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A iniciativa de publicar um livro sobre rede de frio é de alta relevância 
para o Programa Nacional de Imunizações e, portanto, para a saúde da 
população brasileira. 

Todos conhecemos exemplos de surtos de doenças infecciosas em 
que a má conservação de vacinas, especialmente as de vírus vivos, foi 
identificada como fator relevante para essa ocorrência. Mesmo que a 
termoestabilidade de vacinas tenha sido melhorada nos últimos anos, 
e as respectivas apresentações tenham agora muito menos doses, a 
manutenção adequada da rede de frio continua sendo fator essencial 
para que as vacinações possam atingir seu objetivo: imunizar as pessoas 
contra doenças infecciosas de grande relevância, que, por isso, deman-
dam ações específicas de prevenção. 

Sabemos também, pelas experiências negativas, que a conscientiza-
ção e a preparação dos profissionais encarregados da rede de frio são 
indispensáveis. Por mais simples que sejam as ações, se as pessoas não 
souberem a razão que baseia a forma de organização, a logística de 
distribuição, os procedimentos, bem como seu fundamento teórico 
básico, a execução ficará comprometida. Os profissionais da rede de 
frio devem compreender que fazem parte de um conjunto articulado, 
que visa obter imunizações bem-sucedidas. Para isso, devem conservar 
a vacina, um produto muito sensível e delicado, de forma correta. A 
rede de frio adequada evitará perdas de vacinas e, portanto, contribuirá 
para a efetiva diminuição de custos e a redução de desperdício. 

A apresentação didática dos fundamentos das ações de manutenção de 
rede de frio e de seu papel dentro do Sistema Único de Saúde visa mais 
do que formar técnicos, é sim ter profissionais comprometidos com a 
saúde da população e conscientes de que fazem parte de uma grande 
equipe integrada, em que tudo e todos são importantes. 
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Outro aspecto essencial dentro da organização e articulação da rede de 
frio é a sua gestão, qualificada e profissional, focada detalhadamente 
neste livro. Bio-Manguinhos/Fiocruz tem orgulho de ter contribuído 
com a organização e operação do embrião inicial da, hoje, altamente 
complexa rede de frio do Programa Nacional de Imunizações.

As organizadoras, os autores e os colaboradores do livro são pessoas 
com grande conhecimento e experiência na área, garantindo a qua-
lidade e pertinência da obra, que será uma fonte básica para busca de 
informações, treinamento e formação de pessoal especializado. 
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