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Equipe de Costura do Clínicas reaproveita materiais para oferecer 

presente às pacientes 

Em tempos de busca por um consumo mais consciente, o reaproveitamento de 

materiais é sempre um objetivo a ser perseguido. Mais ainda quando se trata de uma 

empresa pública, que precisa otimizar ao máximo seus recursos. No Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre (HCPA), uma ideia que surgiu entre as funcionárias da equipe de Costura 

está seguindo por este caminho. Para aproveitar os retalhos e tecidos que sobravam, os 

profissionais decidiram produzir cueiros para os bebês que nascem no hospital. Eles são 

entregues às mamães no momento da alta delas e são uma forma de tornar ainda mais 

próxima a relação do Clínicas com seus pacientes.  

“A Hotelaria dá apoio para a assistência acontecer, mas queríamos fazer mais, 

olhar para a ponta também. Foi aí que colocamos o desafio: como oferecer um 

acolhimento melhor e atender as necessidades dos pacientes e familiares? Depois de 

muito debatermos, a equipe da Costura teve a ideia dos cueiros”, afirma Denise Severo, 

coordenadora de Hotelaria do HCPA. A iniciativa, além de não onerar financeiramente o 

hospital – todos os materiais são reaproveitáveis – significa muito para algumas mães, já 

que muitas delas não possuem enxoval para seu bebê. Junto à peça de roupa, é 

entregue um cartão parabenizando as mães pela chegada do filho(a). 

“O cueiro é um tipo de lembrança material que fica, que as famílias podem 

guardar para mostrar aos filhos quando eles forem mais velhos. Para os funcionários, é 

uma motivação a mais saber que o trabalho deles está alegrando uma família”, conta o 

chefe do Serviço de Processamento de Roupas do HCPA, Joel Pons da Rosa Junior. 

Os primeiros 15 cueiros foram entregues, pela própria equipe da Costura, na 

última segunda-feira (27), às mães internadas no hospital. “Achamos que seria 

importante para eles experimentarem esse momento e para nossas pacientes também 

conhecerem o trabalho que existe nos bastidores. Muitas pessoas nem sabem que existe 

uma equipe de costura no hospital”, afirma Denise. 

Rosiane Castro da Silva, mãe das gêmeas Luiza e Lívia, foi uma das presenteadas 

no dia 27. “Gostei muito da ideia e elas vão poder usar o mimo por um bom tempo.” Do 



 

outro lado, a costureira Renata Velleda Schroeder também ficou contente com o 

momento. “É muito gratificante saber que, além de fazer esse agrado, ainda podemos 

participar desse momento de entrega, ver quem são as mães que vão receber o mimo”, 

disse.    


