Líderes religiosos: práticas seguras
em funerais e enterros
Este material é uma adaptação das orientações da Organização Mundial da Saúde para organizações
confessionais e líderes religiosos.

As autoridades governamentais e de saúde pública em âmbito local e nacional são a
principal fonte de informações e orientações sobre a Covid-19 nas comunidades, e podem
prestar informações sobre restrições impostas localmente relacionadas ao deslocamento de
pessoas, se é permitido reunir-se e, em caso afirmativo, qual é o número permitido de
participantes. Aqueles que organizam encontros devem seguir orientações de fontes oficiais.

Os líderes religiosos podem ajudar as famílias enlutadas a assegurarem que seus entes queridos
sejam enterrados de maneira respeitosa e apropriada, apesar da pandemia de Covid-19. Saber como
planejar e realizar velórios e cultos fúnebres de uma maneira segura pode confortar os enlutados,
mostrar respeito por aqueles que faleceram e proteger as pessoas de serem infectadas.

Quando for aceitável ou apropriado, de acordo com as respectivas tradições
religiosas, o embalsamamento, o enterro e a cremação das pessoas que
morreram de Covid-19 devem ser permitidos.
Organização Mundial da Saúde
Os líderes religiosos e as comunidades religiosas locais podem trabalhar com as famílias a fim de
garantir que práticas religiosas e culturais apropriadas incluam medidas que reduzam as chances de
infecção durante funerais e enterros. Por exemplo:
●

Se a lavagem do corpo ou o uso de mortalha faz parte das tradições religiosas, as pessoas
que conduzem esses ritos devem usar, pelo menos, luvas descartáveis. Se é possível que
fluidos corporais respinguem, pode ser necessário equipamento de proteção pessoal
adicional para aqueles que participam do ritual (como jalecos descartáveis, protetores faciais
ou óculos de proteção e máscaras médicas).
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Se a família da pessoa deseja ver o corpo depois que tenha sido removido das instalações
médicas onde ela faleceu, talvez isso seja permitido, seguindo as restrições locais de
distanciamento físico. Porém, o corpo da pessoa falecida não deve ser tocado ou beijado e as
pessoas presentes deverão lavar bem as mãos prévia e posteriormente.
Deve ser dada atenção especial à proteção das crianças e das pessoas mais idosas que
estiverem em funerais e enterros.

