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SERVIÇOS DE ENFERMEIROS PEDIÁTRICOS 
EXAMINADORES PARA AGRESSÃO SEXUAL DE 
MASSACHUSETTS NO CENTRO DE DEFESA DE 

CRIANÇAS DE MIDDLESEX

Contate-nos  

O Centro de Defesa de Crianças de Middlesex 
(“MCAC”) está situado na Unidade de Proteção à 
Criança do Gabinete da Promotoria Pública de 

Middlesex. 

No MCAC são oferecidos serviço médico 
especializado por Enfermeiros Pediátricos 

Examinadores para agressão sexual certificados 
pelo Departamento de Saúde Pública de 

Massachusetts.

Mildrine Tulysse 
Pedi SANE, Middlesex CAC 
15 Commonwealth Avenue 

Woburn, MA 01801 
(781) 897-8422

Visite-nos Online Para Aprender Mais  
 

Centro de Defesa de Crianças de Middlesex 
www.middlesexcac.org 

Gabinete da Procuradoria Pública de Middlesex 
www.middlesexda.com
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Serviços Médicos 

Quando existe a preocupação ou um informe  
de abuso sexual, a criança tem direito  a uma 
avaliação médica realizada por profissional com 
especialização nessa área. 

O propósito desse exame medico é de:

1. Assegurar a saúde e o bem estar da sua criança

2. Diagnosticar e tratar condições de saúde que 
podem estar relacionadas ao abuso

3. Tranquilizar a sua criança de que tudo está bem 
com o corpo dela

4. Documentar quaisquer achados físicos ou 
forenses 

5. Em casos de abuso sexual, permitir a coleta de 
provas que podem estar presentes no corpo ou 
na roupa de sua criança (se informado dentro de 
um certo período de tempo)

Enfermeiros Pediátricos Examinador de Agressão 
Sexual de Massachusetts certificados pelo 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts 
(“Pedi SANEs”) oferece orientação relacionada a 
dúvidas e preocupações relacionadas à saúde 
médica. O exame medico do Pedi SANE inclui, se for 
indicado, documentação fotográfica e por escrito 
do exame, testes não-invasivos de laboratório e 
diagnóstico, coleta de provas forenses e consulta de 
saúde. 

Pedi SANEs oferece cuidados médicos 
compassivo, coordenado e abrangente 
que é sensível às necessidades de 
desenvolvimento, físico, emocional e 
cultural de cada criança.


