
PLANEJAMENTO, 
PREPARAÇÃO E GESTÃO 
DE CEMITÉRIOS DURANTE 
A COVID-19: BREVE GUIA 
SOBRE DOCUMENTAÇÃO E 
DESTINAÇÃO ADEQUADAS 
DE PESSOAS FALECIDAS
INTRODUÇÃO
O processo de gestão de pessoas falecidas abarca sua documentação adequada e destinação apropriada, 
inclusive no caso de sepultamentos temporários.1 As instituições locais responsáveis pelo processo 
podem ficar rapidamente sobrecarregadas se houver um aumento repentino e significativo no número 
de mortes. 

Nesse sentido, é importante elaborar normas e políticas que incluam os procedimentos administrativos 
e técnicos padronizados necessários para a proteção das pessoas falecidas e a garantia dos interesses 
dos familiares. A implementação de políticas e procedimentos traz inúmeros benefícios. Dentre estes, 
a proteção da dignidade de seus corpos por meio de práticas adequadas (por exemplo, cremação ou 
outras formas de destinação que respeitem as práticas culturais e religiosas dos familiares). Também 
tornam mais fáceis esforços a identificações posteriores além de manterem a traçabilidade dos corpos, 
tanto em casos individuais, fatalidades em massa ou após eventos que acarretem  números crescentes 
de mortes ao longo do tempo.

Autoridades e funcionários responsáveis pela gestão de cemitérios costumam estar envolvidos com 
as seguintes atividades:2

1. inumação (enterro) e documentação;
2. manutenção de locais de sepultamento;
3. exumação (desenterro) e transporte de corpos.

Este breve guia oferece recomendações práticas para a gestão e a documentação do processo de 
sepultamento, incluindo o sepultamento temporário, com foco na pandemia de COVID-19. Pode ser 
aplicado a qualquer incidente envolvendo fatalidades em massa que sobrecarreguem estruturas e 
instituições locais em seu dever de realizar enterros dignos, seguros e apropriados.

Este documento explica como planejar, preparar e gerir um cemitério. Fornece especificações sobre 
o tamanho, o espaçamento e a profundidade das sepulturas, juntamente com outras considerações 
relevantes. Aborda procedimentos para a recepção de corpos, assim como medidas para garantir a 
saúde e a segurança de familiares e funcionários do cemitério.

1 Organização Pan-Americana da Saúde, OMS, CICV e FICV, “Gestão de Cadáveres após Desastres: Manual 
para Equipes de Primeira Resposta no Terreno, 2.a Edição, 2016, pp. 27-28 e Anexo 7: https://shop.icrc.org/
management-of-dead-bodies-after-disasters-a-field-manual-for-first-responders.html, acessado em 12 de 
junho de 2020.

2 Este documento examina apenas o primeiro ponto. Outras formas de disposição temporária ou final de corpos, 
como cremação, não fazem parte do escopo deste guia.

G
ES

TÃ
O

 D
E 

CE
M

IT
ÉR

IO
S 

D
UR

A
N

TE
 A

 C
O

VI
D

-1
9

https://shop.icrc.org/management-of-dead-bodies-after-disasters-a-field-manual-for-first-responders.html
https://shop.icrc.org/management-of-dead-bodies-after-disasters-a-field-manual-for-first-responders.html


G
ES

TÃ
O

 D
E 

CE
M

IT
ÉR

IO
S 

D
UR

A
N

TE
 A

 C
O

VI
D

-1
9 PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO E GESTÃO  

DE CEMITÉRIOS DURANTE A COVID-19:  
BREVE GUIA SOBRE DOCUMENTAÇÃO E DESTINAÇÃO 
ADEQUADAS DE PESSOAS FALECIDAS

2

MAIS INFORMAÇÕES
Além deste breve guia, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) publicou um amplo conjunto 
de recomendações3 baseadas em sua experiência com gestão de pessoas falecidas em emergências no 
mundo todo, incluindo desastres naturais e epidemias. Essas recomendações auxiliam autoridades 
e gestores a se prepararem para lidar com o aumento repentino no número de mortes decorrentes 
da pandemia da COVID-19, respondendo de maneira adequada. Nesses documentos, outras formas 
de destinação de corpos foram devidamente consideradas, levando em conta as práticas culturais e 
religiosas de familiares e comunidades.

As recomendações também incluem considerações especiais sobre áreas para armazenamento, 
destinação e entrega do corpo da pessoa falecida aos familiares e comunidades. Também há 
recomendações sobre como melhor relacionar-se com as famílias, a produção da documentação 
necessária e o registro de óbito.

PRINCÍPIOS IMPORTANTES
• A saúde e a segurança de todos aqueles diretamente envolvidos na gestão de pessoas falecidas é 

uma prioridade. Devem-se fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) e treinamentos 
adequados. A infraestrutura para enterrar os corpos deve contar com planejamento, estar 
devidamente preparada e ser corretamente gerida.

• Todas as medidas – incluindo políticas, normas e práticas – devem garantir proteção e dignidade 
às pessoas falecidas e demonstrar respeito por familiares e comunidades afetados, com especial 
consideração por suas práticas culturais e religiosas.

• Devem ser realizados todos os esforços necessários para garantir a identificação, a documentação 
e a traçabilidade das pessoas falecidas de maneira oportuna e confiável. Os familiares devem ser 
auxiliados na obtenção dos documentos pertinentes, tais como certidões e declarações de óbito e 
autorizações de sepultamento.

OBJETIVOS
O sepultamento correto dos corpos e a garantia da documentação adequada dos cemitérios permitem 
a realização dos seguintes objetivos:

1. Registrar os dados e a localização de todos os corpos. Isto é particularmente importante para 
fatalidades em massa e para corpos não identificados ou não reclamados.4

2. Garantir a realização de investigações médico-legais sobre a morte e posterior identificação, caso 
necessário.

3. Garantir que familiares possam visitar o lugar de descanso de seus entes queridos.
4. Realizar de forma segura o manuseio e a destinação dos corpos. Isto significa priorizar medidas de 

biossegurança para funcionários e visitantes do cemitério.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Consultas à comunidade: A forma de tratamento das pessoas falecidas varia conforme o local, a 
cultura e as práticas religiosas. Como consequência, recomenda-se que as partes relevantes da 
comunidade sejam consultadas – em particular, líderes religiosos, líderes comunitários e familiares – 
para garantir que haja compreensão e aceitação de quaisquer mudanças nas práticas habituais por 
motivos de biossegurança. Conversas abertas e transparentes com as respectivas partes fortalecem 
a confiança entre as autoridades e a comunidade. Recomendamos a elaboração de uma estratégia de 
comunicação como parte do plano de resposta de emergência.

3 COVID-19: Orientações gerais para a gestão de pessoas falecidas, Unidade Forense do CICV, CICV, Genebra, 
2020: https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-for-the-management-of-the-dead.html, acessado em 12 
de junho de 2020.

4 Em certos contextos, as pessoas falecidas podem pertencer a comunidades vulneráveis; em alguns casos, 
vivem em abrigos ou na rua. Elas podem ser migrantes, sem teto, refugiadas, pessoas que perderam contato 
com suas famílias, pessoas expulsas de seus territórios tradicionais devido a obras de infraestrutura, pessoas 
privadas de liberdade ou com transtornos mentais, o que impede que seus familiares identifiquem ou 
reclamem seus corpos imediatamente. É imperioso adotar as medidas necessárias para que os corpos sejam 
armazenados e enterrados de forma adequada.

https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-for-the-management-of-the-dead.html
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Gestão das pessoas falecidas no longo prazo: Todos os corpos armazenados temporariamente ou por 
um longo período, incluindo aqueles que não tenham sido identificados ou reclamados, devem ser 
devidamente etiquetados, localizados e registrados para que sejam acessíveis a longo prazo.

Indicadores de sepultura: Todos os sepultamentos devem ser registrados, e as sepulturas identificadas 
fisicamente com um indicador de sepultura que se refira especificamente a cada corpo etiquetado.

Fontes de água: Deve-se tomar o devido cuidado para garantir que os fluidos liberados durante a 
decomposição do corpo não contaminem a água do subsolo.

Repatriação: Caso a pessoa falecida seja imigrante ou estrangeira, devem ser tomadas medidas para 
repatriar o corpo ao seu país de origem. Isto pode envolver a consulta a embaixadas e consulados, 
departamentos de imigração e controle de fronteiras, autoridades sanitárias, autoridades de aviação 
civil e companhias aéreas, funerárias ou qualquer órgão governamental pertinente. Em virtude 
das medidas restritivas aplicadas por muitos Estados e do fechamento de fronteiras para evitar a 
propagação da COVID-19, o Ministério das Relações Exteriores ou os gabinetes dos governadores 
devem ser consultados sobre os acordos para repatriar pessoas de nacionalidades específicas que 
venham a falecer por COVID-19 ou outras causas.5 Isto exigirá que os países de origem emitam 
autorizações e instruções para a repatriação, com procedimentos sobre o manejo, requisitos para 
saída e entrada do corpo, incluindo aqueles potencialmente infectados. As necessidades dos familiares 
(por exemplo, culturais e religiosas) devem ser respeitadas, desde que a biossegurança seja mantida. 
Cabe mencionar que os familiares devem ser informados sobre qualquer decisão tomada pelo país de 
residência ou pelo país de origem da pessoa falecida no caso de repatriação. As famílias também devem 
ser informadas sempre que autoridades locais decidirem sepultar temporariamente o corpo enquanto 
se aguarda pelo processo de repatriação.

PLANEJAMENTO
Consultas às normas: Recomenda-se consultar as normas vigentes relativas a autorizações de 
sepultamento e certificar-se de que as autoridades emitam um decreto ou instruções para facilitar 
tais autorizações, seja em situações de fatalidades em massa ou no caso de sobrecarga das instituições 
responsáveis. Questões como licenças e disponibilidade de terrenos devem ser consideradas, 
independentemente de o cemitério ser destinado ao sepultamento temporário ou permanente.

Participação de terceiros: Devem-se identificar terceiros que possam auxiliar no processo de 
planejamento. Pode ser o caso de outras organizações ou empresas envolvidas na gestão de pessoas 
falecidas, como serviços funerários, crematórios e cemitérios públicos ou privados.

Valas comuns: As valas comuns não são recomendadas nem estão de acordo com as boas práticas 
internacionais sobre a gestão de pessoas falecidas. Em geral, demonstram falta de planejamento das 
autoridades e desrespeito pelos desejos e práticas culturais e religiosas das famílias e comunidades. 
Sepulturas individuais facilitam a localização precisa dos corpos.

Sistema de trincheiras: Em circunstâncias excepcionais, pode ser necessário recorrer a um sistema 
de trincheiras para os enterramentos. Uma trincheira contém um único nível de corpos etiquetados, 
dispostos de forma paralela em uma intervenção de formato retangular. Os corpos, com ou sem 
caixão, não devem ser empilhados. Sistemas de trincheiras podem ser aceitáveis se devidamente 
documentados e geridos, e se a justificativa para esse método de enterro for comunicada previamente 
aos familiares e às comunidades afetadas, se conhecidos.

Bolsas mortuárias: Corpos possivelmente infectados devem ser enterrados em uma bolsa mortuária 
individual, independentemente do uso de caixão. 

Caixões: Quando usados, os caixões devem ser feitos de material que se decomponha rapidamente e 
não libere subprodutos químicos persistentes no meio ambiente.

5 Pode também ser necessário consultar as autoridades do país onde a pessoa faleceu.
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LOCALIZAÇÃO E PROJETO DO CEMITÉRIO
Locais adequados: O terreno onde o cemitério será implementado não deve estar exposto a riscos 
de inundação. Declives e morros podem estar sujeitos a deslizes e ser mais difíceis de sepultar. É 
importante buscar assessoramento em geologia e hidrologia antes de aprovar e estabelecer o local para 
um novo cemitério. Dependendo das conclusões, pode ser necessário aumentar algumas das distâncias 
mínimas fornecidas neste capítulo (como indicado nas notas de rodapé 6 e 7).

Espaço para enterros: A necessidade de terrenos adicionais para cemitérios deve ser avaliada com 
antecedência, como parte do processo de planejamento para lidar com fatalidades em massa e com 
base em cálculos do espaço de sepultamento existente. Se for previsto que um cemitério não terá 
espaço suficiente para acomodar um fluxo repentino de corpos para enterro, as autoridades devem 
identificar e planejar cemitérios alternativos ou designar terrenos que possam ser usados como 
cemitério. Isto deve ser feito antes que ocorra essa situação, a fim de evitar possíveis conflitos com 
comunidades próximas.

Funerais: É importante considerar a quantidade e frequência dos funerais ao planejar o funcionamento 
do cemitério.  Uma série de fatores logísticos devem ser levados em conta junto da coordenação 
adequada do fluxo de trabalho e de tráfego para atender ao aumento da demanda ao mesmo tempo 
em que são garantidos funerais seguros e respeitosos.

Isto pode exigir uma análise cuidadosa sobre o acesso de (e até) certas áreas, incluindo o gerenciamento 
de entradas e o controle coordenado das vias dentro do cemitério.
Fontes de água: É importante identificar as fontes naturais de água (como nascentes) antes de instalar 
um cemitério. Para evitar  sua contaminação, os locais de sepultamento devem ficar a uma distância 
razoável e segura delas, conforme as recomendações deste guia.

Figura 1: Cemitério e distâncias mínimas 
A  = área das sepulturas 
B = zona de transição para plantio de vegetação com raízes profundas, a fim de separar a área das sepulturas das 

áreas habitadas = 10 m (mínimo)
C6 = distância entre a área das sepulturas e as drenagens do terreno = 10 m (mínimo)
D = distância entre a área das sepulturas e possíveis poços (de água potável, de água perfurados) = 250 m 

(mínimo) 

E = distância entre a área das sepulturas e as nascentes ou cursos d’água = 30 m (mínimo)

6 É possível que as distâncias mínimas fornecidas por C, D e E precisem ser aumentadas, dependendo das 
condições do solo. 

Ilustração de Igor Malgrati e Mirna Noaman/CICV

A

C

B

E
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Abertura de sepulturas: A abertura correta de uma sepultura, com profundidade adequada, impede 
o acesso de animais necrófagos7 ao corpo e a contaminação das fontes de água. Também ajuda a 
preservar corpos não identificados caso seja necessário identificá-los posteriormente, além de 
proteger a dignidade do corpo da pessoa falecida.

 

Figura 2: Área das sepulturas, com tamanhos e distâncias  
(para sepulturas individuais e sistemas de trincheiras)

A8 = profundidade = 1,5 m a 3 m 
B = distância da base da sepultura até o lençol freático = 1,2 m no mínimo  

(1,5 m se as sepulturas estiverem em solo arenoso) 
C  = distância entre os corpos em um sistema de trincheiras = 0,4 m
D  = Largura da sepultura individual = 0,75 m 1,2 m (1 m para urnas)

LF  = nível do lençol freático (em seu ponto mais alto) 

Tamanho: Sepulturas são geralmente dispostas em fileira, como mostra a Figura 3. Na maioria dos 
lugares o tamanho da sepultura é padrão, variando entre adultos e crianças, conforme a Tabela 1.

Tipo de sepultura Tamanho (m) – D1 x D2

Fileira (para adultos) 0.75 x 2.1 to 1.2 x 2.5

Fileira (para crianças de 4 a 10 anos) 0.6 x 1.5 to 0.75 x 1.5

Fileira (para crianças de até 3 anos) 0.6 x 1

Tabela 1: Tamanho das sepulturas por tipo

7 Animais que se alimentam de outros animais e humanos mortos ou em decomposição.
8 É possível que as profundidades mínimas fornecidas por A e B precisem ser aumentadas, dependendo das 

condições do solo.

S I S T E M A  D E  T R I N C H E I R A S S E P U L T U R A S  I N D I V I D U A I S

LF

A

B

CC

A = Profondeur = 1,5 m à 3 m 
B = Distance du fond de la tombe à la nappe phréatique = 1,2 m minimum (1,5 m si les sépultures sont dans le sable) 
C = Distance entre les corps dans un enterrement en tranchée = 0,4 m
D = Largeur de la tombe individuelle = 0,75 m à 1,2 m (1 m pour les urnes)
WT = niveau de la nappe phréatique (à son niveau le plus élevé) 

Ilustração de Igor Malgrati e Mirna Noaman/CICV

Fonte: Adaptado de Architect’s Data, 3.a Ed., p. 587



G
ES

TÃ
O

 D
E 

CE
M

IT
ÉR

IO
S 

D
UR

A
N

TE
 A

 C
O

VI
D

-1
9 PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO E GESTÃO  

DE CEMITÉRIOS DURANTE A COVID-19:  
BREVE GUIA SOBRE DOCUMENTAÇÃO E DESTINAÇÃO 
ADEQUADAS DE PESSOAS FALECIDAS

6

 

Figura 3: Disposição das sepulturas (em fileira)

RECEPÇÃO DE CORPOS 
Registro de corpos: O administrador do cemitério deve registrar todos os corpos que ingressam e 
confirmar que estejam acompanhados da documentação necessária preenchida adequadamente para 
o enterro. Isto faz parte da cadeia de custódia com vistas a assegurar a traçabilidade de cada corpo. 
Desse modo, garante-se que o corpo enterrado em um determinado lote seja aquele que consta dos 
registros do cemitério.

Detalhes da entrega: Minimante, devem ser registradas informações sobre quem entregou o corpo 
e quem o recebeu, além da presença de familiares na entrega se for o caso. A data e a hora em que o 
corpo foi recebido também devem ser registradas nos arquivos.

Corpos não identificados: Corpos não identificados, ou recebidos sem a presença de um familiar, 
devem ser tratados com cuidado, sempre registrados adequadamente seus locais de sepultamento 
para que possam ser facilmente encontrados no cemitério. É possível que famílias desejem visitar seus 
entes queridos falecidos quando forem autorizadas a fazê-lo, ou que seja necessário exumar os corpos 
e devolvê-los aos familiares em uma data posterior. Exumações administrativas, quando necessárias, 
devem ser realizadas com todo o cuidado e todo o registro para garantir que a traçabilidade do corpo 
seja conhecida e para que possa ser reconstruído todo seu trajeto até sua destinação final.

Registros individuais: Cada corpo a ser enterrado deve receber um número consecutivo único e 
individual, que seja formalmente registrado. Os números nunca devem ser reutilizados ou duplicados. 

Os responsáveis pelo preenchimento do cadastro e dos registros devem tomar as medidas necessárias 
para que todas as informações indicadas no caixão, na etiqueta da bolsa mortuária e nos documentos 
associados ao caso sejam claramente vinculadas ao número único da sepultura ou da urna em que o 
corpo será colocado. 

Controle da documentação: Deve-se confirmar que o corpo possua toda a documentação necessária 
para o enterro, incluindo a autorização legal e outros documentos, conforme a legislação aplicável.  

Objetos pessoais: É necessário verificar se há objetos pessoais que precisem ser entregues aos 
familiares antes do enterro. Além disso, deve-se perguntar aos familiares antes da cerimônia ou 
enterro se há algum artigo que gostariam de sepultar com o corpo.

D1

D2

Fonte: Adaptado de Architect’s Data, 3.a Ed., p. 587
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BIOSSEGURANÇA EM CEMITÉRIOS
• Responsabilidade pelas pessoas falecidas a longo prazo: O administrador do cemitério ou os 

serviços municipais devem manter responsabilidade perpétua pelo corpo e seu destino. O cemitério 
deve ser conservado de forma adequada para que nenhuma sepultura fique sem poder ser localizada 
ou identificada, seja devido ao crescimento da vegetação rasteira e/ou à perda ou destruição de 
lápides e outros indicadores de sepultura.

• Controle de infecções: Cabe ao administrador do cemitério, com o apoio das autoridades locais, 
zelar por todas as medidas de biossegurança relativas à Covid-19 no caso de familiares e outras 
pessoas comparecerem aos funerais.  Isto inclui o distanciamento social responsável, o uso de 
máscaras (se for exigido) e o manuseio seguro do corpo pelos familiares. 

• Recepção de corpos infectados: Durante a pandemia de COVID-19, é importante que os 
administradores do cemitério saibam quais dos corpos que chegam têm infecção suspeita ou 
confirmada por coronavírus. Isto permite que os gestores garantam a implementação de todas as 
medidas de segurança para a saúde e o bem-estar de funcionários e visitantes.

• Biossegurança: A biossegurança no cemitério vai além da adoção de procedimentos apropriados de 
manuseio de corpos para prevenir a infecção. A abertura de sepulturas, especialmente se no sistema 
de trincheira, deve incluir medidas de segurança para evitar que as paredes das sepulturas desabem. 
Também é importante contar com equipamentos de segurança adequados, como capacetes e coletes 
refletores, assim como práticas de trabalho seguras quando da operação de escavadeiras e outros 
maquinários pesados.

• Segurança ao redor das sepulturas: As medidas de segurança nos locais de sepultamento também 
devem incluir a gestão da forma como as pessoas têm acesso às sepulturas e circulam ao seu redor. 
É importante evitar que as pessoas caiam acidentalmente e garantir que as paredes das sepulturas 
não desabem sob o peso dos visitantes.

SINALIZAÇÃO E MAPEAMENTO
• É importante localizar adequadamente as sepulturas em um mapa que seja mantido e atualizado 

pelo administrador do cemitério. 

• Devem-se demarcar visivelmente as sepulturas e atribuir um número único a cada uma delas.

• É necessário identificar as sepulturas conforme ruas, zonas, fileiras e colunas, que ganham 
denominações como “lotes” ou “glebas”. 

• O número da sepultura deve coincidir com o número da documentação e dos registros mantidos 
pelo administrador do cemitério.

• Devem-se adquirir indicadores de sepultura suficientes para um possível aumento do número de 
sepultamentos.  

• Deve-se identificar cada sepultura de forma que a placa de identificação não possa ser retirada 
facilmente. É importante que a placa de identificação possa resistir a condições climáticas adversas 
e ao passar do tempo, garantindo que os detalhes da sepultura permaneçam legíveis. 

• O perímetro completo de todas as sepulturas deve ser claramente demarcado para evitar expor ou 
danificar acidentalmente as sepulturas e os corpos.

• Os cemitérios devem ser mantidos e protegidos para garantir a dignidade das pessoas falecidas, 
mas também para que as visitas ao local sejam seguras. Os locais de sepultamento precisarão ser 
localizados por funcionários e familiares no futuro. 

• O perímetro do cemitério deve ser demarcado e estar claramente visível ao público. É necessário 
erguer uma cerca ou muro de proteção para impedir que as sepulturas sejam perturbadas ou 
danificadas.
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Figura 4:  Exemplo de mapeamento 
de cemitério por áreas e seções

 

Figura 5:  Exemplos de como identificar as  
sepulturas, incluindo áreas e seções
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Figura 4: Exemplo de mapeamento de cemitério por áreas e seções

Ilustração de Mirna Noaman/CICV
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O CICV ajuda as pessoas afetadas por conflitos armados e outras situações de violência no mundo 
inteiro, fazendo todo o possível para proteger a vida e a dignidade delas e para aliviar o seu 
sofrimento, com frequência em conjunto com os parceiros da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 
A organização busca também evitar as privações com a promoção e o fortalecimento do Direito 
Internacional Humanitário (DIH) e a defesa dos princípios humanitários universais.
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O QUE NÃO FAZER
• Não enterrar um corpo que não tenha sido etiquetado ou não tenha a documentação adequada. 

• Não enterrar um corpo não identificado que não tenha uma etiqueta numerada para referência.

• Não romper com a traçabilidade do corpo e não perder os registros dos corpos não reclamados ou 
não identificados.

• Não enterrar um corpo não identificado ou não reclamado com outros corpos em valas comuns ou 
ossários.

• Não mover corpos entre sepulturas ou entre locais sem a ordem legal das autoridades. 

• Não cremar corpos sem a autorização específica e a anuência dos familiares.  

• Não realizar cremações de corpos que não tenham sido identificados ou reclamados.

• Não exumar um corpo sem ordem e sem autorização dos responsáveis.9 
 

REFERÊNCIAS
Organização Pan-Americana da Saúde, OMS, CICV e FICV, “Gestão de Cadáveres após Desastres: 
Manual para Equipes de Primeira Resposta no Terreno, 2.a Ed., 2016: https://shop.icrc.org/

management-of-dead-bodies-after-disasters-a-field-manual-for-first-responders.html, acessado em 
12 de junho de 2020.
Covid-19: Orientações gerais para a gestão de pessoas falecidas, Unidade Forense do CICV, Genebra, 
2020: https://shop.icrc.org/covid-19-general-guidance-for-the-management-of-the-dead.html, 
acessado em 12 de junho de 2020.
Neufert, Ernst e Peter,  Architects’ Data, 3.a Ed., pp. 586–587,  Wiley-Blackwell Publishing, 2000. 

9 Se um corpo for exumado ou transferido, devem ser tomadas as medidas necessárias para que todas as 
informações pertinentes fiquem registradas no arquivo ou no sistema de gerenciamento de informações do 
cemitério.
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