
Cura dels No-Vius als Desastres Naturals 

Introducció Objectius 

Després del tsunami del 26 de Desembre de 2004, que impactà al Sud-est asiàtic, es va fer evident 
la necessitat d’una guia pràctica per a la gestió de les víctimes, tant morts com supervivents. La 
administració de cadàvers és un dels aspectes més complicats en relació a la resposta en front a 
desastres naturals.  

Determinar si el protocol de gestió de cossos 
es fa de forma correcta. 
Comparació de la gestió a Tailàndia (26, Des. 
2004), amb la de Haití (12, Gen. 2010). 
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Risc públic negligible. Només aquells en contacte directe amb cadàvers han 
d’anar equipats de manera específica: 
Guants, botes, mascareta i vestits aïllants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rescat dels cossos ràpid  ràpida i correcta identificació. Els cossos 
recuperats s’han de preservar, fins que es pugui realitzar la identificació. Cal 
organització dels treballadors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La descomposició dels cadàvers es fa evident en unes 12-48 hores (zones de 
clima càlid). Necessari emmagatzematge de cadàvers en zones amb temperatures 
de entre 2 a 4ºC. També els cossos no identificats seran emmagatzemats. 
Contenidors de refrigeració.  
Tombes/sepultures temporals, individuals o fosses comunes. Delimitades i 
numerades. 
 Gel sec. 
No incineració. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Identificació visual + informació individual de la que es disposi + activitats 
forenses (autòpsies, fingerprinting, exàmens dentals i/o anàlisi de DNA). 
Etiquetatge plastificat  número de referència únic, localització del 
cadàver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

La gestió de cadàvers en un desastre natural és 
de tot menys fàcil. La administració correcta no 
depèn de que hi hagi un manual a seguir, sinó 
de la situació concreta de cada comunitat, dels 
recursos i les capacitats de gestió, i de la 
cultura i religió que hi ha a cada lloc. També 
depèn dels ajuts de les comunitats externes. 

 Millorar els nostres coneixements sobre els 
desastres naturals. 
 Aprendre a actuar de forma més efectiva i com 
tractar als milers de cadàvers en general, però 
sobretot als cossos no identificats.  
 Qüestionar-nos: 
     -  Hi ha alguna manera més simple i eficaç per a 
recuperar cossos? 
     - L’emmagatzematge es realitza de forma 
correcta?  
     -  Hi ha alternatives?  
 Revisar els mètodes que s’implementen per a la 
identificació. 

Referències 

El 25 d’Abril de 2015 un terratrèmol de 7,9 graus en l’escala de Richter va sacsejar Nepal, 
afectant també la Índia i el Tibet. 
Les tasques de rescat i recuperació es van veure dificultades pels danys en les 
comunicacions.  
El dia 12 de Maig es va sentir un nou sisme de 7,4 graus.  
Es calcula que hi ha 8.000 morts i 15.000 ferits. 
La falta de recursos fa que la gestió dels cadàvers al Nepal sigui molt semblant a la viscuda 
a Haití el 2010, però amb un nombre de morts menor. 

Sud-est asiàtic 

Haití 

No es va detectar cap epidèmia a les comunitats supervivents. 

Es va declarar epidèmia per còlera 9 mesos després del sisme, a causa 
de l’aglomeració de víctimes supervivents a les zones metropolitanes. 

Sud-est asiàtic 

Turistes, voluntaris, ONG tailandeses, militars i policies, 
diferents organitzacions, les mateixes comunitats afectades.  
En la majoria dels casos, els cossos van ser disposats de 
manera correcta. 

Alguns cossos recuperats immediatament després del sisme; d’altres dies, 
setmanes, mesos, fins i tot un any després. Acumulació de cossos en files, 

sovint muntanyes, a les voreres i carrers davant els edificis derruïts. 

Haití 

Material i Mètodes 

Recerca bibliogràfica i lectura de 
bolletins i protocols per a 
gestionar cadàvers en desastres 
naturals. 

Sud-est asiàtic 

Sepultures temporals, contenidors de refrigeració i 
fosses comunes de fins a 70.000 cossos. 

Haití 

Cossos en fosses comunes no delimitades ni degudament senyalitzades. 
També en hospitals propers. 

Identificació visual (fins a 500 víctimes a Indonèsia), exàmens forenses 
(3600 víctimes a Tailàndia). Altres: fotografia digital (547 víctimes a Sri 
Lanka). 

La identificació no es va poder dur a terme en la majoria de víctimes. 

Haití 

Sud-est asiàtic 
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