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MIIS é um novo sistema estadual que acompanha 
os seus registros de imunização e os de sua família. 

Esses registros listam as vacinas que você e seus filhos 
receberam para proteger-se contra o sarampo, catapora, 
tétano e outras doenças. O objetivo é garantir que todos 
em Massachusetts estejam com suas vacinas em dia e 
que seus registros estejam disponíveis sempre que 
necessário, por exemplo, quando seu filho ingressar na 
escola, quando você precisar de atendimento médico de 
urgência ou trocar de profissional de saúde. 

 
 
O que é MIIS? Como isso vai me ajudar? Por que isso é importante? 

• É um sistema computadorizado que 
coleta e armazena informações 
básicas de imunização dos habitantes 
de Massachusetts. 

• É um sistema seguro e confidencial, 
conforme exigido pela legislação de 
Massachusetts. 

• Este sistema está disponível para 
pessoas de todas as idades, e não 
apenas crianças. 

O MIIS: 

 Ajuda você e sua família a receberem 
os melhores cuidados aonde quer que 
você busque atendimento médico. 

 Garante que você e seus filhos não 
percam alguma vacina ou recebam 
doses em excesso. 

 Pode imprimir um registro para você 
ou seus filhos quando necessário: 
caso você se mude, seu médico se 
aposente ou quando seu filho 
ingressar na escola ou for para um 
acampamento. 

 Dá suporte ao acesso pelo My Vax 
Records Patient Portal (Meus 
Registros de Vacina Portal do 
Paciente). Os pacientes podem 
solicitar acesso a suas imunizações e  
ao cartão de saúde SMART no MIIS 
sob demanda. 

Como você sabe, o cronograma de 
vacinas necessários para manter sua 
saúde pode ser muito complicado. O 
MIIS: 
• Ajuda o seu medico a controlar as 

datas de reforço das suas vacinas e 
quando elas devem ser aplicadas. 

• Mantém todos os seus registros de 
imunização em um só lugar para você, 
sua família e seu médico. 

• Fornece comprovantes de vacinação 
para seus filhos. 

• Ajuda a evitar surtos de doenças como 
sarampo e gripe em sua comunidade. 

• Protege os registros de vacinação 
durante desastres naturais como 
enchentes e furacões. 

Ficha de informações para pais e pacientes 
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Como posso obter mais informações? 

Visite nosso site em www.mass.gov/dph/miis, envie um e-mail para MyVaxRecords@mass.gov ou peça mais informações ao seu 

profissional de saúde. 

Que informações estão 
armazenadas no MIIS? 

Quem tem acesso aos meus 
registros? 

E se eu não quiser que 
minhas informações sejam 
compartilhadas? 

• Uma lista das vacinas que você ou seus
filhos receberam, bem como qualquer
uma que você ou seus filhos recebam no
futuro.

• Informações necessárias para uma
imunização segura e correta de cada
paciente, como:

» Nome completo e data de
nascimento;

» Gênero (masculino ou feminino);

» Sobrenome de solteira da mãe (para
crianças);

» Endereço e número de telefone;

» Local de aplicação de cada vacina.

• O Departamento de Saúde Pública
(Department of Public Health, DPH) usa
uma tecnologia moderna para garantir
que todas as informações inseridas no
MIIS sejam mantidas de forma segura e
confidencial.

• As informações no MIIS ficam disponíveis
apenas para:

» Profissionais de saúde ou outros
profissionais que garantam a
imunização apropriada, conforme
autorizado pelo DPH;

» Escolas;

» Departamentos de saúde locais;

» O DPH, incluindo o programa WIC e
outras agências ou programas do
estado que fornecem educação e
divulgação sobre vacinas aos seus
clientes;

» Planos de saúde para aumento da
taxa de imunização e ações para o
aumento da qualidade de cada plano;

» Estudos especialmente aprovados
pelo Comissário de saúde pública que 
atendem a medidas legais rigorosas
de segurança..

• Você tem o direito de limitar quem pode
ver suas informações.

• Para limitar quem pode ver suas
informações, é preciso preencher o
formulário “Objeção ou desistência da
objeção ao compartilhamento de dados”
(Objection or Withdrawal of Objection to
Data Sharing) que pode ser obtido junto
ao seu profissional de saúde.

• Se você decidir limitar quem pode ver
suas informações, seu profissional de
saúde atual poderá ver as vacinas que
aplicou em você ou em seus filhos, mas
não poderá ver o seu histórico de
imunização completo.

• Se você decidir limitar quem pode ver
suas informações, não terá acesso a
todos os benefícios do MIIS, como o
compartilhamento de seus registros de
imunização com escolas e serviços de
emergência e um registro completo das
vacinas em um só lugar.

• Você pode mudar de ideia (sobre
decidir compartilhar ou não suas
informações) a qualquer momento.

Como essas informações 
entram no sistema? 

• As informações de crianças são
adicionadas quando uma criança nasce
ou recebe sua primeira vacina.

• Seu profissional de saúde pode adicionar
seus registros ou os registros da sua
família caso ainda não estejam no MIIS.

http://www.mass.gov/dph/miis
mailto:MyVaxRecords@mass.gov

