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A clínica oftalmológica Pró-Olho funciona no primeiro andar do Edifício Professor Carlos Daniel,
ao lado do clínica odontológica Espaço Sorriso.

Na Pró-Olho é possível fazer diagnósticos de problemas e doenças oculares através de
exames computadorizados de campimetria visual, ultrassonografia ocular, microscopia
especular, ecobiometria, topografia corneana, refração computadorizada, tonometria
computadorizada, mapeamento de retina e ceratometria. A clínica também faz sob marcação
prévia, pequenas e grandes cirurgias do olho, entre essas as cirurgia de piterígeo, cirurgia de
calázio, cirurgia de tumor de pálpebra, drenagem lacrimal, cirurgia de catarata por
facoemulsificação (que ao mesmo tempo elimina a catarata e corrige problemas oculares como
a miopia e a hipermetropia), cirurgia de glaucoma e correção de estrabismo - conhecido
popularmente como "olho preguiçoso" ou "olho vesgo".
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A clínica Pró-Olho também conta com um departamento especializado em lentes de contato,
coordenado pela contatóloga Lara Ane Castelo Branco, que fez o curso Cléber Godinho de
Lentes de Contato em Belo Horizonte e é especializada em Gestão Hospitalar pela Fundação
Getúlio Vargas. Este departamento adapta lentes para os mais variados usos, que vão desde
os mais comuns (em problemas como miopia, hipermetropia e astigmatismo) até lentes para
presbiopia e lentes cosméticas, para correção de problemas estéticos (manchas no olho
causadas por danos físicos ou doenças) e lentes coloridas. Também são feitas lentes
gelatinosas e rígidas, descartáveis e de uso prolongado. A clínica faz até mesmo lentes para
mais de um problema ocular, as lentes progressivas e multifocais.

Dr. Marcos Aurélio Monteiro Araújo, oftalmologista com especialização na USP e 20 anos de
experiência, é o médico responsável.

A equipe da Clínica Pró-Olho está pronta para cuidar da saúde dos seus olhos e garantir a
você uma maior qualidade de vida!
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