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SOBRE AS ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES NO MANEJO DOS CORPOS NA
PANDEMIA DE COVID-19

Diante de recorrentes relatos, amplamente divulgados pela mídia do Brasil e do
exterior , sobre as restrições que vêm sendo feitas à realização de rituais fúnebres na atual
conjuntura de pandemia do COVID-19, a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais
(ABEC) manifesta sua preocupação com os impactos, já percebidos, de tais restrições sobre os
rituais fúnebres em nosso país. Frente a isso, vem a público fazer algumas considerações à luz
da sua trajetória de quinze anos acompanhando as discussões acadêmicas e técnicas ligadas aos
cemitérios, à morte e ao morrer por meio de estudos interdisciplinares.
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Apesar de invisibilizados pela sociedade, são notórios os esforços empreendidos e os
desafios enfrentados por profissionais do setor funerário incumbidos do trato final das vítimas
ao lidarem mais diretamente com a dor dos enlutados2, especialmente neste momento da crise
provocada pela pandemia. Ao analisarmos as novas diretrizes dos órgãos nacionais e
internacionais de saúde pública, dirigidas aos profissionais cemiteriais e agentes funerários
sobre a pandemia de COVID-19, verificamos que apesar de recomendarem medidas de
segurança mais rigorosas diante da suspeita ou notificação da COVID-19 (como evitar as
necrópsias e embalsamento, dentre outros), não proíbem a realização de despedidas e
cerimônias funerárias de mortos pela COVID-19.
No documento “Prevenção e controle de infecções para o gerenciamento seguro de um
cadáver no contexto do COVID-19”3, a Organização Mundial de Saúde (OMS) ressalta que não
há evidências de contaminação de pessoas pela exposição aos corpos de vítimas da COVID-19.
A OMS não recomenda a eliminação apressada dos corpos das vítimas, salientando que deve
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ser preservada a dignidade das famílias e dos mortos, bem como as respectivas culturas,
religiões e tradições. Na mesma linha, a Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor
Funerário (ABREFID) defende no texto intitulado “O setor funerário brasileiro em um estado
de Calamidade Nacional”4, que as famílias têm o direito de realizar as homenagens póstumas,
com os devidos cuidados de higiene e proteção. Os documentos5 emitidos pelos órgãos de saúde
brasileiros também não proíbem os sepultamentos nem impedem as cerimônias de despedida,
desde que sejam de curta duração, com poucos participantes, em lugares ventilados, com o
distanciamento entre os presentes, sem tocar o morto, com o caixão fechado e visor, observando
os cuidados com a higiene e uso de máscaras.
É importante divulgar para o público que os órgãos públicos de saúde não proíbem os
funerais, desde que tomados os cuidados para que se evite a contaminação dos vivos. No
entanto, os equívocos na sua interpretação acabam por impedir os ritos funerários (muitos dos
quais relacionados com diferentes confissões religiosas e crenças filosóficas). Apesar do
aumento significativo de sepultamentos observado em muitos cemitérios e em que pese a falta
de infraestrutura física e de profissionais disponíveis para o trabalho funerário na maioria das
cidades brasileiras, sugerimos que se envidem esforços para assegurar o direito à despedida dos
vivos em relação aos seus mortos e, por conseguinte, à expressão do luto, tendo em vista que a
sua negação pode implicar em futuros problemas psicológicos (levando, por exemplo, ao “luto
complicado”6, como afirmam diferentes estudos na área7).
Em virtude dos aspectos acima assinalados, acreditamos ser necessário buscar o
equilíbrio administrativo entre as exigências sanitárias, as dificuldades impostas pela pandemia
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diante da estrutura disponível no sistema funerário e o atendimento às famílias enlutadas. A
adoção de tais premissas, por certo, contribuirá não somente para o bom acolhimento dos
enlutados, mas também para evitar o entendimento de que os trabalhadores do setor funerário
e, especialmente, os lugares de sepultamento, oferecem perigo iminente para seus visitantes e
usuários.
Consideramos ser importante dirimir os temores, já historicamente disseminados, de
que o cemitério e os profissionais do ramo sejam potenciais vetores de contaminação e contágio
na atual conjuntura pandêmica. Tal cenário pode prejudicar os esforços empreendidos há alguns
anos por associações (como a ABEC) e pesquisadores pela valoração do tema da morte, da
atuação de profissionais do setor funerário e dos cemitérios, bem como pelo reconhecimento
dos elementos culturais, materiais e imateriais, presentes nas práticas funerárias e lugares de
destinação dos mortos (cemitérios, crematórios, etc), como parte do conjunto do patrimônio
funerário e cultural brasileiro.
Contando com o apoio de pesquisadores e profissionais do setor funerário, a
Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais manifesta-se por meio deste documento e
disponibiliza outro contendo o resumo das diretrizes dos órgãos nacionais e internacionais de
saúde pública e com sugestões para qualificar a gestão de cemitérios e funerárias nesse atual
contexto. Nele ainda aponta algumas das mudanças percebidas nos rituais fúnebres e faz um
convite aos pesquisadores e interessados a refletirem sobre as práticas vigentes em épocas de
pandemia e principalmente, acerca de seus impactos e desdobramentos sobre as atitudes diante
da morte e dos mortos em nossa contemporaneidade. A íntegra do documento poderá ser
consultada em http://estudoscemiteriais.com.br/ juntamente com o “Guía para las personas
que sufren uma pérdida em tiempos Del Coronavirus (COVID-19)”, que indicamos para
auxiliar amigos e familiares de vítimas da COVID-19 diante da morte de seus entes queridos,
aos quais manifestamos nosso profundo pesar.
Cientes de que o momento exige respostas rápidas e seguras para evitar a disseminação
do COVID-19, nossa preocupação é de atuar de forma a contribuir com as famílias enlutadas
pelo direito à despedida de seus mortos e destacar a importância do trabalho dos profissionais
de funerárias e cemitérios para atender a sociedade, além de evitar sua estigmatização,
especialmente, dos lugares de sepultamento. Estamos confiantes de que superaremos esta crise.
Sairemos dela fortalecidos e mais irmanados em defesa da vida, especialmente dos mais
desamparados, e seguiremos firmes em prol da ampliação e divulgação dos estudos sobre os
cemitérios e a morte, principal bandeira defendida pela ABEC nos últimos 15 anos.
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