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Missão: Atender o idoso com amor, promovendo 

atividades que o integrem na sociedade e resgatem 

sua dignidade e alegria de viver, contando com o 

serviço de profissionais qualificados e o apoio do 

trabalho voluntário. 

Informativo Mensal 

A MÁGICA DA ALEGRIA 
No início do mês de Novembro, o Reviver recebeu a visita 

do Mágico Emerson que encantou a tarde e nos mostrou 

vários truques dessa arte tão antiga. 

Não deixem de visitar nosso BAZAR!! Estamos sempre com 

novidades. Fiquem atentos, pois sempre realizamos bazares 

especiais aos sábados pela manhã. Você pode ajudar a 

manter o Reviver participando como voluntário, 

colaborando com o bazar ou tornando-se sócio. 
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CLIMA NATALINO 

Com muita alegria, simpatia e talento, o Grupo Deu 

Duo realizou uma apresentação maravilhosa que 

embalou idosos e voluntários, que cantaram juntos e 

acompanharam com palmas. Também fomos 

presenteados com mais uma apresentação do 

Grupo do Sr. Ivo 

NO RITMO DA MÚSICA 

Os preparativos para o Natal estão a todo vapor. Cada 

idoso e voluntário escolheu um enfeite para pôr na árvore e, 

ao colocá-lo, fez seu voto de felicidade para o Natal e para 

o novo ano que se aproxima.   

AMIGO VOLUNTÁRIO 
Em 30 de novembro, fechamos o mês com uma 

confraternização entre os voluntários do 

Reviver, festejando antecipadamente o Dia do 

Voluntário. Num clima de agradecimento e 

amizade, trocamos presentes no amigo secreto, 

compartilhamos nossa vivência, lanchamos e 

aproveitamos o espaço para renovar nossos 

votos e tecer belos depoimentos do trabalho 

realizado. Todos foram presenteados com 

cartões confeccionados pela voluntária Nair. 



FIQUE SABENDO 

A PERDA AUDITIVA NA TERCEIRA IDADE 
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Todas as quartas e sextas os idosos realizam 

atividades de artesanato, música, memória, 

artesanato e exercícios físicos, sempre sob a 

supervisão de voluntários capacitados. As 

oficinas têm proporcionado experiências únicas 

e têm favorecido tanto o desenvolvimento e 

manutenção das capacidades cognitivas, como 

também a interação entre os idosos e 

voluntários. Cartões de Natal estão sendo 

confeccionados e canções natalinas estão sendo 

ensaiadas. 

    As principais alterações do ouvido na terceira 

idade, em geral, levam somente à diminuição da 

audição e são devidas à otosclerose, intoxicações por 

medicamentos, otites, acidente vascular cerebral e 

tumores. Mas, além das alterações causadas por essas 

doenças, o idoso também tem tendência a apresentar 

dificuldades em captar sons mais altos (agudos), como 

parte natural do envelhecimento. 

    Associado aos problemas auditivos, estão os 

zumbidos, que surgem por alterações metabólicas, 

auditivas e emocionais (ansiedade e nervosismo). E 

ainda podem ser agravados pelo consumo de álcool, 

cafeína e vários tipos de medicamentos, como os anti-

inflamatórios.  

    A diminuição da audição também pode ocorrer pelo 

acúmulo de cerúmen ou cera, o que é muito comum e 

de fácil tratamento. Por isso, é necessário estar atento 

e levar o idoso a um otorrinolaringologista para que 

seja avaliado adequadamente e encaminhado para os 

exames necessários.  

    Ao saber a causa exata das 

alterações de audição do 

idoso, fica muito mais fácil  

reabilitá-lo.  

Fique atento a alguns sinais: 

- Ouvir e não compreender; 

- Aumentar demais o volume do rádio e da tv; 

- Falar muito alto ou muito baixo; 

- Apresentar zumbido; 

- Apresentar tontura ou desequilíbrio; 

- Apresentar depressão, irritação, indiferença ou 

isolamento social. 

 

   Uma vez diagnosticado com algum nível de perda 

auditiva, para melhorar a comunicação é necessário 

informar ao outro sobre as dificuldades para ouvir, 

procurar conversar em ambientes silenciosos e com 

boa iluminação para facilitar a leitura labial, ficar 

próximo ao falante e observar seu rosto e gestos e 

pedir ao outro para repetir quando não entender 

(sem receio de fazer isso).  

    Por outro lado, quando nos deparamos com alguém 

com dificuldade para ouvir, podemos falar de frente 

para a pessoa, pausadamente e articulando bem as 

palavras. Além disso, podemos falar um pouco mais 

alto (sem gritar!), usar mais gestos e ter mais 

paciência para repetir quantas vezes for necessário.  

DICAS DE AVÓ 

 

- Grãos de café são ótimos para absorver odores 

das mãos; 

- Para obter gelo mais rápido, utilize água fervida; 

- Para manter a alface fresca por mais tempo, 

lave-a e envolva-a com papel toalha para sugar 

a umidade; 

- Para reobter o brilho de objetos de prata, limpe-

os com pasta de dente; 

- Para remover os odores do óleo após fazer uma 

fritura, coloque um pouco de raiz de gengibre no 

final dela.  

BAÚ DA VOVÓ 


