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Informações importantes
 Para inscrever a sua criança numa escola 

primária ou secundária, por favor forneça 
uma certidão de imunização, quer: uma 
Declaração da História de Imunização do 
AIR (para uma criança que esteja 
atualizada, não esteja atualizada ou que 
não possa ser imunizada por razões de 
saúde ou que tenha imunidade natural) OU 
um Formulário de História de Imunização 
do AIR (para uma criança que esteja a 
cumprir um esquema aprovado 
de recuperação).

 Se uma certidão aprovada de imunização 
não for fornecida quando da inscrição, 
os estudantes podem ainda ser inscritos 
na escola mas serão considerados como 
não imunizados no registo de imunização 
da escola.

 Estudantes sem uma certidão aprovada 
de imunização e aqueles que não 
estiverem imunizados podem ser 
excluídos da escola se houver um surto 
de uma doença prevenível por vacina na 
escola OU se entrarem em contato com 
uma pessoa com uma doença prevenível 
por vacina, mesmo se não houver um 
surto na escola.

 A NSW Health colabora estreitamente 
com as escolas para oferecer as vacinas 
recomendadas para adolescentes no 
programa de vacinação baseado nas 
escolas. Em 2018, as vacinas contra o 
papilomavírus humano (HPV) e a difteria-
tétano-tosse convulsa/coqueluche (dTpa) 
estão a ser oferecidas no 7º ano, enquanto 
a vacina antimeningocócica ACWY está 
a ser oferecida nos 10º e 11º anos.    

Mais informações 
Australian Immunisation Register  
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
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Save the Date app
Descarregue o aplicativo prático de 
telefone SAVE THE DATE ou imprima um 
esquema de imunização personalizado na 
immunisation.health.nsw.gov.au 
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A partir de 1 de Abril de 2018, 
é exigido a todos os diretores de 
escola que peçam uma certidão de 
imunização quando da inscrição.
Embora os estudantes possam ser inscritos mesmo se 
uma certidão de imunização não for apresentada, estas 
crianças serão consideradas como não imunizadas e 
poderão ser excluídas da escola se houver um surto de 
uma doença prevenível por vacina OU se entrarem em 
contato com uma pessoa portadora de uma doença 
prevenível por vacina, mesmo se não houver um surto 
na escola.

Os pais são encorajados a garantir que as suas crianças 
têm a imunização atualizada e a apresentar uma 
certidão de imunização do Registo Australiano de 
Imunização (Australian Immunisation Register (AIR)) 
quando da inscrição, ou seja, quer:

 uma Declaração da História de Imunização do AIR 
(AIR Immunisation History Statement) OU

 um Formulário de História de Imunização AIR 
(AIR Immunisation History Form)

Por que estão a ser feitas estas 
alterações
Estas alterações foram feitas de modo a recolher 
informações precisas sobre o estado de imunização da 
criança e para ajudar a gerir surtos de doença nas 
escolas e na comunidade. Dados mostram que houve 
um aumento de notificações de algumas doenças 
preveníveis por vacina em crianças mais velhas em 
comparação com crianças mais novas. Atualmente, os 
pais têm também acesso mais fácil aos registos de 
imunização de crianças mais velhas no Registo 
Australiano de Imunização (AIR), o qual mantém os 
registos de imunização fornecidos a qualquer idade*.

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, 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 preveníveis.

Declaração da História de Imunização 
do AIR
O AIR regista as imunizações administradas a crianças e, 
pós a criança ter completado 4 anos de idade, envia aos 
pais uma Declaração da História de Imunização do AIR. 
Esta pode ser usada para a inscrição.

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

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

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

 ligando para a Linha de Inquéritos Gerais do AIR 
através do 1800 653 809

As crianças com idade igual ou superior a 14 anos podem 
pedir a sua própria Declaração da História de Imunização 
ao AIR através de usar ou criar a sua própria conta 
Medicare online através do myGov https://my.gov.au/

Crianças completamente imunizadas
Mais de 94% das crianças em NSW estão completamente 
imunizadas aos 5 anos de idade, e as suas Declarações da 
História de Imunização do AIR incluem as palavras “This 
child has received all vaccines required by 5 years of age” 
(esta criança recebeu todas as vacinas necessárias para os 
5 anos de idade) no final da página.

Crianças com contraindicações 
médicas ou com imunidade natural
Crianças que não possam ser imunizadas por razões de 
saúde, ou que possuam imunidade natural, serão 
também registadas como “Up to date” (Atualizadas) na 
Declaração da História de Imunização do AIR, se um 
Formulário de Isenção Médica do AIR (AIR Medical 
Exemption Form) tiver sido preenchido por um 
médico/a de clínica geral /especialista e tenha sido 
enviado para o AIR. A isenção médica ou imunidade 
natural serão listadas no final da Declaração.

Crianças imunizadas no estrangeiro
Quando as vacinas tiverem sido administradas no 
estrangeiro e não estejam registadas no AIR, os registos 
estrangeiros da criança devem ser verificados por um 
médico/a de clínica geral/enfermeiro/a, o/a qual 
transmitirá a informação ao AIR. Os pais devem então, 
pedir uma Declaração da História de Imunização do AIR 
atualizada para entregar à escola.

Crianças não completamente 
imunizadas
Para crianças que não tenham recebido todas as 
imunizações recomendadas para os 4 anos de idade, a 
sua Declaração da História de Imunização do AIR listará 
as imunizações que faltam e as datas em que são 
devidas no final da página. Estas crianças devem iniciar 
um esquema aprovado de recuperação e devem ter um 
Formulário de História de Imunização do AIR preenchido 
pelo médico/a de clínica geral/enfermeiro/a e enviado 
para o AIR. Os pais podem então fornecer uma cópia do 
Formulário de História de Imunização do AIR à escola 
quando da inscrição.

Esteja ciente que estudantes que não tenham recebido 
todas as imunizações recomendadas para a sua idade, 
ou para os quais uma certidão de imunização não 
tenha sido fornecida, podem ter de ficar em casa 
durante um surto de doença. Isto é proteger a criança 
e prevenir a propagação da doença.

    

*  Atualmente as imunizações administradas através do 
Programa de Vacinação na Escola não são enviadas para 
o AIR. A partir de finais de 2018 os registos de imunização 
na escola começarão a ser enviados para o AIR. 
Os registos de vacinação na escola não são necessários 
para a inscrição, mas se desejar obter os registos da sua 
criança, contate a sua unidade de saúde pública através 
do 1300 066 055

https://my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

