1. Após seu primeiro contato conosco,
retornaremos, solicitando que você preencha
um formulário com questões que nos
possibilitam avaliar em maiores detalhes seu
caso, suas necessidades e expectativas.

+55 21 2239 4529
+55 21 98488 4529
contato@marcosgobbo.com.br

4. Para evitar o risco de trombose,
caso seu voo para o Rio de
Janeiro tenha duração de 4 horas
ou mais, programe-se para chegar
com ao menos 48 horas de
antecedência do procedimento
cirúrgico agendado.

3. Você nos enviando os resultados dos
exames por e-mail permite uma avaliação
prévia. Assim, caso necessário, podemos
ministrar medicamento ou proceder conduta
para depois repetir algum exame. Com isso,
ganhamos tempo e otimizamos seu período
de permanência no Rio de Janeiro.

5. É fundamental uma
consulta pessoal antes
da cirurgia. Ela poderá
ocorrer neste ínterim
entre sua chegada ao
Brasil e a data de sua
cirurgia.

2. Alinharemos uma videoconferência
possibilitando uma pré-avaliação. Dr. Marcos
esclarecerá suas dúvidas e dará orientações
sobre exames pré-cirúrgicos para que você
possa realizá-los em seu local de residência.

6. A maioria dos países tem
acordo com o Brasil,
isentando da obrigatoriedade
de visto de turista. Mas
aconselhamos
você
a
conferir com o Consulado do
Brasil em seu país as
condições específicas para o
seu caso.

7.

Caso você precise,
podemos
cotar
com
fornecedores um pacote de
serviços sob medida para
suas necessidades, incl.:
Hospedagem, incl. serviços
de limpeza e lavanderia;
Alimentação;
Transporte;
Intérprete etc.

8. Nós providenciamos para você
10. Uma equipe especializada em
cuidados pós-operatórios poderá ser
contratada para acompanhar você.
Enfermeira;
Fisioterapeuta (drenagem linfática e
outras técnicas de fisioterapia pósoperatória).

9. O período de recuperação é
específico para cada conduta cirúrgica.
Seguir as orientações médicas,
respeitando prazos e limitações de
mobilidade é primordial para o ótimo
resultado final de sua cirurgia.

todos os itens necessários para seu
pós-operatório:
Materiais tais como cintas, soutiens,
faixas especiais, medicamentos, etc.;
E tudo o mais que se faça
necessário para otimizar sua
recuperação.

