SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA GRATUITOS OU DE BAIXO CUSTO
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI
• INSTITUTO DE PSIQUIATRIA – IPUB/UFRJ
Av. Venceslau Brás, 71 Fundos - Botafogo/RJ - Telefone: 3873-5536 - O serviço é gratuito
• SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA – UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
Rua Ibituruna, 108 Vila Universitária – Casa 04/Tijuca - Telefone: 2574 – 8898
Av. Ayrton Senna, 2001 Bloco 3 Sala 43 – Barra da Tijuca - Telefone: 3326-1350 O valor máximo da sessão é de R$25,00.
• UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)
Horário de atendimento: De 2ª a 5ª feira, das 8h às 20h/6ª feira, das 8h às 19h.
Endereço:Av. Pasteur, 250 - Botafogo - Rio de Janeiro – RJ. Contato: (21) 2295-8113.
• SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICANÁLISE DO RIO DE JANEIRO
Psicanalistas atendem de crianças a adultos em seus consultórios e cobram de acordo com a renda familiar.
Não há lista de espera; a inscrição é paga. Mais informações: (21) 2537-1333; http://sbprj.org.br
• CÍRCULO PSICANALÍTICO DO RIO DE JANEIRO
Rua David Campista, 170, Botafogo – CEP 22261-010 – Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21-2286-6922 / 21-2286-6812
E-mail: biblio@cprj.com.br
• SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA - SANTA ÚRSULA
Os interessados devem dirigir-se ao Prédio I, 4º andar para preenchimento de ficha de inscrição referente ao serviço
desejado, na Rua Fernando Ferrari, 75, Botafogo.
Horário de funcionamento: De segunda à sexta-feira, de 13:00 às 18:00h. Contato: 21 994119681
• PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea CEP 22453-900 – Rio de Janeiro – RJ Tel.: 21-3114-1001 / 21-021-529-93
E-mail: webmaste@rdc.puc-rio.br
• CLÍNICA MENTE E CORPO
Rua Sorocaba, 158 – Botafogo/RJ Telefones: 2286-4738 e 3239-1414valorR$60,00
Para o primeiro atendimento basta ligar e agendar entrevista, de segunda a sexta, das 8h às 20h.
• INSTITUTO DE PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICA EXISTENCIAL DO RJ
Rua Barão de Pirassununga, 62 Tijuca Tels: 2268-9907 ou 2208-6473
A primeira sessão custa R$70,00 e as demais deverão ser combinadas com o terapeuta. Todos os terapeutas são
profissionais de Psicologia, não havendo a possibilidade de atendimento com estagiários.
• SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA – UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524 – 10° andar – Maracanã/RJ - Telefones: 2334-0033 e 2334-0688
Inscrição todos os meses, exceto em férias e greve.
Comparecer à secretaria das 8:30h às 20:30h, fazer a inscrição e aguardar contato. O atendimento é realizado somente por
estagiários e o valor a ser cobrado é de acordo com a renda familiar. Até 01 salário mínimo o serviço não é cobrado. Para
quem recebe acima do salário mínimo, o valor cobrado é de R$1,50 a R$20,00, por mês. Há atendimento individual
(crianças e adultos), casal e em grupo.
• RODA DE TERAPIA COMUNITÁRIA
Rua Álvaro Borgerth, 27 Botafogo – Tel: 2197-1500 (Entre a Rua da Matriz e Rua Real Grandeza)
A Roda de Terapia Comunitária é um espaço de conversa, de escuta e de partilha de sentimentos e experiências de vida,
que possibilita a mobilização dos recursos e competências das pessoas através da ação terapêutica do próprio grupo.
As rodas acontecem às quartas-feiras, das 17h00 às 18h30min.
O grupo é aberto ao público e gratuito. Não há necessidade de fazer inscrição e não há compromisso de continuidade. É só
chegar e participar.
• UNIPSICO
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 195 s/916, Copacabana CEP 22020-002 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 21-2543-0111 / 21-2244-3712 E-mail: unipsico@ism.com.br
• NÚCLEO DE PSICOLOGIA APLICADA - UNIVERSO
Interessados em tratamento gratuito para dificuldade de aprendizagem, problemas emocionais, pânico, fobia, depressão,
entre outros podem fazer inscrição no setor de Psicologia no campus de Niterói, localizado na Rua Marechal Deodoro 217,
7º andar, Centro. O NPA de segunda a sexta feira, das 13h às 17h, e sábado das 8h às 17h. Informações: 2138-4931.
• SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DA ESTÁCIO DE SÁ - RIO DE JANEIRO
Crianças, adolescentes e adultos, atendimento é gratuito para casos encaminhados por órgãos conveniados e conselhos
municipais, ou com a cobrança de uma taxa simbólica. Possui dez pontos de atendimento ao público no Rio de Janeiro, feito
por alunos de Estácio com supervisão de profissionais especializados. Os atendimentos são feitos após agendamento.
Inicialmente, é feita uma avaliação prévia de cada caso. Alguns trabalhos são feitos em grupo, mas a maioria é de consultas
individuais. Unidades Estácio que oferecem o serviço: Akxe (Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso 2.900, Barra da Tijuca, tel.
2432-3800), R9 (Rua André Rocha 838, Taquara, tel. 3312-6100), Rebouças (Rua do Bispo 83, Rio Comprido, tel. 2503-
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7000), Norte Shopping (Avenida Dom Hélder Câmara 5.080, Pilares, tel. 2583-7100), Ilha do Governador (Estrada do Galeão
1.900, tel: 2468-1550), Santa Cruz (Rua Felipe Cardoso 1.660, Centro)
• SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DA ESTÁCIO DE SÁ - NITERÓI
Rua Eduardo Luiz Gomes, 134. Tel.: 2729-8200
• SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DA UFF
O atendimento a novos pacientes ocorre durante os plantões que são realizados às quartas-feiras, a partir das 8h, na
Secretaria do SPA, que fica no Campus do Gragoatá, Bloco N, 5º andar, São Domingos, Niterói. O SPA dispõe uma média
de dez vagas a cada semana. As vagas são preenchidas por ordem de chegada, por isso, é recomendado chegar cedo para
garantir o atendimento. Os pacientes passam por uma avaliação e são agendados para a terapia no SPA ou devidamente
encaminhados para outros segmentos. Contatos: Professora Kátia Faria de Aguiar – Coordenadora do SPA - (21) 96139022
• SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro faz atendimentos de psiquiatria a preço popular (em dezembro de 2015, o
preço era R$50 por mês, independente do número de consultas). Há médicas mulheres para quem não se sente à vontade
com homens. Além disso, alguns dos remédios receitados são dados no próprio local, se você não tiver condição de
comprá-los. Eles também tratam transtornos alimentares - o atendimento era durante a tarde -, e tem um núcleo especial pra
crianças, que infelizmente é limitado.
Endereço: Rua Santa Luzia, 206, no centro da cidade. É perto da Praça XV, e o metrô mais próximo é na estação
Cinelândia.
O telefone geral é 0800 025 7007 (eles também tem outros atendimentos a preços populares, vale a pena ligar pra se
informar). O telefone da unidade de psiquiatria é (21) 2533 0118, pra quem quiser mais informações e marcar uma consulta.
• UNISUAM
Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati)
Ambulatório com equipe de psicólogos. A triagem para atendimento ocorre na última segunda-feira de cada mês. Antes, no
entanto, é necessário entrar em contato através dos números 2334-0053 / 2334-0131 / 2334-0168 / 2334-0604 para
confirmar se haverá acolhimento.
• CENTRO PSIQUIÁTRICO RIO DE JANEIRO
Praça Coronel Assunção, s/n – Praça Mauá. Tel.: 2216-6534
Apenas para quem mora nos bairros pertencentes a AP1 (Centro, Fátima, Santo Cristo, Caju, Mangueira, São Cristóvão e
proximidades). Comparecer no endereço acima, levando comprovante de residência. O usuário passará por uma consulta
com o psiquiatra, que fornecerá o encaminhamento à Psicologia. O atendimento é gratuito. Também há emergência 24h em
Psiquiatria, mesmo para aqueles que não residem nos bairros pertencentes a AP1.
• UCL - CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA
Local: Rua 24 de Maio 797 – Méier - CEP 20950-091 – Rio de Janeiro - Telefax: (21) 3289-4722 / 3289-4735
E-mail: spa@celsolisboa.edu.br - Atendimento: 2ª a 6ª de 09h às 21h. O atendimento é amplo, portanto atende várias
demandas. O atendimento é feito por alunos dos últimos períodos, com a supervisão dos professores. O valor do
atendimento é simbólico, na faixa de R$ 20,00. É só ligar pra lá e agendar, a fila não costuma ser grande.
• FAMATH – FACULDADES INTEGRADAS MARIA THEREZA
Todos os estagiários recebem supervisões semanais de psicólogos docentes que acompanham todo trabalho realizado
pelos discentes, dando suporte aos alunos e capacitando-os para lidar com as demandas dos clientes.
O serviço funciona de segunda à sexta-feira de 8h às 22h e aos sábados de 8h às 12h.
e-mail: spa@famath.com.brTel: 2707-3502- 2707-3527 Local: Av. Visconde do Rio Branco, 869 - São Domingos - Niterói
• SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DO IBMR
Campus Botafogo: Praia de Botafogo 158 Tel.: (21) 2552-8096
Campus Catete: Rua Corrêa Dutra 133 - Tel.: 21 2557-0001
Campus Barra da Tijuca: Av. das Américas, 2603 Tel.: 35441187
• INSTITUTO DA FAMÍLIA - INFA
Em três Centros de Atendimento, com 18 consultórios, oferece a pessoas e famílias carentes, terapias psicológica,
psicopedagógica e fonoaudiológica, a cargo de mais de 70 profissionais dessas especialidades. Atualmente mais de 700
pessoas estão em terapias dessa natureza. São clientes que não poderiam pagar o custo desse tipo de atendimento em
clínicas particulares. Predominam crianças e jovens. São realizadas anualmente mais de 30.000 sessões de terapia
individual, de casal ou de família.
- Rua Alzira Brandão, 459 - Tijuca - Rio de Janeiro – RJ - Tel: (21) 2567-9899 - infatijuca@ig.com.br
- Rua Goiás, 132 - Eng.de Dentro - Rio de Janeiro – RJ - Tel: (21) 2269-0896 - infaengedentro@ig.com.br
- Rua Pau Brasil, 4 - Itanhangá - Rio de Janeiro – RJ - Tel: (21) 3154-2003 - infaitanhanga@ig.com.br
Diretoria Executiva: amorim@ibpinet.com.brsite: www.infa.org.br - email: infatijuca@ig.com.br
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