
HISTÓRICO 
O ADOLESCENTRO iniciou suas atividades em fevereiro de 1982 na Unidade 
de Pediatria do Hospital de Base e migrou para o Centro de Saúde Nº1406 em 
setembro de 1998. Temos como população alvo, adolescentes de 10 a 19 anos de 
idade e suas famílias residentes na região de Brasília e seu entorno. Temos uma 
estatística média mensal de 1020 atendimentos. Os adolescentes e suas famílias 
permanecem nos programas de acordo com suas necessidades, sendo os mesmos 
acompanhados quanto ao crescimento e desenvolvimento independente das queixas 
que os levaram a procurar o serviço. Temos como objetivos centrais: 1) A Atenção 
ao Adolescente que se faz através das atividades desenvolvidas permanentemente 
descritas abaixo no item 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2) Capacitação de profissionais descritas 
no item 7; 3) Pesquisa de ações, prevenção e promoção da saúde do adolescente e 
sua família.

Endereço:

SHMS 102 Bloco A 7º andar Unidade de 
Pediatria – HBDF Brasília-DF Tels/ FAX: 

(061) 325- 4497,

 adolescentro@ambr.com.br
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