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A relação homem-ambiente co 
cado um nível de degradação ambiente 
direitos sociais mai s béÍsicos dos cidad 
necess idade do surgimento de um novo 
teçé'io ao meio ambiente como sua tarefa· 
fundamentai s sociais. Di scute-se, ainda, ( 
tantes a serem tomadas pelo Estado, vi sa 
dade de vida dos indivíduos como form 
prillcípio da dignidade ela pessoa humam 

A Constituição Federal de J 98: 
não estabelecendo outra condição senão 
Daí se infere o acesso universal e iguali! 
gurem il manutenção da saúde, intrinsec 
bem maior a ser resguardado pelo orden, 
cio art. 196 da Constituiçào Federal ten 
dar-se-éÍ pela implementação de política: 
assume a responsabilidade nil adoçào de · 
de doenças, proteçé'io e promoção da saLH 
responsabilidade elos particulares na abst 
a saúde alheia , assim eomo na aeloção daq 
cuja degradação afeta sensivelmcnte a c 
exemplo do acesso à água potável , ela mo 

Oeorre que, em se considcnm 
pelo Poder Público, no sentido de que 
inviabili za o lornccimento ela integralida( 
rias para a concretização do direito à saú 
a necessidade de lançar-se um olhar mai: 
o ser humano e o ambiente, impõe-se a 
socioalllbientais. Adelllais , esse exame, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


