
O que é uma entrevista forense?
É uma entrevista realizada por um professional, 
especialmente qualificado e que tem experiência 

em falar com crianças acerca de temas difíceis. São 
tomadas em conta as necessidades emocionais 
e o nível de desenvolvimento da sua criança 
afim de poder falar com ela de uma maneira não 
intimídativa e amigável para a criança. Isto permite 
aos investigadores obter um relato imparcial da sua 
criança, tão preciso como completo sem causar mais 
trauma à sua criança. O entrevistador não pressionará  
a sua criança a falar, sem que ela esteja pronta 
para o fazer. Antes da entrevista por favor informe o 
entrevistador de qualquer necessidade especial que a 
sua criança possa ter.

O que devo dizer à minha criança acerca da 
entrevista

É importante deixar a sua criança saber que NÃO está  
em qualquer problema. Assegure a sua criança que 
o Children Advocacy Center é um lugar seguro onde 
se pode falar em privado e que todos que lá estão é 
para ajudar. Não faça perguntas á sua criança acerca 
do abuso. Se a sua criança o mencionar, escute sem 
comentar e sem fazer perguntas, tome nota do que ela 
disser. Não faça com que a sua criança pratique o que 
vai dizer.

Posso observar a entrevista?
Não. Quando as crianças sabem que algum dos seus 
pais estão observando a entrevista, com frequência 
isso aumenta o grau de ansiedade nelas e faz com 
que seja menos provável que elas queiram falar. 
Além disso qualquer pessoa que observe a entrevista 
torna-se numa testemunha potencial, se o caso for 
apresentado em tribunal. Se algum pai /mãe/tutor 

for testemunha, Não se permitirá que esteja com a  
criança na sala de audiência afim de a apoiar se o 
caso for para tribunal.

Quantas pessoas estarão no quarto com a 
minha criança durante a entrevista?
Uma. Sómente o entrevistador estará com a sua 
criança no quarto. Todos os restantes membros da 
equipa observam a entrevista de um quarto próximo, 
usando technologia de circuito fechado.

O que é uma equipa multi-disciplinária  e 
quem são  os que estão na equipa?
Além do entrevistador forense, a equipa multi-    
disciplinária (MDT) pelas suas iniciais em Inglês]
podem incluir representantes da ordem pública, o 
Departamento das Crianças e Famílias, o Defensor 
Público do Estado, empregados de cuidados públicos 
de saúde e do CAC (pelas suas iniciais em ingles). 
Assim ao incluir todos os membros da equipa na 
investigação, você e a sua criança não terão de 
ser entrevistados por tantas agências que poderão 
envolver-se.

Quanto tempo estarei no CAC e que devo 
trazer?
Esteja preparado para passar 1.5 ou 2 horas no 
CAC. Em geral as entrevistas duram 45 a 60 minutos. 
Depois da entrevista você reunir-se-á com a equipa 
multi-disciplinária para avialiação das provas da 
entrevista e quais os passos a seguir. Tente trazer 
outro adulto consigo para apoio e para que cuide da 
sua criança quando você se reunir com a equipa. Se 
for possível evite trazer outras crianças consigo.

seu seguro médico). Por favor traga o seu cartão 
de seguro  médico. Entendemos, que nem todos 
querem ou necessitam de um exame médico. Se um 
exame médico for recomendado, este será  normal 
com atenção especial para as suas partes privadas. 
Neste exame nada penetra no corpo.  Não doi nada. 
NUNCA há injeções.

A enfermeira Pedi-SANE está disponível para 
qualquer criança e/ou família para responder às 
perguntas, dar apoio, consultar e falar acerca dos 
próximos passos. Algumas das razões porque as 
crianças desejam reunir-se com a enfermeira do 
Pedi-SANE:

• As crianças têm o direito a uma evaluação 
e confirmação de que os seus corpos estão 
integros e saudáveis.

• Recebem uma examinção por um professional, 
tira uma foto-documentação e coleta evidência 
forense tal como sugerida pelas seus pais ou 
tutores.

• É uma oportunidade de fazer perguntas acerca 
dos seus corpos que nunca foram perguntadas a 
minguém.

• As crianças recebem uma grande quantidade de 
informacão e apoio.

• O exame ou reunião com a enfermeira do Pedi-
SANE é gratuita.

Perguntas Frequentes

Entrevista Forense Especializada
Veja detalhes à esquerda.

Serviços para a Sua Criança e Família
O pessoal proporcionará informação e recomendação 
acêrca do tratamento de saúde mental por trauma, 
afim de que você e a sua criança possam começar a 
recuperar do abuso. O pessoal do CAC(pelas suas 
iniciais em Inglês) também está disponível para dar 
informação sobre os recursos da comunidade que 
podem ajudar a sua criança, a si e sua família.

Serviço de Apoio ás Vítimas e 
Testemunhas
Todos os membros da equipa estão disponíveis 
para ajudar depois de saír do CAC. Entretanto o 
contato principal relativo á situação do caso criminal 
será o defensor da vítima (VWA- pelas suas iníciais 
em inglês) Os defensores são primáriamente 
responsáveis para oferecer informação, apoio e 
serviços de defesa das vítimas, testemunhas e suas 
famílias durante o processo de justiça criminal. 

Serviços de Saúde
A equipa multi-disciplinária inclui uma enfermeira 
pediátrica examinadora de agressão sexual (Pedi-
SANE-pelas suas iniciais em inglês) A cada criança 
ou adulto que venha ao CAC é lhe oferecido um 
exame físico gratuito (exceto testes de laboratório, 
os quais têm um pequeno custo que é pago pelo 

O Centro de Proteção das Crianças do condado de Bristol CAC (pelas suas iniciais em Inglês) serve as crianças e 
adultos inteletualmente incapacitados que tenham sido vítimas de abuso sexual, sevéro abuso físico ou tenham sido 
testemunhas de violência. A agência proporciona ambiente orientado a menores para investigação e tratamento 
continuo para as vítimas e suas famílias. 

Formada como uma agência não lucrativa 501c(3) em 2007, a missão do CAC (pelas suas iniciais em inglês) é de 
facilitar que, as crianças e famílias saem do trauma do abuso e violência com a ajuda da comunidade, educação  e 
busca de justiça.

O Que Fazemos    



Direcões
Vindo da Estrada 24/79  e pontos Norte:                         
Tome a estrada 24S. Saída nº 7, 79S. 
em direcão  Norte Fall River/Somerset. O 
Battleship Cove ficará à sua direita. Volte à 
direita no Arch street, próximo do Troy City 
Gas.

Vindo do 195E e pontos Oeste:                                             
Tome o 195E do outro lado do Braga Bridge 
e saia na saída 5 à sua direita. A rampa 
bifurca-se; Mantenha-se na esquerda e siga 
os sinais para o 138S. No fim da rampa vire 
à direita no Milliken Boulevard (138S em 
direção de Tiverton). Na primeira luz, vire à 
direita para o Columbia Street, continue até 
ao fim do Columbia Street, vire à esquerda 
no Broadway, 138S. Continue em frente e 
vire à direita no Arch Street, próximo do Troy 
City Gás.

Vindo do 195W New Bedford e pontos 
Este: Tome o 195W em direção de Fall 
River. Tome a saída 5, Estrada 138S 
(Tiverton); mantenha-se na direita até ao 
fim da rampa de saída. Direita no Milliken 
Boulevard. Direita no Columbia Street. No 
fim do Columbia Street, nas luzes, tome a 
esquerda na Estrada 138S. Mantenha-se na 
138S(Broadway) por menos de uma milha. 
Vire à direita no Arch Street próximo da Troy 
City Gás 
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58 Arch Street 
Fall River, MA 02724

508-674-6111 
www.cacofbc.org

Ajudando crianças abusadas  
e suas famílias

O nosso Propósito:
• Reduzir o trauma por que passam as crianças e 

suas famílias quando se revela ou alega abuso 
sexual, severo abuso físico ou testemunhar a 
ocorrência de violência de crianças.

• Abordar a necessidade de um esforço 
coordenado entre aquelas agências e 
profissionais que tratam com o abuso e 
violência.

• Dar apoio às vitimas de violência e às suas 
famílias.

Como Ajudamos:
• O CAC é um departamento de ambiente para 

crianças que proporciona um lugar seguro onde 
a criança pode falar acerca do seu abuso.

• O CAC tem um especialista profissional em 
cuidados de saúde pronto para responder a 
questões de cuidados de saúde, fazer exames 
especiais à sua criança, se assim o desejar.

• O CAC ajuda a falar com a equipa de 
profissionais que participam no caso da sua 
criança. 

• Dependendo das necessidades da sua criança e  
sua família, a equipa ajudará com apoio para as 
vítimas e arranja contatos com as agências da 
comunidade e serviços de apoio.

• TODOS os serviços do CAC são GRATUITOS. 

www.cacofbc.org

Guia para Pais e Tutores

www.cacofbc.org www.cacofbc.org

Agências Sociais
Escritório do Promotor Publico  

do Condado de Bristol              

C. Samuel Sutter | 508-997-0711

Departamento da policia do condado de Bristol

Departamento de Crianças  
e Famílias de Massachusetts

Fall River | 508-235-9800

New Bedford | 508-910-1000

Taunton/Attleboro | 508-821-7000

Programa de Massachusetts de enfermeiras 
pediátricas examinadoras de agressão sexual 

(Pedi-SANE – pelas suas iniciais em Inglês)


