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• Introdução.
Com o advento da uma nova consciência ambientalista, em plano mundial, a partir do início da 
década de 1970, as tradicionais concepções de ambiente de trabalho tratadas pelo Direito da 
Seguridade Social e pelo Direito do Trabalho começaram a ser revistas, juntamente com os 
rumos no meio ambiente na sociedade globalizada. O rol de riscos ambientais no trabalho e de 
métodos inadequados de organização do trabalho é praticamente inesgotável e amplia-se a cada 
dia, em face da introdução de novas tecnologias e manipulação de novos materiais. O impacto 
dessa nova característica da economia sobre a saúde e a segurança dos trabalhadores em seu 
meio ambiente de trabalho deve ser objeto de tutela pelo Direito positivo nacional e 
internacional, visto que o direito à saúde a ao meio ambiente saudável e equilibrado são 
dimensões da dignidade humana. Faz-se mister, portanto, este estudo sobre os conceitos de 
meio ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador, a fim de identificar as principais 
contribuições que a sua proteção traz para construção de uma sociedade harmoniosa e de uma 
economia de desenvolvimento sustentável.   

• Resultados.
A proteção da saúde do trabalhador no meio ambiente do trabalho traz benefícios tanto para o 
trabalhador quanto para a sociedade, entre os quais destaco:

• Melhorias das condições de vida da sociedade em geral.
• Melhoria na qualidade do trabalho e aumento da produtividade.
• Reconhecimento do trabalhador em sua dignidade como construtor do bem 

comum.
• Principais conclusões.

Meio ambiente saudável é direito e dever de todos. Sua proteção é um dos direitos de maior 
relevância para o trabalhador, interferindo quer na sua qualidade de vida, quer na relação 
empregatícia.  Como parte do meio ambiente envolve os aspectos da higidez da atividade 
humana a partir da idéia da interação entre o homem enquanto agente produtor de riquezas e o 
seu local de trabalho. Abrange a saúde do trabalhador, na esfera psíquica e física e a promoção 
de sua dignidade.
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