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Nos últimos anos, mudanças sociais e econômicas ocorridas no Brasil, 
associadas à nova forma de reorganização das práticas em saúde, com 
ênfase na atenção básica e no cuidado integral do indivíduo, têm con-
tribuído decisivamente para a melhoria da saúde da população, espe-
cialmente das crianças, pela atividade de imunização. 

A imunização, parte integrante da vigilância em saúde, é de grande 
relevância para o controle e a erradicação das doenças preveníveis. Por 
meio da vigilância em saúde, as práticas e os serviços são reorganizados, 
e os processos de trabalho, compreendidos sob a óptica da integralidade 
do cuidado, através de tecnologias distintas, destinadas a controlar 
determinantes, riscos e danos à saúde da população. 

A vigilância em saúde, como o campo no qual as práticas de imunização 
se desenvolvem, colabora para a organização desse processo de traba-
lho de forma a adequar as ações de imunização à realidade de vida da 
população e às condições socioeconômicas de cada território adstrito. 

A imunização se constitui, hoje, uma das principais estratégias para 
a redução da mortalidade, especialmente a infantil, pela ampla oferta 
de imunobiológicos na rede pública, na estruturação dos serviços de 
atenção básica e na eficiência do sistema de vigilância. 

O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, ampliou suas atividades e 
se tornou complexo, introduzindo novos imunobiológicos não somente 
para crianças, mas para outros grupos etários, como adolescentes, por-
tadores de doenças crônicas etc. Isso requer dos profissionais constan-
tes atualizações técnicas não somente sobre o imunobiológico, mas, 
também, a respeito de sua guarda e seu manuseio, da organização do 
sistema de vigilância e, especialmente, da organização e estruturação 
dos serviços, das fontes de recursos utilizadas etc. 
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Esses conhecimentos são fundamentais para que o profissional de saúde 
possa compreender o seu papel, sua inserção no SUS; além disso, favo-
recem a atuação crítica e reflexiva no desempenho profissional e como 
cidadão, no interior dos serviços, e o reconhecimento da diversidade de 
ações envolvidas na atenção básica. Agir de forma eficiente e adequada 
com as pessoas que buscam vacinas nos serviços públicos de saúde é, 
por conseguinte, a meta almejada. 

Este livro, Rede de Frio:  fundamentos para a compreensão do trabalho, foi 
concebido e organizado com o propósito de oferecer aos leitores um 
panorama dos temas relacionados a essa rede, tendo por base os funda-
mentos teóricos e conceituais do processo saúde e doença, as políticas 
públicas de saúde decorrentes da análise desse processo, o SUS, a vigi-
lância em saúde e o processo de elaboração de imunobiológicos. Traz 
um panorama esclarecedor acerca da complexidade do trabalho, das 
metas a alcançar, das articulações com tantas e variadas estruturas e 
respectivos profissionais, desde a esfera central até os níveis locais, para 
garantir a efetividade da rede de frio de imunobiológicos.

Atualmente, o tema rede de frio tem adquirido muita relevância, pois 
sua eficiência depende de uma estrutura física adequada e de equipe de 
trabalho devidamente qualificada. Entretanto, percebe-se, ainda, uma 
defasagem na formação de profissionais para essa área – uma lacuna 
importante no que diz respeito à qualificação de trabalhadores atuantes 
em rede de frio. Ressalta-se que essa formação específica representa 
uma demanda crescente das gerências dos serviços e dos trabalhadores 
da rede pública de atenção.

Rede de Frio: fundamentos para a compreensão do trabalho é uma resposta a 
essa demanda, de iniciativa da Fiocruz, por meio da Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim Venâncio e Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca/Coordenação de Desenvolvimento Educacional e Educação a 
Distância, publicado em parceria com a Editora Fiocruz. Foi elaborado 
por um amplo grupo de profissionais com reconhecida experiência na 
área e com a colaboração de profissionais das Secretarias Estadual e 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e de universidades parceiras. 

O livro tem como objetivo proporcionar reflexões sobre conceitos e/ou 
práticas cotidianas inerentes aos serviços de saúde, no campo da rede 
de frio de imunobiológicos, instrumentalizando os profissionais com 
novos saberes e visão crítica no exercício de suas atividades.

A reflexão sobre a prática dos profissionais atuantes na cadeia de frio, 
estimulada ao longo do livro, permite articular experiências individuais 
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com os princípios teóricos discutidos. É da articulação entre teoria e 
prática que vêm à tona conhecimentos ressignificados que inovarão “o 
fazer” dos profissionais, no dia a dia dos serviços de saúde. O estímulo 
à autonomia do leitor para buscar mais informações e continuar seu 
aprendizado ao longo da vida é outro propósito presente na concepção 
e elaboração do livro, especialmente nos momentos em que são indica-
das leituras complementares ao tema em questão. 

O compartilhamento desses propósitos com todos os leitores é, por-
tanto, condição fundamental para que a obra cumpra a sua finalidade. 

As Organizadoras




