
Inscrição em 
Serviços de 
Guarda de 
Crianças  
e a Imunização

FACTOS IMPORTANTES 
✔ É necessário apresentar uma Declaração de História da 

Vacinação do ACIR actualizada ou um Impresso de História 
da Vacinação (para crianças num programa de actualização) 
para inscrição em serviços de guarda de crianças.

✔ Se apropriado, podem também ser apresentados um 
Impresso de Contraindicação Médica ou um Impresso de 
Objecção de Consciência preenchidos por um/a médico/a

✔ As vacinas são mais eficazes se administradas nos prazos 
requeridos 

✔ Atrasar as vacinas coloca as crianças em risco de contrair 
uma doença e ficarem muito doentes

✔ Crianças com uma doença ligeira, como o nariz a pingar, 
ou com uma constipação ligeira podem ser vacinadas 
com segurança

✔ Vacinando muitas pessoas numa comunidade protege 
também as pessoas que não estejam vacinadas e ajuda 
a controlar doenças graves preveníveis por vacina

✔ Descarregue o aplicativo de telefone grátis ‘Save the Date 
to Vaccinate’ (Reservar a Data para Vacinar) para obter um 
programa de vacinação personalizado para cada criança 
com lembretes para garantir que as crianças são vacinadas 
atempadamente. Para descarregar o aplicativo, 
visite o sítio web Save the Date to Vaccinate  
(www.immunisation.health.nsw.gov.au) e siga as ligações 
para o iTunes (para iPhone) ou para Google Play 
(para Android).

MAIS INFORMAÇÕES 

Sítio web do ACIR  
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

Sítio web da NSW Health 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health 
Sítio web da campanha 
‘Save the Date to Vaccinate’
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Departamento de Saúde  
e Envelhecimento do Governo Australiano  
Programa Imunizar a Austrália
www.immunise.health.gov.au
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DECLARAÇÃO DE HISTÓRIA DA VACINAÇÃO 
INCORRETA 
Se faltarem vacinas na declaração, os pais devem contactar o/a 
médico/a ou enfermeiro/a que administrou as vacinas de modo a 
verificar se os registos foram enviados para o ACIR. Uma vez que a 
informação actualizada do/a médico/a ou enfermeiro/a tenha sido 
recebida pelo ACIR, uma Declaração de História da Vacinação pode 
ser reemitida aos pais pelo ACIR. 

DECLARAÇÃO DE HISTÓRIA DA VACINAÇÃO –  
MOSTRA QUE A CRIANÇA NÃO ESTÁ 
ACTUALIZADA  
Crianças que tenham a sua imunização em atraso podem ser 
inscritas em serviços de guarda de crianças assim que iniciem um 
plano de actualização. O/a médico/a ou enfermeiro/a necessita 
preencher um Impresso de História da Vacinação, enviá-lo para o 
ACIR e fornecer uma cópia aos pais. 

SURTO DE DOENÇA PREVENÍVEL POR VACINA
Crianças não imunizadas podem ter de ficar em casa durante um 
surto de doença. Isto é para proteger a criança e também para 
evitar que a doença se propague na comunidade. 

DECLARAÇÃO DE HISTÓRIA DA VACINAÇÃO 
ACTUALIZADA 
Após cada vacina, os pais devem fornecer a Declaração de História 
da Vacinação ao/à responsável pelo serviço de guarda de crianças 
para que seja incluído no Registo de Imunização do serviço. Os 
pais podem imprimir uma declaração directamente do sítio web 
dos serviços em linha da Medicare. 

SUBSÍDIO FISCAL A FAMÍLIAS PARTE A
Para receber o suplemento do Subsídio Fiscal a Famílias Parte A 
(Family Tax Benefit Part A), as crianças devem estar registadas como 
completamente imunizadas no ACIR nos anos durante os quais a 
criança cumpra 1, 2, e 5 anos de idade. Os pais poderão ainda ser 
elegíveis se apresentarem um Impresso de Isenção de Imunização. 

A DECLARAÇÃO DE HISTÓRIA DA VACINAÇÃO 
DO ACIR 
Os pais receberão uma Declaração de História da Vacinação por 
correio, após a sua criança tiver completado as vacinações dos 18 
meses, e dos 3½-4 anos de idade. Os pais podem obter uma 
Declaração de História da Vacinação a qualquer altura:

•	 telefonando	para	o	Registo	Australiano	de	Imunização	Infantil	
(ACIR) através do 1800 653 809

•	 através	dos	Serviços	em	Linha	da	Medicare	na			 
www.medicareaustralia.gov.au/online 

•	 requerendo	uma	declaração	por	email	ao		 
acir@medicareaustralia.gov.au 

•	 visitando	o	Centro	local	do	Departamento	de	Serviços	Humanos,	
balcão da Medicare ou balcão do Centrelink.

CRIANÇAS ‘ACTUALIZADAS’ 
Algumas crianças a ser inscritas em serviços de guarda de crianças 
podem ser demasiado jovens para ter tomado todas as suas vacinas 
de imunização infantil. As Declarações de História da Vacinação do 
ACIR para crianças que estejam actualizadas terão as palavras 
“up to date” (actualizada) registadas no canto superior esquerdo da 
declaração. As próximas vacinas e as datas em que são devidas 
serão registadas na secção inferior da declaração. 

Para crianças mais velhas que estejam totalmente vacinadas, 
a secção lilás na parte inferior da Declaração de História da 
Vacinação tem as palavras “This child has received all vaccines 
required by 5 years of age” (esta criança recebeu todas as vacinas 
requeridas para a idade de 5 anos). 

CRIANÇAS VACINADAS NO ESTRANGEIRO
Os programas de vacinação no estrangeiro podem diferir do programa 
australiano e necessitam ser verificados por um/a médico/a ou 
enfermeiro/a, que transferirá a informação para o ACIR. 
Uma Declaração de História da Vacinação do ACIR será então emitida 
aos pais pelo ACIR. 

PROTECÇÃO ANTES DA INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS 
DE GUARDA DE CRIANÇAS 
Para ajudar a proteger as crianças, é importante que elas estejam 
devidamente vacinadas antes de se inicarem os serviços de guarda 
de crianças. As vacinas tardias colocam as crianças em risco de 
contrair doenças graves. 

INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS DE GUARDA DE 
CRIANÇAS E REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO
Sob	a	Lei	de	Saúde	Pública	de	NSW	de	2010,	os	pais	devem	
fornecer uma Declaração de História da Vacinação (Immunisation 
History Statement) do Registo Australiano de Imunização Infantil 
(ACIR) (que mostre que a imunização da criança está actualizada), 
ou o Impresso IMMU13 de História da Vacinação (Immunisation 
History Form - que mostre que a criança está a cumprir um 
programa para atingir a imunização necessária), ou um impresso de 
isenção de imunização. Esta informação é usada para identificar e 
excluir crianças de serviços de guarda de crianças, em casos de 
surtos de uma doença prevenível pela vacinação.

Os pais de crianças que não tenham 
a documentação necessária não poderão inscrever 
a sua criança em serviços de guarda de crianças. 

FORMULÁRIOS DE ISENÇÃO DE IMUNIZAÇÃO 
Crianças que não tenham sido vacinadas por razões médicas, ou 
cujos pais tenham uma objecção de consciência à vacinação, podem 
ser inscritas em serviços de guarda de crianças desde que um dos 
seguintes impressos, preenchido por um/a médico/a ou enfermeiro/a 
de imunização, seja apresentado junto com a inscrição:

• Isenção de Vacinação 
Impresso de Contraindicação Médica  
Medical Contraindication Form (IMMU11), ou; 

• Isenção de Vacinação 
Impresso de Objecção de Consciência  
Conscientious Objection Form (IMMU12). 


