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Imunização ativa 
 
■ A imunização ativa é realizada pela introdução no organismo de diferentes tipos de antígenos, 
  representados tanto por cepas vivas e atenuados dos agentes responsáveis pela doença que 
  se pretende prevenir como por seus componentes inativos. 
 
■ A vacina de agente vivo com patogenicidade atenuada estimula a imunidade celular e humoral, 
   confere proteção duradoura, costuma provocar reações e existe a possibilidade teórica de que 
   a atenuação sofra reversão. Ex.: BCG, VOP (Sabin), Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), 
   Varicela, Febre Amarela. 
 
■ A vacina de agente inativado, por não ter caráter infeccioso, necessita de doses de reforço 
   para manutenção da imunidade. Pode ser constituído por microorganismos integrais inativados 
   por agentes químicos ou físicos, por toxinas inativadas e componentes de superfície purificados. 
   Ex.: DPT (suspensão de bactérias inteiras mortas da Bordetella pertussis, combinada com  
   os  toxóides tetânico e diftérico), Hib, VIP (Salk), Influenzae. 
 
■ As vacinas recombinantes são obtidas por técnicas de engenharia genética, pela inserção 
   de fragmentos de DNA de vírus patogênico no DNA de outro não patogênico. Ex. Hepatite B. 



Precauções e contraindicações gerais 
 
■ Hipersensibilidade à vacina ou a seus componentes. 
■ Vacinação com bactérias ou vírus vivos atenuados em pacientes com imunodeficiências   
    congênita ou adquirida e em situações de doenças que levem à imunodepressão ou que   
    indiquem tratamento com imunossupressores. 
■ Febre ou outras manifestações que sugerem doença moderada ou grave. 
■ Neoplasia maligna. 
■ A vacina BCG deve ser adiada temporariamente em crianças com peso inferior a 2.000g. 
■ A vacinação com DPT ou DPTac é contraindicada em crianças com mais de sete anos de  
   idade; crianças com doença neurológica em atividade; ou as que tenham apresentado, após  
   a aplicação de dose anterior, as seguintes manifestações: 
   a) Reação anafilática. 
   b) Convulsões nas primeiras 72 horas após a vacinação. 
   c) Desenvolvimento de encefalopatia nos primeiros sete dias. 
   d) Reação hipotônico-hiporresponsiva ou choro persistente e 
       incontrolável nas primeiras 48 horas após a vacinação. 





BCG – Tuberculose: Deve ser aplicada em dose única. Uma segunda 
dose da vacina está recomendada quando, após 6 meses da primeira 
dose, não se observa cicatriz no local da aplicação.  
Hanseníase: Em comunicantes domiciliares de hanseníase, independente 
da forma clínica, uma segunda dose pode ser aplicada com intervalo 
mínimo de seis meses após a primeira dose. 






























