / 13:00 às 17:00h Atendimento
gratuito
5. ABRE Associação Baiana de Recuperação do Excepcional
Presta serviços de psicoterapia, ludoterapia, orientação familiar, fonoaudiologia, terapia
ocupacional, psiquiatria, neurologia, pediatria e enfermagem. Rua Waldemar Falcão 206,
Brotas Tel: (71)3233-4411 De 7:30 às 12:00 / 13:00 às 18:00h Atendimento gratuito /
credenciado pelo Sistema Único de Saúde – SUS
6. Instituto Guanabara
Atende crianças, adolescentes e idosos deficientes, em serviços de psicoterapia,
ludoterapia, orientação familiar, clínica pediátrica e clínica médica. Rua Frederico Costa,
Brotas Tel: (71)32441142 Das 7:30 às 12:00 / 13:00 às 18:00h
7. Hospital Mário Leal
Prestação de serviços de psiquiatria, neurologia (só para crianças), psicoterapia,
neuropediatria, pediatria e odontologia para crianças e adolescentes. Rua Conde de Porto
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Alegre, 11, IAPI. Tel: (71)3386-4385 / 3388-4077 Triagem com a enfermeira de 07:00 às
13:00h Atendimento gratuito.
8. Serviço de Psicologia da Universidade Federal da Bahia
Atividade permanente de extensão. Serviços de psicodiagnóstico, psicoterapia e
orientação profissional para pessoas em sofrimento psíquico, inclui violência física,
sexual, psicológica, abandono, negligência, exploração do trabalho infantil. Faculdade de
Ciências Humanas, Estrada de São Lázaro, Federação Tel: (71)3235-4589 De 2a a 6a
das 08:00 às 18:00h Atendimento gratuito
9. Centro de Saúde Mental Aristides Novis
Serviços de psiquiatra, psicoterapia individual e de grupo, prevenção de problemas
odontológicos, orientação alimentar e psicologia (apenas para crianças). Rua Almirante
Alves Câmara Alves, S/N Engenho Velho de Brotas Tel: (71)3611-2952 De 07:00 às
19:00h; Triagem: De 12:00 às 19:00h Atendimento gratuito
10. Centro de Saúde Mental Osvaldo Camargo
Serviços de psicoterapia grupal, individual e familiar, atendimento psiquiátrico com
psicofármacos e sem psicofármacos; atendimento a egresso e encaminhamentos
externos; eletroencefalografia. Rua Itabuna, 02 Parque Cruz Aguiar, Rio Vermelho Tel:
(71)3611-3923 / 39 16 2a a 6a das 07:00 às 17:00h Atendimento gratuito
11. CREASI - Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso
Assistência individual pelas diversas categorias profissionais; oficinas terapêuticas
(arte,costura, teatro, musicoterapia, etc.); psicoterapia (individual, grupal); grupo de
convivência; assistência familiar, avaliação funcional e cognitiva; reabilitação para
atividades do dia a dia; atividades educativas; dispensação de medicação; núcleo de
apoio ao portador de Parkinson; coleta de exames; ensino e pesquisa. Rua Odilon Dórea
S/N (prédio do INSS), Brotas Tel: (71)3354-0286 / 3354-2197 De 07:00 às 18:00h
Atendimento gratuito
12. Hospital Juliano Moreira
Serviços de psiquiatria, psicoterapia, terapia ocupacional, homeopatia, terapia familiar,
odontologia, serviços de emergência, eletroencefalograma (para pessoas normais e
excepcionais), internação e ambulatório. Av. Edgar Santos, S/N Narandiba Tel: (71)2312359 / 231-2493 Ambulatório das 08:00 às 17:00h; Emergência 24h. Atendimento gratuito
13. PASTORAL ARQUIDIOCESANA DO MENOR
Realiza curso de formação para educadores e para as mães sociais (com
acompanhamento de psicóloga). Av. Cardeal da Silva, 205 – Federação Tel: (71)2613542 2a a 6a das 09:00 às 18:00h Atendimento gratuito
14. Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente
Atividades artísticas e lúdico-pedagógicas, iniciação profissional, apoio das famílias,
educação para a saúde, atendimento jurídico e de capacitação de agentes sociais. Av.
Estados Unidos, 161 9º andar, (Ed Suerdieck) Comércio Tel: (71)242-5815/5912 Das
08:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 h Atendimento gratuito
15. CELIBA - Centro de Liberdade Assistida
Orientação e acompanhamento de menores infratores (adolescentes em cumprimento de
medida sócio educativa em meio aberto por infração) e, quando possível, de suas
famílias. Encaminha para tratamento do abuso de drogas e para serviço de iniciação
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profissional. Rua Arquimedes Gonçalves, 188 - Jardim Baiano / Nazaré Tel: (71) 33219392 Das 07:00 às 19:00h
16. Pastoral da Criança
Acompanha, orienta, apoia e encaminha famílias de baixa renda no município do Salvador
e 22 outros municípios. Funciona em todas as paróquias da Diocese. Av. Cardeal da
Silva, 205 Federação Tel: (71)332-6919/332-7355 Na sede:3a a 6a feira a tarde das 13:00
às 18:00h Atendimento gratuito
17. Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Serviço da Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC, orienta e verifica queixas e
solicitações de apoio para situações de violência e maus tratos contra crianças e
adolescentes. Av. Mário Leal Ferreira, s/n Brotas Tel: (71)3382-3884 Das 07:00 às 19:00
h Atendimento gratuito
18. Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual - CAP
O CAP oferece serviços de apoio pedagógico e suplementação didática ao sistema de
ensino, por meio de equipamentos de avançada tecnologia (informática), da impressão de
materiais em Braille, pessoal especializado e outros modernos recursos necessários ao
desenvolvimento educacional e sócio-cultural das pessoas cegas e de visão subnormal.
Rua Ferreira França - Mouraria - Nazaré Tel: (71) 322-3014/4133
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