
O Centro de Defensoria da Criança 
do Condado de Suffolk apoia 

crianças e famílias afetadas por 
violência e abuso.

Este projeto foi apoiado pelo Escritório de Assistência às Vítimas 
de Massachusetts através de uma concessão da Lei de Vítimas 
de Crime de 1984 (VOCA) do Escritório de Vítimas do Crime, 
Programas do Escritório de Justiça, Departamento de Justiça 
dos EUA.

989 Commonwealth Avenue   |   Boston, MA 02215
www.suffolkcac.org   |   cac@state.ma.us

617-779-2146

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.

Abuso infantil causa muita dor. 
Mas a cura é possível.

E o caminho em direção 
da cura começa aqui.

“Eu nunca soube 
que poderia ter 
uma equipe para 
ajudar a mim e a 
minha família.”

- Mãe



PRIMEIRO PASSO
Abuso. 
A palavra em si é difícil de ser ouvida. E 
quando uma criança é vítima de abuso, 
fica ainda mais difícil saber onde buscar 
ajuda, orientação e compreensão.
O primeiro passo é o Children’s Advocacy 
Center de Suffolk County (CAC) [Centro 
de Defensoria da Criança do Condado de 
Suffolk]. O CAC tem experiência em ajudar 
crianças e famílias a encontrarem seu 
caminho por esse complexo sistema ao 
mesmo tempo que mantém seu enfoque 
naquilo que é mais importante:

A segurança e o bem-estar da criança.

UMA ABORDAGEM “TOTALÍSTICA”
Ajudar crianças vítimas de abuso e suas famílias exige uma abordagem que envolve as dimensões 
físicas, emocionais e jurídicas do abuso. Além disso, demanda um esforço coordenado de profissionais 
experientes para reduzir o estresse através de um processo de investigação e intervenção.

O Children’s Advocacy Center trabalha em parceria com todos os 
órgãos e especialistas necessários para coordenar um plano de 
ação. Juntos, trabalhamos com a polícia, promotores públicos, 
assistentes sociais, representantes, profissionais médicos e 
da área de saúde, além de  outros, para proporcionar 
serviços especializados de alta qualidade 
a crianças vítimas de abuso e suas  
famílias. Além disso, oferecemos 
muitos de nossos serviços no 

conforto e conveniência de nosso 
centro adaptado às necessidades da 

criança.

Investigações por 
Equipe Multidisciplinar 

(MDT): 
Entrevistas 
forênsicas:

Os serviços do Children’s 
Advocacy Center incluem:

Serviços
Serviços de 

Saúde Mental: 

Defesa da 
Família: 

Apoio ao Fim da 
Exploração Já 

(SEEN): 
Serviços 
Médicos:

Um esforço imediato, 
entre  diferentes órgãos, 

para obter conhecimento e 
clareza sobre a experiência 

da criança.

Uma única entrevista, 
conduzida com  

sensibilidade e não- 
tendenciosa, por 
um  entrevistador 

especialmente treinado.

Intervenção de 
crise,  suporte e 

encaminhamento 
a recursos de  

aconselhamento 
especializados.

Fornecer apoio, 
referências e recursos 
para as crianças e suas 

famílias.

Coordenação 
abrangente de casos 

e apoio a jovens 
explorados e de alto 

risco.

Avaliação e consultas  
oferecidas por 

profissionais médicos 
especializados em serviços 

para vítimas de abuso e 
exploração infantile.

“Todo mundo foi muito cuidadoso e paciente. 
Aprecio como meu filho foi tratado com 
respeito e bondade. ”

- Pai

“Obrigado por ajudar a mim e a minha mãe 
passo a passo.”

A Cura 
Começa 

Aqui

- Menina de 16 anos


