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Informe sobre vacinação aos profissionais da nutrição 

 

Tendo em vista as informações veiculadas nos meios de comunicação sobre a vacinação contra 

Covid-19, o Plano Nacional de Operacional da Vacinação contra COVID-19 e o Plano Estadual de 

Vacinação contra COVID-19 de Santa Catarina, o Conselho Regional de Nutricionistas da Décima 

Região (CRN-10) vem por meio deste esclarecer o que segue: 

 

- O CRN-10 como entidade que orienta o exercício profissional de nutricionistas e técnicos em 

nutrição, reforça a importância da ciência, da pesquisa e da defesa da saúde. Por isso, reitera que as 

vacinas, aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), são fundamentais no 

combate à pandemia e apoia as campanhas pró-vacina; 

 

- O Conselho, com base nos princípios fundamentais do Código de Ética e de Conduta, coloca que o 

nutricionista tem o compromisso de conhecer e pautar sua atuação nos princípios universais dos 

direitos humanos e da bioética, na Constituição Federal e nos preceitos éticos da profissão, bem como 

a atuação profissional deve ser pautada na defesa do Direito à Saúde, mobiliza os nutricionistas e 

técnicos em nutrição, profissionais da saúde, a apoiarem e divulgarem aos seus clientes, pacientes e 

população em geral sobre a importância da vacina para a saúde coletiva; 

 

- Em relação a vacinação dos profissionais da nutrição, nutricionistas devidamente habilitados, assim 

como os demais profissionais da saúde, estão contemplados como Trabalhadores da Saúde na 

população-alvo da Fase 1 do Plano Nacional de Imunização; 

 

- Em Santa Catarina, de acordo com informações obtidas da Secretaria Estadual de Saúde, em razão 

do quantitativo de doses da vacina recebido até o momento, a prioridade estabelecida pelo Governo 

é imunizar profissionais da saúde em atividade na assistência direta aos pacientes com Covid-19 (em 

UTI’s, hospitais), pessoas com mais de 60 anos de Instituições de Longa Permanência para Idosos e 

os profissionais desses locais, a população indígena e idosos com mais de 75 anos. Nutricionistas que 

atuam nesses locais já estão sendo vacinados, a vacinação no Estado está ocorrendo de forma 

isonômica entre todos os profissionais da saúde e de acordo com o quantitativo de doses disponível; 
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- Os demais profissionais de saúde também serão contemplados, mas de forma gradativa, conforme 

repasse de vacinas. Não há informações até o momento de quando ocorrerá, uma vez que dependerá 

diretamente do recebimento de mais doses; 

 

- Os municípios de Santa Catarina estão organizando o cronograma de vacinação conforme as doses 

estão sendo recebidas e por isso, alguns locais já estão ampliando a população alvo da Fase 1, de 

acordo com o elencado no Plano Nacional do Ministério da Saúde; 

 

- Mesmo com a vacinação sendo realizada, as medidas sanitárias continuam sendo necessárias e 

devem permanecer sendo adotadas, com uso de equipamentos de proteção individual, realização de 

higienização adequada e manutenção do distanciamento físico; 

 

- Estamos em contato com o governo estadual e municípios para atualizações e para repasse de 

informações sobre quantitativo de profissionais da nutrição habilitados. Todas as informações serão 

veiculadas em nossos meios de comunicação – site, mídias sociais e e-mail. 

 

 

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2021 
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