PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE UMA
VISITA AO CAC

O que devo dizer a meu/minha filho(a) a respeito
da visita ao CAC?

Posso acompanhar meu/minha filho(a) durante a
entrevista?

As crianças respondem melhor quando sabem o
que esperar. É importante explicar à criança que ela
se encontrará com alguém para falar sobre o que
aconteceu. Você pode dizer a seu/sua filho(a) que o
entrevistador é alguém que fala com muitas crianças. Você não deve falar à criança o que dizer, mas
apenas encorajá-la a dizer a verdade. A criança
pode precisar que você diga que ela não fez nada
de errado.
www.suffolkcac.org

Os pais não podem acompanhar a criança durante
a entrevista. Embora frequentemente seja difícil
para a criança falar sobre o que aconteceu, a maioria das crianças preferem falar com o entrevistador
forense longe dos pais.
Posso acompanhar a entrevista com a equipe?
Os pais não podem acompanhar a entrevista com
a equipe. Por se tratar de uma investigação, os
membros da equipe precisam observar, analisar e
documentar cuidadosamente a entrevista, sendo
que não poderiam responder suas perguntas
durante a mesma. Você terá a oportunidade de se
reunir com a equipe após a entrevista para saber o
que aconteceu e fazer perguntas.

Posso acompanhar meu/minha filho(a)
durante o exame médico?
SIM. Você pode acompanhar a criança durante o
exame médico. Primeiramente, a enfermeira irá
falar com os pais/guardiães a respeito do histórico
médico da criança. Adolescentes podem optar por
falar com a enfermeira a sós.

Você pode dizer a ela que pode ser necessário um
exame médico, mas que ele não é doloroso e que
você poderá acompanhá-la.
Esta será a única vez que meu/minha filho(a) terá
de falar sobre o que houve?

Informações
Sobre a Visita
de Seu Filho
ou Sua Filha
ao CAC

A participação nesta entrevista não significa que
seu/sua filho(a) não precisará mais falar sobre o(s)
incidente(s) novamente. O assistente do promotor
e o defensor de vítimas e testemunhas irá
consultá-lo(a) a respeito de sua decisão em prosseguir com o caso e do envolvimento de sua família
no processo judicial. Além disso, algumas crianças
podem desejar continuar a falar de suas experiências com a família, amigos, e/ou serem encorajadas
a falar com conselheiros como um modo de lidar
com seus pensamentos ou sentimentos relacionados ao acontecido.

Contate-nos:
Children’s Advocacy Center of Suffolk County
989 Commonwealth Avenue
Boston, MA 02215
Fone: (617) 779-2146 / Fax: (617) 779-2196
www.suffolkcac.org
O Centro de Defensoria da Criança do Condado de Suffolk (Children’s Advocacy
Center of Suffolk County – CAC) é uma organização sem fins lucrativos 501(c)3.

A Cura Começa Aqui.

O CAC mantém o foco
no que mais importa:

Segurança e
bem-estar infantil.

Nós sabemos que este provavelmente será um
período difícil, estressante e confuso para você e
seu/sua filho(a). Esperamos que estas informações
ajudem a saber o que esperar antes, durante e depois
da visita de seu/sua filho(a) ao Centro de Defensoria
da Criança do Condado de Suﬀolk (Children’s Advocacy Center of Suﬀolk County – CAC).

SERVIÇOS

Entrevista em Equipe:
• Minimiza o número de vezes que seu/sua
filho(a) é entrevistado(a) e limita o número de
pessoas que precisa entrevistar seu/sua filho(a)
diretamente;
• Permite que você conheça todos os profission
ais que cuidam de seu/sua filho(a) e sua família,
e oferece a oportunidade de fazer perguntas.
Serviços Médicos:
• Um enfermeiro especializado conduz o exame
médico de seu/sua filho(a) e trata diretamente
com você a respeito de possíveis problemas e
questões.
Defensoria:
• Apoio e defensoria são oferecidos às famílias,
para que sejam obtidos a ajuda e serviços
necessários durante o processo judicial.

O Centro de Defensoria da Criança do Condado de
Suﬀolk (CAC) possui uma equipe multidisciplinar de
profissionais para investigar casos de possível abuso
infantil e casos nos quais uma criança possa ter sido
testemunha de um crime. Juntos, trabalhamos com
a polícia, assistentes sociais promotores, defensores,
psicólogos, profissionais de saúde diversos e outros
para oferecer serviços especializados de alta qualidade a crianças vítimas de abusos e suas famílias.

Serviços de Saúde Mental:
• Sua família obterá informações a respeito de
serviços de saúde mental em sua comunidade,
para lidar com quaisquer necessidades
específicas que sua família possa ter.

A maior parte das investigações de abuso infantil
requer que a criança seja entrevistada. No esforço
de limitar o número de entrevistas, nosso Centro
coordena uma única entrevista inicial com seu/sua
filho(a). Esta entrevista tipicamente envolve uma
conversa entre seu/sua filho(a) e um entrevistador
forense, enquanto os outros membros da equipe a
observam através de um espelho com uma face
transparente.

Antes de sua Visita: Um membro da equipe irá
entrar em contato para explicar os serviços
oferecidos pelo CAC, responder quaisquer
perguntas e marcar um horário para a entrevista
e/ou exame.

A VISITA DE SEU/SUA FILHO(A) AO CAC

Quando você Chegar: Você e seu(s) filho(s)
poderão esperar em uma sala especialmente
preparada para crianças.
Durante a Entrevista: Você permanecerá na sala
de espera enquanto seu/sua filho(a) é
entrevistado(a). A criança será recebida pelo
entrevistador forense, enquanto o restante da
equipe observará oculto.

Depois da Entrevista: O entrevistador forense trará
seu/sua filho(a) de volta à sala de espera após a
entrevista. Os profissionais da equipe irão falar
brevemente com você a respeito do que tiver sido
discutido e da melhor forma de auxiliar sua família. Você será convidado(a) a conhecer a equipe e
conversar a respeito da entrevista, dos passos
seguintes e dos serviços dos quais você poderá
precisar. Você terá tempo para fazer quaisquer
perguntas que desejar.
Exame Médico / Consulta: Quando houver possibilidade de abuso, é útil que seja feito um exame
médico. O CAC do Condado de Suﬀolk possui
enfermeiros especialmente treinados para
exames em crianças e adolescentes.
O exame médico não é invasivo e não causa dor à
criança. Um dos pais/ guardiães pode acompanhar a criança durante o exame.
O exame médico pode acontecer no mesmo dia
da entrevista ou pode ser agendado para outra
data, se isso for mais apropriado.
Ocorrendo ou não o exame médico, os enfermeiros pediatras especializados estarão à
disposição, tanto sua (um dos pais/ guardião),
como da criança e de seu pediatra, para tratar de
quaisquer perguntas ou dúvidas.
Acompanhamento: Os membros da equipe o(a)
manterão informado(a) sobre a investigação e o
caso de seu/sua filho(a). Seus defensores estarão
sempre disponíveis para falar com você a respeito
de quaisquer sentimentos, dúvidas, preocupações
e reações que você, seu/sua filho(a) e sua família
possam ter. O defensor e os outros membros da
equipe ajudarão a obter qualquer tipo de atendimento e serviços necessários.
Há uma creche no local, administrada por profissionais zelosos, para o período no qual você
estiver sendo atendido pelos membros da equipe
CAC.

