
APRESENTAÇÃO

O abuso físico e psicológico contra as mulheres surge como uma 
emergência social depois de uma longa e trágica história de agres-
sões corporais, sexuais, econômicas e psicológicas por elas sofridas. A 
partir do momento em que se tornou pública, a violência contra as 
mulheres passou a ser enfrentada pelas denúncias feministas e pela 
acusação das condições de abuso em que viviam. 

A Lei Maria da Penha, Lei nº. 11.340, promulgada em 07 de agosto 
de 2006, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência domésti-
ca e familiar contra a mulher. Sem dúvida, é uma grande conquista 
dos movimentos feministas e das mulheres, mas apesar dos avanços, 
a situação ainda é grave e pede respostas concretas diante da gra-
vidade dos fatores que envolvem esse fenômeno. 

O objetivo principal deste guia é proporcionar ao maior número pos-
sível de mulheres o atendimento psicológico gratuito ou mediante 
pequenas taxas. Buscamos ainda contemplar serviços que incluíssem 
o atendimento às crianças expostas a situações humilhantes de abu-
so, pois há uma grande probabilidade de elas virem a se tornar víti-
mas ou mesmo algozes da violência. Incluímos também os agressores 
por reconhecermos que estes muitas vezes estão expostos a situações 
degradantes e a pressões sociais que contribuem para o desenvolvi-
mento e manutenção de comportamentos agressivos. 

A violência secreta, não-identificada, não-reconhecida, contra mu-
lheres e crianças precisa ter fim. Entretanto, os homens e as mulheres 
só alcançarão este objetivo quando puderem enfrentá-lo direta-
mente, como estão fazendo com a violência física. E, só então, todos 
os homens e mulheres poderão desfrutar de um relacionamento de 
verdade, igualdade e amoroso.
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TIPOS E CARACTERÍSTICAS DE ABUSOS

Violência de gênero é toda violência que uma mulher sofre sim-
plesmente pelo fato de ser mulher. 
Violência doméstica é aquela que acontece dentro de casa, no 
ambiente do lar, ou em uma relação de familiaridade, afetividade 
ou de convivência íntima entre parceiros ou parceiras com ou sem 
casamento. 
Violência física é aquela que deixa marcas aparentes através do 
uso da força ou de armas. Ex. tapas, murros, cortes, mordidas, quei-
maduras, estrangulamento, trancar em casa, chutes, ameaças com 
armas.  
Violência psicológica é a destruição acumulada do bem-estar 
emocional, psicológico, social e econômico de uma mulher. O ob-
jetivo do agressor é dominar as ações, comportamentos, crenças e 
decisões da mulher. Ex. humilhações, xingamentos, ofensas, desqua-
lificação da mulher como pessoa, mãe, companheira, destruição dos 
seus bens, maltrato ao seu animal de estimação, críticas ao corpo ou 
ao desempenho sexual da mulher e das atividades por ela desenvol-
vidas.
Violência sexual é quando a mulher é obrigada a assistir ou fazer 
algum ato sexual contra a sua vontade. Ex. estupro, assédio, obrigar 
a mulher a ter relações sexuais quando ela não deseja; forçar a mu-
lher a praticar atos sexuais que não lhe agradam ou contra a sua 
vontade.
Violência patrimonial é qualquer atitude que cause dano, per-
da, retenção ou destruição de objetos, documentos pessoais, bens 
afetivos ou imóveis. Ex. rasgar ou esconder documentos pessoais e 
roupas, retirar objetos de casa, tomar imóveis e dinheiro a fim de 
controlar a mulher.
Violência moral se dá através da calúnia, difamação ou injúria. 
Ex. questionar a honra e a reputação da mulher. 
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VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA DE ACORDO COM
 O CÓDIGO PENAL

A violência psicológica, emocional ou moral é muitas vezes “sutil” 
isto é, leve, mansa e abala o emocional da mulher. Ser chamada de 
estúpida, boca aberta, gorda, velha, feia, burra ou louca, é violência 
psicológica.
Sofrer chantagem emocional tipo ameaças de separação ou que vai 
tirar de você seus filhos, não vai lhe dá dinheiro para as despesas da 
família ou se “gaba” de sustentar a casa e por isso manda na família, 
são formas de violência emocional. Contar as “aventuras” sexuais 
fora de casa e deixar a mulher constrangida é violência.
Muitas mulheres passam anos sofrendo de violência psicológica ou 
emocional - desesperadas cometem loucuras, até mesmo o suicídio. 
Para essa violência existem três tipos de crime no Código Penal Bra-
sileiro: CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. São chamados de “crimes 
contra a honra”.

CALÚNIA

Artigo 138 diz: Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente um fato, 
é definido como crime.
Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

Assim, dizer que alguém cometeu um fato considerado crime, sem 
ser verdade é calúnia, crime contra a honra da pessoa. Ex: chamar 
alguém de assassino, sem ter provas.

O abuso nunca desaparece de modo espontâneo e aumen-
ta progressivamente. Os insultos transformam-se em humi-
lhação pública, isolamento e ameaças.
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DIFAMAÇÃO

Artigo 139 diz: Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação, é definido como crime.

Pena: detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa.

Falar mal de alguém dizendo que seu comportamento não é cor-
reto; ofender a reputação de alguém com críticas mentirosas é con-
siderado crime de difamação. Ex: dizer em público que a mulher é 
safada ou piranha.

INJÚRIA

O Código Penal, no Artigo 140, diz: Injuriar alguém, ofendendo-lhe a 
dignidade e o decoro, é definido como crime.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

A dignidade de uma pessoa é o sentimento que ela tem sobre suas 
qualidades morais. Chamar, desejando ofender uma pessoa, de “va-
gabunda”, “salafrária”, “sem-vergonha”, “vedete”, “saliente”, etc., é 
injúria - escrever expressões ofensivas também é injúria.
A denúncia para estes três tipos de crime só pode ser feita 
pela própria vítima ou, em caso de menores ou incapazes, 
pelos seus representantes legais.

TODOS ESSES CRIMES TÊM O MESMO ENCAMINHAMENTO

1. Apresente queixa na Delegacia, de preferência na Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM; 

Centro Estadual de Atenção ao Adolescente Isabel 
Couto – 3117-6740
Endereço: Av. Oceânica, 4.000, Rio Vermelho
> Atendimento psicológico individual e terapia familiar, medicina, 
fisioterapia, artes plásticas - adolescentes e jovens em situação de 
violência (10 a 24 anos de idade)
Gratuito 

Acolhimento para a marcação de atendimentos com espe-
cialistas: 3116-7811 / 3116-7814
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 12h / 13h às 18h
Email: cesab.cradis@saude.ba.gov.br
Site: www.saude.ba.gov.br/cradis

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM – 
3116-7000 / 7001
Endereços: Engenho Velho de Brotas: Rua Padre Luis Figueiras, s/n, 
SSA / Periperi: Praça do Sol, s/n (ao lado da 5ª. Delegacia) - 3117-
8202

1ª. Vara de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher – 3328-1195
Endereço: Poder Judiciário do Estado da Bahia  Rua Conselheiro 
Espínola, 77, Barris, Salvador

Defensoria Pública do Estado da Bahia – Núcleo Especiali-
zado na Defesa da Mulher – 3117-6935
Endereço: Rua Pedro Lessa, 123, Canela - Salvador
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2.  Se puder, leve a queixa por escrito. Caso não seja possível, a 
policial que a atender anotará as declarações; 
3. Leve o nome completo, profissão e endereço do criminoso; 
4. Ninguém deve sentir vergonha de contar, com detalhes, tudo 
o que foi dito contra você e a forma como aconteceu. 

O QUE FAZ A LEI MARIA DA PENHA?

         Protege a mulher contra a violência praticada por pesso-
as com ou sem vínculo familiar no ambiente doméstico. A Lei não 
pune apenas os agressores homens, mulheres que agridem outras 
mulheres, como familiares, patroas ou parceiras, também podem ser 
punidas.

 Ampara casos de morte, lesão, sofrimento físico, sexual, ou 
psicológico e danos morais ou patrimoniais; proíbe a aplicação de 
penas em dinheiro como multas e cestas básicas.

 Prevê a prisão em flagrante do agressor e possibilita a prisão 
preventiva do mesmo, além de outras medidas protetivas de urgên-
cia como o afastamento do agressor do lar e o distanciamento da 
vitima.

 Determina que a mulher só pode renunciar aos seus direitos 
legais diante do juiz. 

 Denúncia - 
1. Ir a uma Delegacia de Polícia, de preferência, a Delegacia 
Especializada da Mulher (DEAM), com documentos de identifica-
ção;
2. Central de Atendimento à Mulher - disque denúncia 24h – 
180 – você pode ligar de qualquer telefone – fixo ou celular.

Serviço de Psicologia Prof. João Ignácio de Mendonça 
(UFBA) 
Endereço: Estrada de São Lázaro, 7.170, São Lázaro, Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas - 3235-4589
> Psicoterapia, psicodiagnóstico e orientação profissional (individu-
al), a partir dos 04 anos de idade
Taxa: acordado com o paciente
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 12h / 13h às 17h
Email:

Centro de Ref. Loreta Valadares (CRLV) – 3235-4268 / 3117-
6770 /6769
Endereço: Rua Aristides Novis, 44, Federação
> Atendimento psicológico, jurídico e social a mulheres em situação 
de violência
Gratuito
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 17h
Email:

Centro De Estudos De Família E Casal (CEFAC) – 3334-3150
Endereço: Rua Lucaia, Ed. WM, Sala 404, Horto Florestal 
> Psicoterapia sistêmica conjugal e familiar
Taxa: R$ 10,00 a R$ 50,00 (acordado com o paciente)
Clínica social (terça e quinta) – 13 h às 16h
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 17h
Email: cefac@cefacbahia.org.br
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REDE DE ATENDIMENTO

Centro de Atendimento Psicossocial da Infância e Adoles-
cência - Capsia Liberdade – 3256-0869 
Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 11, IAPI
> Atendimento psiquiátrico aos pacientes e atendimento psicológico 
aos familiares
Gratuito
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 17h 
Email: capsialiberdade@yahoo.com.br

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) – 3281-8073
Endereço: Av. Paralela, 8.812 
> Psicoterapia e psicodiagnóstico
Todas as idades
Taxa: R$ 1,00 a R$ 100,00 mensais (acordado com o paciente)
Atendimento: Segunda a sexta: 8h h às 17h
Email: servicopsicologiaftc@yahoo.com.br

Instituto Baiano de Reabilitação (IBR) – 3336-3155
Endereço: Av. Presidente Vargas, 2.947, Ondina 
> Atendimento psicológico, terapia ocupacional, reabilitação, aten-
dimento médico (ortopedia, neurologia, urologia)
Todas as idades
SUS e convênios
Atendimento: Segunda a sexta: 7h às 17h 
Email: carla.costa@fjs.org.br

Faculdade Ruy Barbosa – 3334-2021
Endereço: Rua Monte Conselho, 53, Rio Vermelho
> Psicoterapia e psicodiagnóstico para crianças, adultos, idosos, ca-
sais, portadores de doença de Parkinson e Alzheimer
Taxa: acordado com o paciente
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 20:30h 
Email: servicopsi@frb.edu.br
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Centro de Acolhimento e Tratamento e Alcoolistas (Cata)
Endereço: Av. Dendezeiros, 161, Roma - 3310-1195
> Atendimento psicológico, psiquiátrico, serviço social, terapia ocu-
pacional, musicoterapia
Adultos usuários de álcool 
Gratuito
Atendimento: Segunda a sexta: a partir das 7h (por ordem de che-
gada)
Email: cata@irmadulce.org.br

Hospital da Criança – Obras Sociais Irmã Dulce – 3310-1100
Endereço: Largo de Roma, 166, Av. Bonfim, Roma
> Atendimento psicológico, médico, social, terapia ocupacional, am-
bulatório e internação
Gratuito
Email:  

Centro e Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca) – 
3243-8499
Endereço: Rua da Conceição, 32, 1° Andar, Comércio
> Assistência psicológica e jurídica a crianças e adolescentes (0 a 17 
anos) vítimas de estupro e outros tipos de violência
Gratuito
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 18h
Email: cedeca@cedeca.org.br

Instituto de Pais e Amigos da Criança com Distúrbios de 
Comportamento (INEPSI) – 3231-1502
Endereço: Rua Alberto Fiúza, 500, Imbuí
> Atendimento psicológico, psiquiátrico, educação física, escola es-
pecializada, recreação, pedagogia, serviço social; autismo, psicose e 
distúrbios de comportamento associados ao autismo – a partir dos 
04 anos de idade.
Valor a combinar
Atendimento: Segunda a sexta: 8h h às 17h
Email: evolucaoinespi@ig.com.br

Instituto Pestalozzi Bahia – 3247-0049
Endereço: Av. Ademar de Barros, s/n, Ondina
> Atendimento psicopedagógico, artes (música, dança...), deficientes 
mentais e intelectuais ( 6 a 35 anos )
Gratuito 
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 12h / 13h às 17h 
Emails: ue4049@educ.ba.gov.br/ institutopestalozzi@yahoo.com.br
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Centro de Orientação Familiar (Cofam) – 3242-5959
Endereço: Av. Joana Angélica, 124/559, Nazaré (em frente ao final 
do muro do Colégio Central)
> Atendimento psicológico individual (entre 6 a 65 anos) e grupal 
(família e casal)
Atendimento interno (gratuito e realizado no COFAM) e ex-
terno (taxa de R$ 15,00 e encaminhamento para psicólogos con-
veniados com a instituição para o pagamento de uma taxa de R$ 
25,00)
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 18h
Email: cofam.ba@ig.com.br

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS - 
3390-6746
Endereço: Jardim Pampulha (final de linha da Mata Escura)
> Grupos terapêuticos com mulheres, oficinas infantis, grupos de de-
senvolvimento com adolescentes, grupos com idosos, grupos com 
portadores de anemia falciforme e reuniões socioeducativas com fa-
mílias cadastradas no CRAS.
Gratuito
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 17h
Email: 

CREAS – FUNDAC- 3382-3884
Endereço: Av. Mário Leal Ferreira, s/n,  Brotas
> Assistência psicológica, social e jurídica a crianças, adolescentes, 
mulheres e idosos em situação de risco e violência
Gratuito
Atendimento: Segunda a sexta: 7h às 22h
Email: creas@salvador.ba.gov.br

Faculdade Baiana de Medicina – 3276-8259
Endereço: Av. Dom João VI, 274, Brotas
> Psicoterapia, psicodiagnóstico e orientação profissional
Gratuito
Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 18h e aos Sábados: 8h às 11h
Email: ebmsp-servicopsico@baiana.edu.br

Distrito Sanitário Cabula / Tancredo Neves Caps (Álcool e 
Drogas) 
Endereço: Rua Tomás Gonzaga, 23, Pernambués (ref. clínica CER-
MECA) 3116-4696
> Atendimento psicológico e psiquiátrico – pacientes e familiares
Gratuito
Atendimento: 1° vez: segunda a sexta - manhã (por ordem de che-
gada). 5 acolhimentos por manhã : 7h às 7:30h
Email: caps.ad@saude.ba.gov.br


