
SE VOCÊ SUSPEITA QUE UMA CRIANÇA 
FOI VÍTIMA DE ABUSO:

• Sempre denuncie qualquer suspeita de abuso infantil
Você pode prevenir que uma criança sofra mais 
danos ao denunciar suas suspeitas. Se você tem 
perguntas ou quer denunciar suspeitas de abuso 
infantil, ligue para a linha direta do Departamento 
de Crianças e Famílias de Crianças-Em-Risco: 
800-792-5200, ou para o departamento de 
polícia local.

SE UMA CRIANÇA REVELAR A VOCÊ 
UM ABUSO:

• Permaneça calmo e agradeça à criança 
por ter dito algo 
A criança sofreu uma experiência possivelmente 
traumática e pode fi car mais assustada com sua 
reação do que com o abuso em si. Certifi que-se de 
agradecer à criança por ser honesta e corajosa o 
sufi ciente para relatar seu caso.

• Certifi que-se de reconhecer que a culpa não 
é da criança
Abuso infantil NUNCA é culpa da vítima. A criança 
pode sentir vergonha ou pensar que ela permitiu que 
o abuso acontecesse. Explique à criança que não é 
culpa dela. Ela não deve ser culpada nem sentir que 
está em apuros.

• Incentive a criança a falar abertamente
Em situações de abuso a criança tende a não confi ar 
facilmente em ninguém, porque o abusador violou tal 
confi ança. Mas logo que a criança revela um abuso, 
ela pode sentir um peso sendo tirado de si. Incentive-a 
a falar abertamente com você ou alguém em quem 
ela confi a sobre o que sucedeu sem pressioná-la para 
obter respostas.

1 em 5 crianças serão
solicitadas sexualmente 
durante uso da internet.

SIMPATIZE COM OS ADULTOS RESPONSÁVEIS
Abuso infantil afeta a família inteira.

É comum que os responsáveis ignorem suas próprias 
necessidades depois que um abuso ocorre na família. 
Se você se encontra na posição de precisar assistir a uma 
criança vítima de abuso, e de ter que manter a família 
unida, você deve lembrar de também tomar conta de si. 
Fale com alguém sobre o abuso, reserve tempo para seu 
cuidado próprio ou participe de um grupo de suporte.

Saiba que o Children’s Cove pode também encaminhar 
você, enquanto responsável, para um especialista em 
saúde mental.
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AGÊNCIAS PARCEIRAS:
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1 em 6 meninos será abusado 
sexualmente antes de terem 18 anos.

90% das vítimas infantis são 
abusadas por alguém que conhecem 
e em quem confi am.

1 em 4 meninas será 
abusado sexualmente 
antes de terem 18 anos.

Os pontos de vista, opiniões, ações, ideias e arredores afi gurados pelo(s) modelo(s) neste folheto (mídia), NÃO são indicativos dos pontos de vista, opiniões, ações, ideias e arredores reais dos indivíduos autênticos.

1 em 6 meninos será abusado 

SE VOCÊ QUER DENUNCIAR SUSPEITAS DE ABUSO INFANTIL, ligue para a linha direta do Departamento 
de Crianças e Famílias de Crianças-Em-Risco, 800-792-5200, ou para o departamento de polícia local. 
PARA SABER MAIS SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL  –  como reconhecê-lo, como reagir, e passos para 
preveni-lo – visite childrenscove.org

Fundado em 1997, Children’s Cove é um ambiente 
amigável nacionalmente reconhecido, com planta, 
pessoal e equipamento preparado para fornecer 
serviços multidiciplinares amplos e coordenados para 
crianças e jovens vítimas de abuso sexual, abuso físico 
severo, e crianças testemunhas de violência doméstica 
e exploração sexual comercial.

Os serviços multidiciplinares são fornecidos em 
cooperação com nossas agências parceiras, tais quais 
os advogados do The Cape & Islands District Attorney, 
os departamentos Department of Children and Families 
e Department of Mental Health, bem como guardas 
municipais e estaduais.

Pioneira dessa abordagem inovadora e colaborativa, 
a Children’s Cove fornece uma localidade única para 
crianças e jovens vítimas contarem suas histórias; e 
para tanto as vítimas como responsáveis não violadores 
receberem apoio e iniciarem o processo 
de recuperação.

ENTREVISTAS PERITAS
• Uma entrevista amigável, nem tendenciosa nem 

traumatizante, de crianças e jovens vítimas é realizada 
em um local neutro e confortável para obter um relato 
imparcial do abuso, que é preciso sem causar ainda 
mais trauma para a criança.

SERVIÇOS MÉDICOS
• Children’s Cove conta com experientes profi ssionais de 

enfermagem especializados em abuso sexual pediátrico 
e adolescente, e em coleta perita de evidência.

• Exames de perícia médica emergenciais ou não são 
fornecidos no local para toda e qualquer vítima suspeita 
de abuso sexual ou físico.

• Todos os serviços médicos são fornecidos em 
colaboração com o plano Cape Cod Healthcare e são 
gratuitos.

ENCAMINHAMENTO PARA SESSÕES
• Fornecemos informações e encaminhamentos para 

tratamento em saúde mental de trauma.

• Funcionamos como elo entre a família e os provedores 
de serviços no começo do processo de cura da família.

• Fornecemos encaminhamentos para outros recursos 
comunitários para auxiliar sua criança e família.

DEFESA E SERVIÇOS DE APOIO
• Coordenação, defesa e apoio durante todo o processo 

criminal na justiça.

• Fornecemos informações sobre os direitos das vítimas, 
que incluem indenização à vítima e assuntos de proteção 
bem como sobre apoio geral às crianças e jovens 
vítimas e seus familiares.

• Encaminhamentos e informações para outros recursos 
comunitários.

ENSINO E 
DESENVOLVIMENTO
• Fornecemos treinamento 

profi ssional para agências 
parceiras bem como para organizações que servem 
crianças e adolescentes tas quais creches, escolas, 
pediatras e programas recreativos para auxiliar no 
reconhecimento, denúncia e reação ao abuso infantil.

• Incentivamos conscientização comunitária e educação 
preventiva para membros da comunidade, organizações 
de fé e prestadores de serviços para melhorar a resposta 
do Cape e Ilhas ao abuso infantil.

RECURSOS DE DEFESA PARA TODOS
• Todos os serviços fornecidos pela Children’s Cove 

são gratuitos. 

• Todos os serviços fornecidos pela Children’s Cove 
atende os padrões para defi cientes estabelecidos 
pelo American’s with Disabilities Act (ADA). 

• Serviços de tradução instantânea são fornecidos 
pessoalmente ou por telefone.


