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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL  
9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 

 

PARECER Nº 09/2020 COE 9ª CRS 
DENÚNCIA RELATIVA A VELÓRIOS NO CONTEXTO DA COVID-1 9 

 
Considerando a questão trazida pela VISA de Tupanciretã, motivada por denúncia 

encaminhada por morador do município e demanda nº3890695 recebida na ouvidoria 

da 9ª CRS em 28/12/2020, relativa a realização de velórios e demais procedimentos 

afins,  emitimos o seguinte parecer: 

 

1- Em primeiro lugar os velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos da 

COVID-19 não  são recomendados durante os períodos de isolamento social e 

quarentena. No entanto, não há proibição expressa para que ocorram, tendo em vista 

que não vigora mais a decisão judicial que impunha tal condição, desde que todas as 

recomendações sejam atendidas e não haja aglomeração. A 1ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS) concedeu, efeito suspensivo à liminar que havia 

proibido a realização de velórios em caso de morte suspeita ou confirmada por 

coronavírus. Com isso, as funerárias devem seguir as normas municipais, estaduais e/ou 

federais que regem a matéria. As aglomerações, sim, são proibidas pelos Decretos 

Estaduais, enquanto perdurar a situação extraordinária determinada em função da 

Pandemia de COVID-19.  

Analisando o conteúdo da denúncia, não há como fazer verificação pretérita dos fatos 

narrados relativos a possível aglomeração de pessoas durante velórios, devido a 

mesma não estar acompanhada de provas do alegado.  

 

2- Ainda, se for realizado velório, salientando que não é recomendado , os seguintes 

cuidados devem ser adotados:  

Manter a urna funerária fechada durante todo o velório e funeral, evitando qualquer 

contato (toque/beijo) com o corpo do falecido em qualquer momento post-mortem;  

Disponibilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para higienização das 

mãos durante todo o velório; 

Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado; 
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Evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco para 

agravamento da COVID-19: idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, 

portadores de doenças crônicas e imunossuprimidos;  

Não permitir a presença de pessoas com sintomas respiratórios, observando a 

legislação referente a quarentena;  

Todos devem usar máscara e permanecer o mínimo possível no local e evitar o 

contato físico com os demais;  

Não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas, devem-se observar as 

medidas de não compartilhamento de copos;   

A cerimônia de sepultamento e o velório não devem contar com aglomerado de 

pessoas, respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem 

como outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória;  

O enterro e o velório, se ocorrerem, devem ser com no máximo 10 pessoas, não pelo 

risco biológico do corpo, mas sim pela contra indicação de aglomerações.   

Os falecidos devido à COVID-19 podem ser enterrados ou cremados. 

 

Quanto a ameaça de divulgação feita pelo denunciante não cabe emitir parecer, uma 

vez que o mesmo é o único  responsável por atitudes no âmbito de decisões 

particulares. Também, não cabe ao denunciante decidir sobre eventuais punições a 

serem aplicadas, se for o caso, pois não é autoridade julgadora em processos 

administrativos ou judiciais. 

 

Em conclusão: 

Recomenda-se que os estabelecimentos funerários do município recebam orientação 

por escrito, independente do município já ter adotado esta conduta, sendo obtida a 

devida ciência formal,  quanto aos procedimentos adequados para o manejo dos 

corpos, velórios e demais procedimentos,  bem como, seja publicada a orientação nos 

meios oficiais utilizados para publicações do município. Caso ocorra constatação pela 

VISA municipal, de descumprimento das normas municipais, estaduais e/ou federais 

relativas ao assunto seja o estabelecimento(s) funerário (s) autuado (s) pelo 

município, que é o órgão competente para tal, respondendo pelo fato em Processo 

Administrativo Sanitário. 

 

Referências: 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis. Coordenação-Geral 
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de Informação e Análises Epidemiológicas. Manejo de corpos no contexto do novo 

coronavírus COVID-19.  

NOTA INFORMATIVA 23 COE/SES-RS, Porto Alegre, 17 de setembro de 2020. 

Orientações referentes à notificação, manejo de corpos e procedimentos post mortem 

no contexto da pandemia de COVID-19. 

 

Este parecer está atualizado até 12/2020 e utiliza como referências as normas e 

recomendações do Ministério da Saúde, ANVISA, CEVS/SES/RS e COE/SES/RS,  

emitidas até a presente data, considerando a COVID-19,  podendo ser atualizada  a 

qualquer tempo, se publicadas novas normas, orientações ou consensos científicos 

reconhecidos por órgãos oficiais. Também, se existir legislação municipal 

contemplando a matéria, esta deve ser obedecida na íntegra. 

 

É o parecer. 

Em 30 de dezembro de 2020.                                                                                               
 

Centro de Operações de Emergências 
COE 9ª CRS 

SES/RS 


