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Mantendo registos
Necessitará fornecer registos das 
imunizações da sua criança para inscrição 
na creche, na pré-primária e na escola. 
Os pais podem pedir uma cópia da 
Declaração da História de Imunização da 
AIR da sua criança (antes da criança 
completar 14 anos de idade):

•  usando a sua conta Medicare online 
através da myGov my.gov.au

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

•  telefonando para a Linha de Consultas 
Gerais da AIR através do 1800 653 809

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.

Vacine 
a tempo

NSW Health

Dê a melhor 
proteção ao 
seu bebé

Sabia que 
mais de 94% 
das crianças em 
NSW estão 
completamente 
imunizadas?

Portuguese

health.nsw.gov.au/vaccinate
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RESERVE A DATA 
PARA A VACINAÇÃO
A vacinação pontual  
é a melhor proteção  
para a sua criança  
contra doenças graves

Verifique quando  
é que a vacinação  
da sua criança é devida

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


Não atrase as vacinas 
As vacinas são seguras e fornecem a melhor 
proteção à sua criança se administradas 
a tempo de acordo com o Calendário de 
Imunização de NSW. 

A calendarização de cada vacina 
administrada às crianças é cuidadosamente 
feita por peritos para garantir que as 
crianças estão protegidas nas idades em que 
as doenças são mais comuns ou mais graves.

Não atrase as vacinas da sua criança mesmo 
se esta tiver o nariz a pingar ou estiver 
constipada. Fale com a/o sua/seu médica/o 
para garantir que a sua criança esteja 
protegida o mais cedo possível.

Porquê vacinar
•  A vacinação é a melhor maneira de 

proteger a sua criança contra 
doenças graves.

•  A vacinação protege a sua criança  
e a sua comunidade.

•  A vacinação ajuda a controlar doenças 
graves preveníveis por vacina. 

Quando vacinar
O Calendário de Imunizações de NSW 
recomenda que as crianças sejam vacinadas 
com as seguintes idades:

• À nascença
• 6 Semanas
• 4 Meses
• 6 Meses
• 12 Meses
• 18 Meses
• 4 Anos

É importante vacinar a sua criança a tempo. 
Assim, reserve tempo antecipadamente, 
marque uma consulta com o seu médica/o 
ou enfermeiro/a e reserve a data para 
a vacinação. 

Após a vacina
As vacinas são seguras e eficazes 
para proteger a sua criança contra 
doenças graves. 

Por vezes após a vacina a sua criança 
pode apresentar efeitos secundários 
ligeiros, tais como dor, inchaço 
e vermelhidão no local da injeção.

Se estiver preocupado/a sobre possíveis 
efeitos secundários, fale com a/o sua/seu 
médica/o ou enfermeiro/a.

Vacina grátis contra 
a gripe para crianças 
A vacina contra a gripe é a melhor 
proteção para a sua criança contra uma 
gripe grave. É grátis para crianças com 
idades entre os 6 meses e os 5 anos. 
A vacina contra a gripe deve ser 
administrada cada ano para proteger 
contra a maioria das estirpes da gripe. 
A vacina está disponível através do seu 
fornecedor de vacinação habitual. 

Para mais informações visite  
health.nsw.gov.au/flu

MANTENHA A SUA 
CRIANÇA SEGURA 
VACINE A TEMPO

www.health.nsw.gov.au/flu

