
Para mais informação sobre a imunização, 
visite immunisation.health.nsw.gov.au e reserve 
a data para vacinar através de descarregar o útil 
Aplicativo de Telefone SAVE THE DATE ou imprima 
um Calendário Personalizado.

 ONDE VACINAR
As vacinações são fornecidas por:

• Médicos de Clínica Geral

• Algumas municipalidades

• Alguns centros de saúde comunitária

Se não tiver a certeza sobre que serviços 
estão disponíveis na sua área, pode contactar 
a sua Unidade de Saúde Pública mais próxima 
através do 1300 066 055 

DESCARREGUE
APLICATIVO 

PARA...

VACINE SEM DEMORA  
PARA AJUDAR A EVITAR DOENÇAS

PORTUgUESE
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•  A vacinação é a melhor 
maneira de proteger a sua 
criança contra doenças 
sérias

•  Através da vacinação está 
a proteger a sua criança, 
bem como a comunidade 
em geral

•  Quantas mais pessoas 
vacinarem as suas 
crianças, maior a nossa 
capacidade de controlar 
doenças sérias preveníveis 
por vacina

 EFEITOS SECUNDÁRIOS
As vacinas são seguras e eficazes. Os benefícios da 
imunização superam grandemente quaisquer riscos. 
Contudo, como com outros medicamentos, uma 
vacina pode por vezes causar efeitos secundários. 
Estes são normalmente ligeiros e de curta duração 
e incluem dor, inchaço e vermelhidão no local da 
injeção. Efeitos secundários sérios são raros.

Se tiver qualquer preocupação sobre possíveis 
efeitos secundários, fale com o seu médico ou 
fornecedor de serviços de imunização.

Necessitará fornecer registos das imunizações 
da sua criança para inscrição na creche, na 
pré-primária e na escola. Contacte o Registo de 
Imunizações através do 1800 653 809 para obter 
uma Declaração de Historial de Imunização.

QUANDO VACINAR
O Calendário de Imunizações de NSW recomenda que 
as crianças sejam vacinadas com as seguintes idades:

• À nascença • 6 Meses • 18 Meses
• 6–8 Semanas • 12 Meses • 3½–4 Anos
• 4 Meses

É importante vacinar a sua criança a tempo. 
Assim, reserve tempo antecipadamente, 
marque uma consulta com o seu médico ou 
fornecedor de serviços de imunização e reserve 
a data para a vacinação.

PORQUÊ VACINAR

MANTENDO REGISTOS
Descarregue o útil Aplicativo de Telefone 
SAVE THE DATE ou imprima um 
Calendário Personalizado no 
immunisation.health.nsw.gov.au

As vacinas fornecem a melhor proteção se forem 
dadas a tempo. Atrasar a vacinação quando os 
seus filhos não se sentem bem é uma reação 
normal. Mas na verdade, mesmo que tenham 
o nariz a pingar ou uma ligeira constipação podem 
ainda receber a sua injeção. A vacinação atempada 
é a melhor maneira de proteger a sua criança 
contra doenças sérias.

OS FACTOS
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