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Apresentação do Centro de Apoio Técnico da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa 

com Deficiência 
 
A 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência conta com policiais treinados e 

equipe de apoio multidisciplinar para atender a este público. A unidade foi criada para 

enfrentar diversos tipos de violências, sendo registrados nos últimos anos no Estado de 

São Paulo mais de 8.000 mil casos. 
A primeira unidade policial do país dedicada exclusivamente à Pessoa com Deficiência, a 

1ª Delegacia atende casos de discriminação entre outros crimes em que a presença de 

deficiências caracteriza agravantes, tornando as Vítimas mais vulneráveis. Também 

reúnem informações apresentados pelas Vítimas, os motivos nos quais envolveram as 

pessoas nos diversos Ciclos de Violências, fatos estes, fundamentáveis para elaborações 

de estudos e estratégias de prevenções. 
 
Centro de Apoio 
 
O Centro de Apoio é gerido pela Organização Social de Casa de Isabel, que há mais de 

trinta e cinco anos atua no Enfrentamento das Violências contra Mulheres, Crianças e 

Adolescentes nas periferias paulistanas, sendo também, responsável por administrar a 

primeira experiência pública de Residências Inclusivas para jovens com Deficiência 

Intelectual na Cidade de São Paulo. 
A atuação da 1ª Delegacia não se restringe ao trabalho policial, mas também, orienta 

sobre Direitos Violados e encaminha as Vítimas para a Rede de Serviços de Proteção 

Social. Para isso, conta com um Centro de Apoio integrado por Assistentes Sociais, 

Psicólogos, Intérpretes de Libras (para atendimento aos usuários surdos), Cientista 

Social, equipamentos e recursos que facilitam o acesso a informações para Pessoas com 

Deficiências Visuais e baixa visão. 
O Centro de Apoio é responsável por realizar visitas domiciliares, buscas ativas, 

encaminhamentos para órgãos públicos, articulações com outros equipamentos da Rede 

Socioassistenciais, discussões de casos, visitas compartilhadas com a equipe policial, 

relatórios de acompanhamento de caso para complementação de inquéritos policiais, 

Mediações e Atendimentos Individuais, Grupais e Psicossociais com as Vítimas, Familiares 

e supostos Agressores. 
Realizamos os levantamentos e a compilações de dados para gerar estatísticas de RDOs 

com referências a Pessoa com Deficiência da 1ª Delegacia, como também, para todo o 

Estado de São Paulo. 
A 1ª Delegacia oferece suporte remoto ou presencial a outros Distritos Policiais. Toda a 

equipe da Delegacia – policiais e equipe de apoio – passaram por um treinamento de três 

semanas, recebendo informações de especialistas sobre o universo da deficiência, como 

também, são disponibilizados pela OSC Casa de Isabel, a Capacitação Continuada para 

os funcionários da Organização. 
A 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência está aberta de segundas as sextas-

feiras, de 9h às 18h, à Rua: Brigadeiro Tobias, nº 527 CEP: 01032-001 Luz – Centro, São 

Paulo. 
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