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Introdução: Os direitos fundamentais estão previstos constitucionalmente a todos os
cidadãos, sem especificação de idade, sexo ou qualquer outra característica.
Contudo, na primeira idade (criança) e ao se tornar idoso, o cidadão possui
características diferentes no que tange à saúde e cuidados, de forma que o
legislador deu a essas pessoas regras mais benéficas, por compreender a
vulnerabilidade inerente à suas condições etárias. Nesse sentido, para pessoas da
terceira idade, que é o tema da pesquisa, importa analisar o Estatuto do Idoso em
conjunto com a Constituição Federal, observando os direitos a eles previstos.
Objetivo: Sabendo da existência desses direitos e de algumas formas de efetivação,
se fará uma breve análise quantitativa que será baseada em dados, entrevistas,
observações e alguns dados gráficos para verificação, na Comarca de Cunha
Porã, acerca da observância da lei no que tange à proteção dos idosos. Com o
envelhecimento da população, ocorre uma gradativa diminuição da qualidade de
vida

dos

idosos

devido

às

obrigações

sociais,

psicológicas

e

físicas.

O

envelhecimento é uma tendência que vai crescer muito não apenas no Brasil, mas
sim no mundo todo, contudo percebe-se o quão importante é essa inclusão dos
mesmos, entender os direitos e qual o papel de cada setor se faz de suma
importância para a evolução digna de nossa sociedade. Tendo em vista o alto
crescimento da população idosa no mundo o presente trabalho busca fazer uma
análise se no Município de Cunha Porã esses direitos estão sendo colocados em
práticas, e se sim, de que forma.

Método: O presente artigo se baseará em um
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método dedutivo, com base em pesquisas bibliográficas, textos, artigos científicos e
pesquisas de campo, especialmente para conhecer eventuais espaços existentes
na Comarca, como Lar para Idosos, Centros de Convivência, além de entrevista às
colaboradoras do CRAS do Município. Resultados: O Município de Cunha Porã
conta com dois lares de idosos, ambos particulares. Fornecem suporte ao idoso à
partir dos 60 anos e possuem uma equipe especializada. No Município de Cunha
Porã esses direitos são efetivados através da proteção básica e especializada com
auxílio de agentes de saúde, polícia militar, CRAS e outros órgãos competentes.
Conclusão:

Devido ao grande avanço da tecnologia e principalmente da

medicina, a expectativa de vida só tende a aumentar ao longo dos anos. Com isso,
é inevitável pensar no alto número de idosos que compõem nossa sociedade.
Concluiu-se que no Município de Cunha Porã esses direitos são efetivados através
da proteção básica e especializada com auxílio de agentes de saúde, polícia
militar, CRAS e outros órgãos competentes.
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