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O artigo em referência busca relatar a experiência vivenciada por profissionais da área de saúde, quanto ao
destino dos rersíduos produzidos por um serviço de saúde e suas utilidades frente à um programa de
Responsabilidade Social Corporativa, para que possa servir de reflexão esensibilização para o resgate e o
compromisso com a dignidade humana e a qualidade de vida, hoje tão desprezadas. Entendendo que
conhecimento e competência técnico científica são imprescindíveis, mas têm de caminhar junto com valores
éticos para o resgate da cidadania.Objetivo:Compreender e fundamentar a análise da questão da
sustentabilidade social.Metodologia:Relato Experiência,Resultados:Ações Educativas para 13.540 usuários
SUS, Conclusão:Existe a necessidade de reorientação dos serviços de saúde, de postura abrangente que
respeite as peculiaridades culturais, esforço maior de pesquisa em saúde, mudanças na educação e no ensino
de profissionais.Fundamental o papel da educação, informação e da comunicação na promoção da saúde para
gerar uma nova cultura da saúde.Torna-se importante que algumas características predominem no trabalho
institucional com ênfase na Responsabilidade Social Corporativa, que os técnicos atuem em equipes
multiprofissionais, em mobilização social, com exigências de uma abordagem integradora (menos
especializada), exigência de grande conhecimento da realidade local e sua relação com os contextos mais
abrangentes, inclusive globaIS; e que haja a interlocução permanente com os grupos locais, na perspectiva das
trocas recíprocas, ou seja; acesso das equipes ao acervo cultural (de onde serão extraídos saberes para o
manejo auto-sustentado) e contribuição ao processo organizativo das lutas e elaboração de projetos sociais.
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