
 

 
 

Sistema de Informação de Imunização de New 
Hampshire 

Informações para Pais de Recém-nascidos 

Parabéns pelo nascimento do seu bebê! 
Este é um momento especial para você e sua família. O 
Departamento de Saúde e Serviços Humanos de New Hampshire 
deseja garantir que seu bebê tenha o melhor início de vida 
possível. Vamos trabalhar juntos para manter seu filho saudável! 

O que é o NHIIS? 
O Sistema de Informação de Imunização de New Hampshire 
(NHIIS) é o registro estadual de vacinas de New Hampshire. Este 
registro seguro e confidencial rastreia as vacinas da criança ao 
longo de toda sua vida. O NHIIS compartilha essas informações 
com os médicos do seu filho. 
 
 
Quais são os benefícios de usar o NHIIS? 

O NHIIS mantém todos os seus registros de vacinas em um só lugar. Se o seu bebê mudar de 
médico dentro de NH, o novo profissional poderá ver automaticamente todas as vacinas que o 
seu filho recebeu.  

O NHIIS fornece um registro oficial de vacinas quando você precisa dele para a escola, creche ou 
faculdade. 

O NHIIS informa o seu médico quando seu filho deve ser vacinado. Isso ajuda a garantir 
que ele esteja em dia com as vacinas e protegido contra doenças evitáveis por vacinação.  

O NHIIS pode evitar que seu bebê receba doses extras de vacina de que não precisa. Os 
médicos podem ver rápida e facilmente as vacinas que seu filho recebeu e saber se ele está 
próximo de receber uma vacina ou se já a recebeu. 

O NHIIS pode ajudar a prevenir surtos de doenças, identificando imediatamente se seu filho 
precisa de uma vacina para mantê-lo seguro. 

As informações do NHIIS são privadas. Elas são compartilhadas apenas com você, os médicos do seu 
bebê e a enfermeira da escola do seu filho.  
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Que informações são reportadas ao NHIIS? 
As informações que devem ser comunicadas incluem: nome do paciente, data de nascimento, sexo, 
endereço completo, incluindo município de residência, nome de solteira da mãe, nome da vacina, 
fabricante, número do lote e a data em que a vacina foi administrada. 

Sou obrigado a me inscrever no NHIIS? 
Não, a participação no NHIIS depende de você. Se não quiser as informações do seu bebê no NHIIS, 
selecione “não” na Divisão da Planilha de Registro Civil da Mãe onde diz: “Eu autorizo a liberação 
das informações de nascimento e imunização para o Registro de Imunização de NH”. 

E seu eu mudar de ideia? 
Não tem problema! Você pode escolher participar ou decidir 
não participar do NHIIS a qualquer momento. Visite o site do 
NHIIS para obter mais instruções sobre como se inscrever ou 
optar por não participar do programa.  

Como posso pedir a cópia do registro de vacinas do meu bebê? 
Os pais devem contactar o seu prestador de serviços de saúde 
participante. Para pacientes que não têm um profissional de 
saúde, entre em contato com o Programa de Imunização de NH 
no (603) 271-4028 para obter uma cópia. 

Onde posso obter 
mais informações? 
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https://www.dhhs.nh.gov/dphs/immunization/nhiis.htm
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