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Ao ser convidado para prefaciar este livro, enfrentei um misto de ale-
gria, apreensão e elevação súbita da ansiedade. 

Pode parecer algo simples, mas, ao ler o conteúdo, a minha felicidade 
predominou e decidi, de uma só vez, escrever, permitindo que o pen-
samento fluísse despreocupadamente, desconsiderando os pontos, as 
vírgulas e os acentos. 

Como escreveu Eduardo Lourenço, escritor e filósofo português: “Mais 
importante que o destino é a viagem”, assim segui, lendo, passeando 
pelos capítulos bem estruturados e ricos em informações relevantes. Ao 
contrário do que o título (Rede de Frio: fundamentos para a compreensão do 
trabalho) sugere, a obra aborda muito mais assuntos cruciais para todos 
os profissionais de saúde, independentes de serem, ou não, de salas de 
vacinação. 

Talvez as organizadoras deste livro, por conta da humildade típica de 
pessoas brilhantes como elas, não tenham a total dimensão do número 
de pessoas que serão beneficiadas com textos tão ricos. 

O Programa Nacional de Imunizações conta com mais de 35 mil salas; 
estimando quatro profissionais por sala para cobrir todos os dias da 
semana, teremos 140 mil profissionais de saúde atuantes, apenas no Sis-
tema Único de Saúde. E, cá entre nós, sem desmerecer os demais profis-
sionais do SUS, a enorme paixão pelo que fazem é uma característica 
marcante e frequente entre os que trabalham com vacinas. Outra 
característica é a sede de novos conhecimentos que possam assegurar 
que a vacinação será efetiva. Afinal, o que adianta milhares de pesquisas, 
milhões de reais empregados no desenvolvimento de novas vacinas e na 
aquisição destas se a conservação não for adequada? 
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Esta obra contribui, sobremaneira, para assegurar a qualidade dos imu-
nobiológicos e dar mais segurança aos envolvidos com a nobre função 
de proteger os brasileiros de todas as idades.   

Finalizando, no meu entendimento, o livro Rede de Frio: fundamentos 
para a compreensão do trabalho deve ser leitura obrigatória para profis-
sionais de saúde, enfatizando que nenhuma outra intervenção na área 
de saúde consegue reduzir tanto a dor, o sofrimento e a morte quanto 
as vacinas.

Tenham uma boa leitura!
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