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Prefácio
A paixão de Maria Cristina Martins
Alvarenga pelas vacinas não é de hoje! Seu
trabalho na área de imunização é exercido há
mais de duas décadas e meia, afora ser mãe de
dois filhos, desenvolver atividades acadêmicas e
científicas...
Da expertise adquirida nesse campo,
passou a observar como se comportam mães, pais,
tios, tias, avós, avôs de crianças e notadamente
de bebês e demais familiares que procuram
as diferentes salas de vacinação do país, bem
como os espaços particulares para vacinação.
Daí aprofundou o seu olhar, e este livro é
fruto de incontáveis campanhas de vacinação,
horas e horas à frente de salas de treinamento,
vacinar, que Cristina Alvarenga desenvolve tão
carinhosamente quanto com eficácia e destreza!
Basta ligarmos a televisão, ou sintonizarmos
uma emissora de rádio, ou folhearmos as
páginas dos jornais, e lá estão informações sobre

Prefácio

sempre concorridas para assisti-la, na ciência de
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COMO CRIAR FILHOS SEM MEDOS
Um guia para mães, pais, cuidadores
e profissionais de vacinação

Levar um bebê ou uma criança para vacinar tem
provocado diversas indagações: com tantas “picadas”,
meu bebê vai sofrer? Por que medo de vacina? Quais
as diferenças entre as vacinas? É possível transformar
o momento da vacina em superação e autoconfiança?
Por que as crianças tomam vacinas longe dos pais e
não choram? As compensações funcionam? Quantas
vacinas o bebê precisa tomar?
O conjunto de tópicos tratados neste livro reflete a
importância de uma obra preparada por profissional
da área da saúde, com anos de experiência em
imunização. A autora uniu ciência e arte de
inspirar as pessoas, no mais profundo respeito às
individualidades de cada ser humano.
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