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RESUMO 

 
O presente trabalho tem o objetivo de pesquisar a dignidade do trabalhador de frigorífico no seu meio 
ambiente de trabalho em decorrência das atividades desenvolvidas. Trata-se de pesquisa teórica e será 
realizada por meio de levantamentos bibliográficos em livros, teses, artigos e pesquisas pelo método indutivo. 
Espera-se comprovar a relação existente entre o adoecimento do trabalhador e o meio ambiente de trabalho 
e que o meio ambiente de trabalho deste fere sua dignidade, podendo acarretar-lhe doenças psicossomáticas 
e casos de LER/DORT. A pesquisa será teórica e o método indutivo, partindo de questões particulares para 
a compreensão geral do problema em estudo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Adoecimento; direitos da personalidade; trabalhador. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O trabalho tem grande importância social e na vida particular de cada trabalhador. 
Seu exercício pode ser gerador de realizações ou até mesmo de sofrimentos, dependendo 
das condições em que este é desenvolvido (SILVA et al., 2017, p. 178). Sendo assim, o 
trabalho ocupando esta posição na vida das pessoas, passa a estar diretamente 
relacionado com o estado de saúde física e mental do indivíduo, isso porque ele é um dos 
principais fatores na formação da subjetividade humana, sendo que a vivência de prazer ou 
sofrimento pode se transmutar em adoecimento físico e/ou psíquico (Brasil 2014). 

Segundo o Ministério da Saúde (2001), as doenças decorrentes do trabalho são um 
conjunto de danos ou agravos que recaem sobre a saúde dos trabalhadores, tendo como 
causa de desencadeamento ou agravo os fatores de risco existentes nos locais de trabalho. 
O acometimento da saúde, surge de forma morosa, podendo demorar anos para que haja 
a manifestação, o que dificulta estabelecer uma relação entre a doença e o trabalho 
desempenhado. 

A LER/DORT é a terminologia designada para o conjunto de doenças que se 
originam de ocupações, podendo afetar tendões, sinovias, músculos, nervos, fáscias, 
ligamentos, de forma isolada ou adjunta, degenerando ou não os tecidos, atingindo em sua 
maioria membros superiores, região escapular e pescoço (DA SILVA; LESSA, 2014, p. 5) 

As emoções que sucumbem o sujeito no ambiente de trabalho, resultantes do 
impacto com sua estruturação e que podem ocasionar doenças são definidas como 
doenças psicossomáticas (RANGEL; GODOI, 2009, p. 405).  

A Constituição Federal de 1988 garante a tutela jurídica da saúde do trabalhador, 
legitimada pela dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, sendo princípios 
fundamentais da República Federativa do Brasil (SAES, 2015, p. 28). 

Segundo LOBATO (2006, p. 82), O homem é o centro das leis, sendo assim também 
em seu labor, a finalidade de assegurar a aplicabilidade do real espírito das leis 
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constitucionais, apenas será efetiva quando forem aplicadas sob qualquer ótica, no âmbito 
da dignidade humana. 

Destarte, este trabalho ocupa-se em analisar o que segue: o indivíduo afetado 
delimitado em sua saúde, em decorrência do meio ambiente de trabalho pode se dizer que 
é tratado com dignidade? O ambiente de trabalho do trabalhador em frigorífico poderá se 
tornar indigno? Em quais condições? É possível que desenvolva LER/DORT e doenças 
psicossomáticas no trabalhador? 

De acordo com ALKIMIN (2013, p. 21) Apesar da relação de emprego ter caráter 
oneroso em relação ao dever de contraprestação pecuniária do empregador, a natureza da 
pessoalidade ante a prestação de serviço, é causa suficiente para a proteção dos direitos 
da personalidade do empregado, vez que é uma pessoa e goza de todas as garantias 
constitucionais inerentes a sua personalidade. Os direitos da personalidade são aqueles 
que garantem a dignidade da pessoa humana. A saúde é um direito da personalidade e 
deve ser preservada no meio ambiente de trabalho. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Na revisão bibliográfica serão utilizados livros, artigos, doutrinas, para que seja 
possível fazer uma análise histórica e sociológica, compreendendo assim, as relações de 
trabalho atuais. Utilizando-se também de jurisprudências e teses do ano de 2012 a 2018 
para estabelecer o cenário atual das condições de trabalhos dos frigoríficos, bem como 
estudos recentes sobre doenças psicossomáticas e L.E.R. A pesquisa será teórica e o 
método indutivo, partindo de questões particulares para a compreensão geral do problema 
em estudo. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Espera-se que o levantamento bibliográfico mostre que o meio ambiente de trabalho 
em frigoríficos é intimamente ligado ao adoecimento de seus trabalhadores. O direito 
personalíssimo à saúde desses trabalhadores está sendo relativizado, e ao terem a saúde 
debilitada está sendo lesada a sua dignidade, pois ela está intimamente ligada ao direito 
personalíssimo à saúde do trabalhador. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os direitos personalíssimos são inerentes a pessoa humana e indisponíveis, são a 
base para que se viva com dignidade, sendo assim, disponibilizar tais direitos torna o 
resultado desta ação incompatível com uma vida digna. Portanto, é necessário observar o 
acometimento de doenças, como as psicossomáticas e LER/DORT, para que estes 
trabalhadores possam ter mais qualidade de vida, através do cuidado que se deve ter com 
tais ambientes de risco. 
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