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A imunização é uma das intervenções em saúde pública de maior efetivi-
dade na redução das mortes, das doenças, no Brasil e no mundo inteiro. 
As vacinas, junto com a vigilância, foram responsáveis pela eliminação 
de diversas doenças como, por exemplo, a varíola, obtendo, indiscutivel-
mente, o reconhecimento da população por sua efetividade e importância. 

A oferta à população de imunobiológicos em condições de conferir pro-
teção é assegurada por um eficiente processo de conservação, armaze-
namento e distribuição, denominado rede de frio. Esse processo logís-
tico é complexo e exige padrões rígidos, preestabelecidos, e padrões 
técnicos de utilização e gestão dos imunobiológicos, em todos os níveis 
de gestão do sistema de saúde, a fim de garantir a qualidade dos imu-
nobiológicos que chegam às diversas salas de vacinas do país.

O governo brasileiro, visando manter a qualidade e segurança desses 
produtos, tem investido, cada vez mais, na estruturação e/ou constru-
ção de centrais de armazenamento e distribuição de imunobiológicos 
em todo país.

O Programa Nacional de Imunizações tem empenhado esforços nessa 
direção, de modo a ofertar imunobiológicos de qualidade, por meio da 
construção de novas centrais e, também, da compra de equipamentos 
específicos, de sistema de informação próprio e de padrões de referên-
cia e rotinas que assegurem o correto funcionamento da rede de frio. 

Se, por um lado, podemos comemorar as iniciativas de investimento 
na construção de novas centrais de armazenamento, que ocorrem de 
forma dinâmica e crescente, por outro, observamos que as capacitações 
de profissionais não ocorrem na mesma proporção, visto que inexistem 
ofertas para a formação específica nessa área bem como materiais didá-
ticos que abordem a temática de forma ampla, e não apenas técnica, de 
modo a atender a demanda cada vez maior da imunização/rede de frio 
no Sistema Único de Saúde. 
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É fundamental que a formação desses profissionais esteja em consonân-
cia com a proposta da vigilância em saúde, baseada na atenção básica 
e na reorganização das práticas sanitárias, com ênfase na integralidade 
do cuidado, sem perder o foco da importância do conhecimento téc-
nico, que deve estar associado às demais questões da saúde. 

Com essa convicção é que o livro Rede de Frio: gestão, especificidades 
e atividades foi concebido, organizado e produzido pela Fiocruz, por 
meio da Escola Politécnica Joaquim Venâncio e da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca/Coordenação de Desenvolvimento Edu-
cacional e Educação a Distância, em parceria com a Editora Fiocruz. A 
obra contou com a participação de especialistas das Secretarias Estadual 
e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, da Central Nacional de Arma-
zenagem e Distribuição de Imunobiológicos (Cenadi), do Ministério da 
Saúde, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). Ele é, portanto, fruto do 
compartilhamento de ideias entre parceiros com perfis diversificados e 
objetivos bem definidos. 

Com o propósito de colaborar para o aperfeiçoamento dos processos 
formativos, o livro discorre sobre temas relacionados às atividades de 
imunização que balizam a existência e compreensão da rede de frio 
para a garantia dos imunobiológicos, com base no trabalho realizado 
na Cenadi. Destaca a necessidade do trabalho compartilhado e do pla-
nejamento para gestão eficiente da rede; ressalta o papel estratégico 
que o trabalhador da rede de frio desempenha nesse processo; debate 
assuntos que vão desde o calendário vacinal até o gerenciamento dos 
resíduos resultantes das atividades desenvolvidas na imunização e na 
rede de frio de imunobiológicos.

Da forma como está organizado, em três partes, o livro propõe ao con-
junto de trabalhadores da área de saúde reflexões sobre o processo de 
trabalho em saúde com enfoque na atenção básica e no conhecimento 
dos aspectos fundamentais das estruturas de gestão da rede de frio de 
imunobiológicos, nas diversas instâncias e níveis de gestão. 

Essa proposta reflexiva, em que teoria e prática se articulam e se com-
plementam, torna a publicação valorosa para os profissionais de saúde, 
à medida que suscita a análise de conceitos e debates à luz de suas expe-
riências, tanto nos serviços como no meio acadêmico, conferindo-lhes 
o papel de atores em seus processos formativos ou de trabalho. Desse 
modo, os estudos apresentados contribuem para a qualificação de profis-
sionais com uma visão ampla das questões que perpassam as atividades 
da rede de frio e para uma atuação crítica e inovadora no seu cotidiano.
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