
Como é o Dia da Cirurgia? 
Todos os passos para sua Cirurgia de Catarata realizados pelo Dr. Marcelo Paglioli: 
Todo paciente do Dr. Marcelo Paglioli candidato a cirurgia de catara passa por uma 
rigorosa avaliação cirúrgica, na qual são realizados exames pré-operatórios, todos na 
mesma consulta evitando deslocamento desnecessário ao paciente e seu acompanhante.  
 
Exames oftalmológicos pré-operatórios: 
•Acuidade visual 
•Tomografia de segmento anterior - PentacamAXL  
• Tonometria 
• Mapeamento de retina  
• Biometria IOL MASTER700  
• Microscopia Especular 
• Topografia da córnea 
• Tomografia de Coerência Ópitca - OCT  
• Pam 
 
Com os resultados dos exames, ainda na mesma consulta, o paciente e o médico optam 
pela escolha da lente intraocular a ser implantada. Esta escolha leva em consideração o 
tipo de visão que o paciente deseja ter e as reais possibilidades em tê-la, que dependerá 
dos resultados dos exames. 
 
Coordenação Cirúrgica: 
Uma vez determinada a técnica cirúrgica e a lente a ser implantada, será fornecido ao 
paciente e familiares todas as informações necessárias para que o dia cirúrgico 
transcorra da melhor forma possível. 
Para a maior comodidade dos seus pacientes, o Dr. Marcelo Paglioli dispõe de uma equipe 
preparada para estes momentos - uma enfermeira e uma psicóloga,aptas para tirar 
dúvidas e auxiliar a qualquer momento. Se encarregam de detalhar todo esse processo ao 
paciente e familiares, ajudando-os em toda sua organização para o dia cirúrgico. 
Todas as informações necessárias para um bom preparo para a cirurgia são entregues por 
escrito.  
 
Dia da cirurgia: 
A cirurgia é realizada, em bloco cirúrgico, na própria OPHTALMOCENTRO, que dispõe 
de toda tecnologia, conforto e segurança. A anestesia é tópica e a moderna técnica 
cirúrgica utilizada, de pequena incisão, permitem um retorno ao lar no mesmo dia. 
O paciente deve comparecer 30 minutos antes do horário de sua cirurgia, acompanhado 
por uma pessoa maior de idade. Precisa trazer os exames laboratoriais solicitados e estar 
de jejum de 8 horas.  
A cirurgia dura em torno de 15 minutos, mas o paciente ficará dentro do bloco cirúrgico em 
torno de 40 minutos. Enfim, todo o processo de chegada e alta não envolve mais de que 2 
horas. 
O Dr. Marcelo Paglioli sempre conversa com o acompanhante do paciente ao final de cada 
procedimento, informando como foi a cirurgia e novamente orientando o pós-cirúrgico. 
 
Retornos:  
Existe um protocolo para retornos que incluem datas e exames no qual permitem um 
acompanhamento seguro. O primeiro retorno será no dia seguinte a cirurgia, onde o 
médico e o paciente voltam a se encontrar. 
 
Estamos à sua disposição! 
Ophtalmocentro | (54) 3228 8973 
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