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RESUMO: Este estudo tem como objetivo resgatar a importância da rede de frio na 

administração das vacinas na rede publica que é parte integrante da pesquisa sobre o 

funcionamento adequado da sala de vacina das unidades de saúde do município de 

Floriano-PI. Para tanto, buscou-se o que diz o Ministério da Saúde – MS sobre a Rede de 

Frio e artigos científicos atualizados. No Brasil, o Programa Nacional de Imunização 

(PNI) surgiu em 1973 com a finalidade de coordenar as ações de vacinação. O programa 

garante a imunização para a população alvo (crianças, adolescentes, adultos, idosos e 

índios) e realiza diversas campanhas de vacina durante o ano. A Rede de Frio é o 

processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos 

imunobiológicos, ou seja, são cuidados que se deve ter desde o laboratório produtor até 

o momento em que é administrado, mantendo suas características iniciais, a fim de 

conferir imunidade. No entanto é necessário que haja uma equipe qualificada e 

equipamentos adequados que garantam a qualidade das vacinas. Qualquer falha no 

transporte, na temperatura, acondicionamento ou na manipulação dos imunobiológicos 

compromete a qualidade dos produtos. Observou-se durante o estudo um pequeno 

número de publicações que abordassem a temática em questão além dos manuais do MS. 

Sugere-se a realização de mais estudos sobre o tema referido. 
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INTRODUÇÃO  

 
Este estudo tem como objetivo resgatar a importância da rede de frio na 

administração das vacinas na rede publica.  Enfatizando a atuação da equipe de 

enfermagem para o cumprimento das normativas dadas pelo Ministério da Saúde. Este 
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estudo é parte integrante da pesquisa: Caracterização das Salas de Vacina do Município 

de Floriano-PI. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
 No Brasil, o Programa Nacional de Imunização (PNI) surgiu em 1973 com a 

finalidade de coordenar as ações de vacinação. O programa garante a imunização para a 

população alvo (crianças, adolescentes, adultos, idosos e índios) e realiza diversas 

campanhas de vacina durante o ano. 

A Rede de Frio é o processo de armazenamento, conservação, manipulação, 

distribuição e transporte dos imunobiológicos, ou seja, são cuidados que se deve ter 

desde o laboratório produtor até o momento em que é administrado, mantendo suas 

características iniciais, a fim de conferir imunidade. (MANUAL DE REDE DE FRIO DO 

PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, 2017). 

O Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (2017, p. 18-

19) ainda afirma que a estrutura da Rede de Frio permeia as três esferas de gestão e 

organiza-se em instâncias, com fluxos de armazenamento e distribuição. Sendo elas; 

 Nacional, é representada pela Coordenação- Geral do Programa Nacional de 

Imunizações (CGPNI), responsável pelas atividades de interlocução com as 

instâncias; ações relativas ao funcionamento da Rede de Frio e sua normatização; 

planejamento das aquisições; distribuição e acompanhamento sistemático da 

qualidade dos imunobiológicos; 

  Estadual, é aonde se estabelece um planejamento da necessidade de 

imunobiológicos, compartilhado com a Instância Nacional, de forma a atender às 

atividades de vacinação, em função dos Calendários de Vacinação Nacional e da 

situação epidemiológica. 

  Regional (conforme estrutura do estado) incorpora as Centrais Regionais de Rede 

de Frio (CRRFs), subordinadas, via de regra, às Secretarias Estaduais de Saúde, 

ocupam posição estratégica para distribuição. 

 Municipal, encontra-se a Central Municipa de Rede de Frio (CMRF), incluída na 

estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde. Tem como atribuições o 

planejamento integrado e o armazenamento de imunobiológicos recebidos da 

Instância Estadual/Regional para utilização na sala de imunização. 
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 Local, ocupa posição estratégica na Rede de Frio, uma vez que concretiza a Política 

Nacional de Imunizações, por meio da administração de imunobiológicos de forma 

segura, na atenção básica ou assistência, estando em contato direto com o usuário 

final da cadeia de frio. 

No entanto para o cumprimento dessas diretrizes é necessário que haja uma 

equipe qualificada e equipamentos adequados que garantam a qualidade das vacinas. 

Qualquer falha no transporte, na temperatura, acondicionamento ou na manipulação dos 

imunobiológicos compromete a qualidade dos produtos. 

 
METODOLOGIA 

 
Para o desenvolvimento deste projeto buscou-se o que diz o Ministério da Saúde 

– MS sobre a Rede de Frio e artigos científicos atualizados. O estudo bibliográfico 

consiste no levantamento e analise do que já foi produzido, que de acordo com Gil 

(2010, p. 29): 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 
livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. 

  

As pesquisas foram realizadas no período de junho a outubro de 2018. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Através da análise notou-se que as falhas mais cometidas para o cumprimento 

da conservação das vacinas estão na instância local. Principalmente no que se refere a 

temperatura. O desconhecimento dos profissionais atuantes, a falha na supervisão, a 

falta de aparelhos como o termômetro ou de monitoramento diário dessa temperatura 

durante o armazenamento, são agravantes que comprometem a eficácia dos 

imunobiológicos, causando assim, uma contraposição ao que é recomendado pela Rede 

de Frio. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Ressalta-se a necessidade de uma supervisão permanente em todas as 

instâncias; adequação dos equipamentos, como refrigeradores específicos para a 

conservação dos imunobiológicos; e o ajustamento dos recursos humanos. Observou-se 

durante o estudo um pequeno número de publicações que abordassem a temática em 
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questão além dos manuais do Ministério da Saúde. Sugere-se a realização de mais 

estudos sobre o tema referido. 
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