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Efeitos colaterais das vacinas motivam
discussão
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Orestes Petrillo, médico da
Coordenação de Saúde e
Assistência

s vacinas nos fazem bem ou mal?

Esse é um tema que vem mobili-

zando, há algum tempo, cientistas, pesqui-

sadores e médicos, Desde que nascemos,

somos submetidos a doses de várias vaci-

nas que prometem nos proteger contra

doenças graves e até fatais, No momento,

o ponto de discussão entre os especialis-

tasgira em torno de reações adversas cau-

sadas pela inoculação de algumas vacinas

e seu real efeito ao bem-estar huma-

no, Segundo a Revista "Superin-

teressante" de fevereiro. na matéria "Vaci-

nasfazem bem ou mal?". enquanto as chamadas

doenças de infância. como sarampo e rubéola.

declinam. aparentemente como conseqüência das

campanhas de vacinação. é observado um súbi-

to aumento de males crônicos como diabete.

artrite. asma e alergias.

Um ponto divergente no qual os antivacinistas

se apóiam é o argumento de que as vacinas co-

meçaram a ser usadasquando asprincipais doen-

ças infecciosas já estavam em declínio. A

erradicação das doenças seria. portanto. resulta-

do de outros fatores, como a melhoria da ali-

mentação e das condições de higiene e de sane-

amento a partir da segunda metade do século

XIX, Dados apresentados na matéria revelam que

o índice de mortes provocadas pelo sarampo -

que hoje acomete cerca de 42 milhões de crian-

ças, matando um milhão todos os anos - decli-

nou 95% no período de 1915 a 1958. A vacina

contra a doença só foi criada em I964.

Defesa - ParaOrestes Petrillo. pediatra, c1ínico-

geral e médico do Trabalho. o uso da vacina é

imprescindível e deve ocorrer sem receio. uma

vez que a imunização é controlada por técnicos

competentes. O rigor para a fabricação de uma

vacina; a sua inspeção pela Organização Mundial ••

de Saúde (OMS) e pela Academia Americana de ã
Pediatria; os estudos sobre seu desenvolvimen- "'"

to. bem como o número de profissionais envol- g
vidos no trabalho, são, de acordo com Petrillo,

garantias de segurança. "Quando as vacinas são

indicadas corretamente, os efeitos colaterais são

apenas sintomáticos e mínimos diante da imuni-

dade contra asdoenças", afirma. A vacina combi-
O

nada contra sarampo. caxumba e rubéola, por .:

exemplo, quando provoca reação. trata-se de algo

leve e passageiro, incluindo febre baixa. manchas

vermelhas, leve diminuição do apetite e mal-estar

que dura até três dias. de acordo com infor- _

mações da Smdhk/ine Beeeham Farmacêutica •.

do Brasil. =1
Orestes Petrillo enfatiza. ainda, que o gover- •.~

no federal nunca deu tanta atenção à vacinação e à
prevenção geral de doenças como atualmente.

Na opinião dele, os gestores estaduais e munici-

paisdo Sistema Único de Saúde devem priorizar,

cada vez mais, a atenção primária à saúde.

Servidora relata sua experiência
com vacznas

Cláudia Sampaio, adepta da
Homeopatia

diretora Legislativa. Cláudia Sampaio

, Costa. é adepta da Homeopatia e la-

menta o fato de a Medicina tradicional não se

abrir a outras formas preventivas. Segundo ela.

"a Medicina poderia estar evoluindo muito mais

caso não desprezasse abordagens alternativas

de prevenção e tratamento de doenças", Des-

de que começou a fazer tratamento homeo-

pático. juntamente com seus dois filhos. há 17

anos, quando eles ainda eram crianças, Cláu-

dia só tomou uma vacina. em campanha da As-

sembléia. "Todos os funcionários eram convi-

dados a tomar vacina. mas eu não fazia muita

questão". completa.

Desconhecendo os princípios da Homeopatia

perante avacinação,a servidora afirmaque vacinou

seus filhos apenas contra as doenças da infância,

masacredita muito naeficáciados tratamentos ho-

meopáticos, ''A Homeopatia trabalha no nível

energético da pessoa.tratando-a. e pessoasaudável

não adoece", afirma. Conhecendo algumaspesso-

asque nuncasevacinaram,elaconta. ainda.que seu

homeopata nunca se referiu à necessidadeda vaci-

nação.

PARCERIAJULHO/OI.


	00000001

