


Criar um espaço familiar aconchegante, propor-
cionando assistência à saúde e ao bem-estar do 

idoso, promovendo lazer, interação social, 
cuidados médicos, psicológicos e enfermagem, 
entre outras atividades. O objetivo principal do 
nosso trabalho está pautado na integridade da 

saúde física e mental do idoso e, para tal, 
contamos com equipe qualificada e estrutura 

física adequada que proporcionem um atendi-
mento de excelência aos nossos hóspedes.

QUEM SOMOS

Dedicação, atendimento customizado, 
competência técnica, 

entretenimento socializado,
 transparência, respeito, 

bom-humor, alegria, 
persistência, resiliência e trabalho em equipe

Ser a melhor empresa de acolhimento sênior 
da região do bairro Dona Clara.

Visão

Valores

Missão



A nossa empresa nasceu devido a experiência adquirida da fundadora, a 
nutricionista Danielle Reis, no atendimento ao idoso. 

Há alguns anos, a proprietária vem trabalhando em instituições de 
acolhimento às pessoas da “melhor idade” e, nesse contexto, foi desenhada 
a possibilidade de se realizar o seu sonho:  o atendimento profissional aos 
idosos de forma carinhosa, que é inerente ao ambiente familiar. Dessa 
forma, ofertamos profissionalismo, atenção e dedicação exclusiva.

Nos dias atuais, não é tão fácil para os familiares estarem ao lado de um 
ente querido, em período integral, oferecendo carinho e dedicação 
exclusivos. A Reviver oferece ambiente acolhedor, conforto e segurança em 
suas instalações. Nossa equipe é capacitada a atender os nossos hóspedes 
com profissionalismo, carinho e atenção necessários em cada processo 
relacional.

NOSSA ORIGEM



Essa modalidade possui a característica do atendimento diário, 
semelhante a uma creche, onde o idoso é recebido pela manhã e
retorna à sua residência ao fim do período previamente estipulado. 
No formato Day Care, são oferecidos integração social, 
lazer e atividades especializadas.

Day Care (Creche para Idosos) ou Centro de Convivência

Esse atendimento é voltado para o idoso que precisa de cuidados no
período da noite. Nesse sistema, o hóspede pernoita na 
Reviver Casa Sênior, onde poderá contar com os nossos serviços de
enfermagem e refeições pelo período de permanência.

Pernoite

A modalidade de Longa Permanência foi desenvolvida para o
idoso que necessita de cuidados e acompanhamento diário. 
Dessa forma, nosso hóspede contará com instrutores adaptados às 
necessidades individuais, tendo cuidados de enfermagem, 
atenção e carinho, durante as 24h do dia.

Instituição de Longa Permanência

SERVIÇOS OFERTADOS



Hospedagem Temporária

Esse formato de hospedagem destina-se ao acolhimento do 
idoso por necessidade esporádica de sua respectiva família.
Dessa forma, serão proporcionados ao ente querido todo o amparo,
cuidado e conforto existentes em um ambiente familiar. 
O hóspede poderá vivenciar comodidade, segurança e o 
atendimento de uma equipe qualificada que possa atendê-lo em 
todas as suas necessidades.

Hospedagem Pós-alta Hospitalar

Essa hospedagem foi desenvolvida para contemplar o idoso no 
período de convalescença aprimorada, onde seja possível a 
recuperação evolutiva satisfatória após internação ou 
procedimento cirúrgico.



- Acompanhamento médico;

- Enfermeiros, técnicos em enfermagem e
 cuidadores 24h por dia;

- Medicação supervisionada por equipe de 
enfermagem;

- Serviços completos de hotelaria com 06 (seis) refeições diárias, 

balanceadas por nutricionista com experiência em atendimento a idosos;

- Terapeuta Ocupacional;

- Recreação;

- Fisioterapia;

- Musicoterapia;

- Artesanato e atividades cognitivas;

- Cuidados com a higiene pessoal, 
manicure, pedicure, cabeleireiro e barbeiro.

SERVIÇOS ESPECIAIS E COMPLEMENTARES



Comemoramos todos os aniversários de nossos hóspedes, 
bem como as datas comemorativas: Carnaval, Páscoa, 

Festa Junina, Natal, entre outras.

- Passeios;

- Podologia;

- Massagem;

- Transporte para consultas / remoção;

- Coleta de exame laboratorial;

- Acompanhamento externo.

EVENTOS E ATIVIDADES

SERVIÇOS EXTRAS (SOB CONSULTA)



31. 3656 -0179
31. 982214201                31. 982443437

revivercasasenior@gmail.com

@revivercasasenior

Rua Leopoldina Cardoso,264 - Dona Clara - Belo Horizonte / MG

revivercasasenior


