Por que as vacinas têm efeitos colaterais?

Quando uma pessoa recebe uma vacina, sempre haverá probabilidade de seu corpo
ter alguma reação, porque algo diferente e novo está entrando nele. Essas reações
do corpo são conhecidas como efeitos colaterais e variam dependendo do tipo de
medicamento e do corpo que receber a vacina. Os efeitos colaterais são mais
comuns do que você possa imaginar, mas existem mitos e informações pouco
confiáveis na Internet que falam de histórias de reações alérgicas, do aparecimento
de alguma deficiência como efeito colateral e, até mesmo, da morte quando uma
vacina é administrada.
Porém, isto não é verdade, pois o risco de ter um efeito colateral grave é realmente
muito baixo. No entanto, para entender por que estas reações podem aparecer no
corpo quando você é vacinado, é necessário entender como as vacinas funcionam.

Todos os dias o corpo humano deve combater os agentes externos que entram
nele, mas raramente a pessoa sabe disso, a menos que uma infecção seja mais
agressiva e as células não estejam preparadas para combater o agente externo.
Não obstante, as células desenvolvm uma memória para lembrar os novos intrusos.
É por isso que o sistema imune pode reconhecer um agente externo que tenha
entrado anteriormente no corpo e pode combatê-lo facilmente. Estas células com
memória têm somente uma tarefa que é reconhecer o vírus ou a bactéria que uma
vez atacou o corpo e lembrar o sistema imune como atacá-lo.
Agora, as vacinas são uma ferramenta para o corpo criar estas células que lembram
de uma doença para que, quando ela chegar, saiba como combatê-la. Portanto, uma
vacina tem partes desse vírus, bactéria ou fungo que estão mortos ou que não
podem causar nenhum dano. Em outras palavras, uma vacina é uma versão fraca
do agente infeccioso e, portanto, não é suficientemente potente para causar a
doença mas, mesmo assim, é suficientemente poderosa para que o corpo possa se
lembrar de como a infecção se move.
É importante esclarecer que a reação que o corpo produz é natural e orgânica, isto
é, que a imunidade é obtida graças ao trabalho das células. De fato, o corpo tem
uma memória tão boa que algumas vacinas protegem os seres humanos durante
anos e, até mesmo, por toda a vida.

Existem riscos nas vacinas?

As vacinas são um dos avanços médicos mais bem-sucedidos dos tempos
modernos, de fato, são tão bem-sucedidas que algumas pessoas não conhecem
algumas doenças como a difteria ou a coqueluche graças a elas. Por causa disso,
alguns adultos estão questionando se é necessário vacinar crianças contra doenças
que não existem mais, pois consideram que todas as vacinas podem ter efeitos
adversos.
No entanto, se as crianças não forem vacinadas, poderiam reaparecer algumas
doenças e milhões de pessoas ficariam doentes. Quanto menos pessoas forem
vacinadas, será menos provável a criação da imunidade do rebanho, que protege as

pessoas que ainda não foram vacinadas, o que poderia, finalmente, levar a uma
potencial epidemia.
Portanto, os efeitos colaterais dificilmente podem ser comparados com os
benefícios que uma vacina pode trazer. Porém, o fato de permitir que um agente
estrangeiro entre no corpo faz com que sempre exista a possibilidade de um corpo
ter reações, pois as células são feitas para detectarem qualquer agente infeccioso
e o atacarem.
É possível que haja dor, inflamação, febre e irritação após uma vacinação, mas
mesmo assim é pouco provável que uma pessoa tenha uma reação alérgica a uma
vacina. Mais especificamente, 1 de 1 milhão de pessoas vacinadas terá um efeito
colateral grave, que aparecerá depois de poucos minutos a um máximo de horas
após a vacinação.
Além disso, os efeitos colaterais das vacinas a longo prazo ainda não foram
comprovados, apesar dos estudos realizados até o momento. Existem instituições
que foram criadas com o único propósito de entender por que os efeitos colaterais
das vacinas aparecem para que possam ser minimizados ou erradicados em
medicamentos futuros.
Por exemplo, o Centro de Ciências de Segurança de Medicamentos da Universidade
de Liverpool, na Inglaterra, inaugurado em 2008, reuniu toxicologistas e
farmacologistas para pesquisar e relatar efeitos colaterais não comuns,
fornecendo informações úteis para o público e contribuindo para a criação de
novos medicamentos.
Há também alguns efeitos colaterais que são totalmente imprevisíveis, pois
respondem à genética de uma pessoa e à forma como seu corpo reage a um
medicamento específico. No entanto, o importante nestes casos é informar que
existe uma reação, para que possa ser estudada e, no futuro, prevenida em outros
pacientes.
Embora todos os corpos se comportem de uma maneira diferente quando recebem
um agente externo como os decorrentes das vacinas, a indústria tem documentado
durante anos os efeitos adversos e utilizado esta informação para melhorar as
vacinas a ponto de os efeitos colaterais serem mínimos em comparação com os
perigos que podem surgir se uma pessoa decidir não querer ser vacinada.
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