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Imunização e
prevenção levam
à vida saudável

Centro de Vacinação Faria Lima promove saúde e bem-estar por
meio de informação e serviços de qualidade para a população

C

om a pandemia do coronavírus, ficou nítido
o papel indispensável
que as vacinas têm para
evitar doenças e manter a saúde
em dia. À frente da equipe técnica
do Centro de Vacinação Faria Lima, o Dr. Elia Ascer sabe bem
disso e vem dedicando sua carreira à essa ciência fundamental. “A
prevenção é tudo para uma vida
saudável, o que ficou mais evidente do que nunca”, afirma ele. “Sobre a covid-19, é muito importante
não se esquecer das recomendações, como o distanciamento social, evitar aglomerações em locais
fechados e realizar testes, mesmo
quem já foi vacinado”, ressalta ele,
que é cardiologista graduado em
Medicina pela Escola Paulista de
Medicina (EPM – UNIFESP) e Especialista em Hemodinâmica e
Cardiologia Intervencionista.
Com uma equipe altamente
qualificada, com amplo conhe-

cimento em imunização e comprometida com a importância
da prevenção, a clínica oferece
tecnologia de ponta. “Temos
profissionais treinados para a
detecção da covid-19 por meio do
teste de antígeno, swab nasal e
por saliva, hoje autorizados para
viajantes internacionais em alguns países”, denota Elia, que
ainda menciona o RT-PCR, que
é padrão ouro, realizado no espaço com entrega de resultado
em 6 ou 24 horas. E o melhor:
todos aprovados pela ANVISA.
O Centro de Vacinação Faria
Lima ainda conta com o teste de
fluorescência, específico para dosar a quantidade de anticorpos
IGG e IGM, ambiente acolhedor,
com recepção, sala de espera e de
aplicação e consultório médico.
Além disso, a clínica possui um
moderno sistema de refrigeração
para armazenar vacinas e realiza
serviços em domicílio.

Ambiente acolhedor e estrutura ímpar
levam saúde e bem-estar aos pacientes

A prevenção é tudo para uma vida saudável, o
que ficou mais evidente do que nunca. E sobre a
covid-19, é importante manter as recomendações.
(Elia Ascer)
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Centro de Vacinação Faria Lima oferece
serviços de imunização e prevenção

Dr. Elia Ascer é cardiologista e lidera a
equipe de profissionais da clínica

