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Fatos importantes

 Para inscrever a sua criança num 
serviço de guarda de crianças, 
é necessário apresentar uma 
Declaração atualizada de História do 
Registo Australiano de Imunização 
(AIR) (para uma criança que esteja 
atualizada ou que não possa ser 
imunizada por razões de saúde) 
OU um Formulário de História de 
Imunização do AIR (para uma criança 
que esteja a seguir um esquema 
de ajustamento).

 As imunizações são mais eficazes se 
dadas na data devida (consulte o seu 
aplicativo de telefone ‘Guarde a Data 
para Vacinar’ (‘Save the Date to 
Vaccinate’) ou o Livro Azul (Blue Book) 
do bebé para ver as datas da 
imunização).

 Se não imunizar a sua criança a tempo, 
a criança corre o risco de contrair uma 
doença e ficar muito doente.

 Crianças com uma doença ligeira tal 
como um nariz a pingar ou com uma 
constipação ligeira podem ser 
imunizadas com segurança.

 A imunização de muitas pessoas numa 
comunidade protege também aquelas 
pessoas que não tenham sido 
vacinadas e ajuda a controlar 
doenças graves evitáveis.

Mais informações 
Australian Immunisation Register  

https://www.humanservices.gov.au/
individuals/services/medicare/australian-
immunisation-register

NSW Health 

www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health ‘Save the Date  
to Vaccinate’

www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program

www.immunise.health.gov.au

Descarregue o aplicativo 
prático de telefone 
SAVE THE DATE ou 
imprima um esquema de 
imunização personalizado 
na immunisation.health.
nsw.gov.au 

Inscrição em serviços 
de guarda de crianças 
e ensino pré-primário, 
e a imunização 
Informações  
para os pais

Portuguese

https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
www.health.nsw.gov.au/immunisation
www.immunisation.health.nsw.gov.au
www.immunise.health.gov.au


A partir de 1 de janeiro de 2018, apenas 
crianças completamente imunizadas 
para a sua idade OU que tenham uma 
razão de saúde para não estarem 
imunizadas OU que estejam a cumprir 
um plano de ajustamento, poderão 
ser inscritas num serviço de guarda 
de crianças. Crianças que não tenham 
sido imunizadas devido a uma objeção 
de consciência por parte dos pais, não 
poderão ser inscritas num serviço de 
guarda de crianças.

Para poder inscrever a sua criança, todos os pais devem 
apresentar a apropriada documentação da imunização 
ao pessoal do serviço de guarda de crianças. Isto inclui 
centros de dia/ creches em casas de família, amas, 
cuidados temporários e escolas pré-primárias.

Por que é que a imunização 
é importante
A imunização é a melhor forma de proteger a sua 
criança contra doenças graves. Ao imunizar a sua 
criança, está a protegê-la, a ela e à comunidade em 
geral, especialmente aqueles que são demasiado 
jovens para serem imunizados ou aqueles que por 
razões de saúde não podem ser imunizados. 
Quantas mais pessoas imunizarem as suas crianças, 
mais poderemos controlar doenças graves evitáveis.

A Declaração de História 
de Imunização do AIR
Ao inscrever uma criança num serviço de guarda de 
crianças, os pais devem apresentar uma Declaração 
de História do Registo Australiano de Imunização 
(Australian Immunisation Register) (AIR) (que mostre 
que a imunização da criança está atualizada ou que 
não pode ser imunizada por razões de saúde) OU um 
Formulário de História de Imunização do AIR (AIR 
Immunisation History Form) (que mostre que a criança 
está num esquema reconhecido de ajustamento).

Os pais podem, a qualquer altura, requerer uma cópia 
da Declaração de História de Imunização do AIR 
(AIR Immunisation History Statement) da sua criança 
(até que a sua criança atinja 14 anos de idade):

 usando a sua conta Medicare online através do 
myGov https://my.gov.au/ 

 usando o Medicare Express Plus App  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps 

 telefonando para a General Enquiries Line (Linha de 
Inquéritos Gerais) do AIR através de 1800 653 809

Crianças ‘Atualizadas’
As crianças que tenham tido todas as imunizações para 
a sua idade, terão as palavras “Up to date” (Atualizada) 
no topo esquerdo da sua Declaração de História de 
Imunização do AIR. A data da próxima imunização será 
registada na última seção da Declaração.

Crianças que não possam ser imunizadas por razões de 
saúde, ou que possuam imunidade natural, serão 
registadas como “Up to date” (Atualizadas) se um 
Formulário de Isenção Médica do AIR (AIR Medical 
Exemption Form) tiver sido preenchido por um médico 
de clínica geral /enfermeiro e enviado para o AIR. 
A isenção médica ou imunidade natural será listada 
junto da base da Declaração atualizada de História de 
Imunização do AIR.

Para crianças mais velhas que tenham feito todas as 
suas imunizações, a sua Declaração incluirá as palavras 
“This child has received all vaccines required by 5 years 
of age” (Aos 5 anos de idade esta criança já recebeu 
todas as vacinas exigidas) na base da página.

Declaração de História 
de Imunização Atualizada
Após cada imunização, os pais devem fornecer a 
Declaração atualizada de História de Imunização do 
AIR da sua criança ao centro de serviços de guarda 
de crianças.

Declaração de História de 
Imunização AIR incorreta
Se algumas das imunizações que forem dadas à sua 
criança faltarem na Declaração de História de 
Imunização do AIR, os pais necessitam contatar 
o médico de clínica geral/ enfermeiro que administrou 
a vacina para que verifiquem que os registos foram 
enviados para o AIR. Uma vez que o registo tenha sido 
corrigido, peça uma Declaração atualizada de História 
de Imunização do AIR.

Crianças ‘Not Up To Date’  
(Não Atualizadas) 
As crianças que não tenham levado todas as 
imunizações recomendadas para a sua idade podem 
ainda ser inscritas em serviços de guarda de crianças 
uma vez que tenham iniciado o seu esquema de 
ajustamento. O seu médico de clínica geral/ enfermeiro 
deve preencher um Formulário de História de 
Imunização do AIR, enviar este para o AIR e dar-lhe uma 
cópia para que possa ser fornecida ao serviço de guarda 
de crianças.

Por favor lembre-se que as crianças que não tenham 
recebido todas as imunizações recomendadas para 
a sua idade, poderão ter de ficar em casa durante 
epidemias. Isto é para proteger a criança e evitar 
a transmissão da doença.

Crianças vacinadas 
no estrangeiro
Os esquemas de imunização no estrangeiro podem ser 
diferentes do esquema de imunização australiano. 
Se a criança tiver sido imunizada no estrangeiro, 
o registo de imunização dela tem de ser verificado por 
um médico de clínica geral/enfermeiro que transferirá 
a informação para o AIR. Os pais devem então requerer 
uma Declaração atualizada de História de Imunização 
do AIR para a fornecer ao serviço de guarda de crianças.
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