
 
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

CNDH e CDH OABRJ organizam diligência ao Hospital Federal de Bonsucesso no Rio de Janeiro 

 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) e a Comissão de Direitos Humanos da 

Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (CDH OABRJ) realizaram hoje, segunda-feira, uma 

diligência no Hospital Federal de Bonsucesso para apurar denúncias de violações de direitos 

humanos no hospital. Também participaram da missão o Conselho Regional de Psicologia do Rio de 

Janeiro (CRP-RJ), o Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro (CRESS-RJ) e o 

Sindicado de Nutricionistas do Rio de Janeiro.  

As denúncias recebidas estão relacionadas ao quadro reduzido de funcionárias/os, falta de 

medicamentos, assédio moral e desassistência a pacientes. Em reunião com a direção da unidade, 

foi confirmada o déficit de recursos humanos e informado que o Ministro da Saúde está negociando 

com o governo estadual do Rio de Janeiro a realização de processo seletivo, por meio da Fundação 

de Saúde. Afirmou-se ainda que a remoção de servidor/as foi parte do processo de reestruturação.   

De acordo com informações do hospital, apesar de atender 102 pacientes em 

quimioterapia, 77 em hormonioterapia, 300 em linha de cuidado, contando com uma média de 60 

pacientes diagnosticadas/os com câncer e 30 com previsão para cirurgia oncológica, a unidade conta 

apenas com 01 (um) oncologista.  

Ainda segundo a direção do hospital, a partir de uma negociação com a Defensoria Pública 

da União, as/os pacientes serão redistribuídas/os pelos Hospitais Federais – Hospital Federal de 

Andaraí (HFA), Hospital Federal de Ipanema (HFI), Hospital Federal da Lagoa (HFL), Hospital Federal 

dos Servidores do Estado (HFSE) – e levarão os medicamentos quimioterápicos.  

A direção também confirmou o contingenciamento do atendimento da emergência, 

procedendo com classificação de risco, atendendo apenas os casos mais graves. 

Além da diligência realizada hoje, o CNDH oficiou, no dia 20 de novembro, o Diretor do 

Departamento de Gestão Hospitalar (DGH), Marcelo Muniz Lamberti, o Ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta, solicitando agenda para tratar das denúncias. Até o momento, não houve 

resposta aos ofícios.   

O CNDH seguirá acompanhando a situação do Hospital Federal de Bonsucesso, com 

destaque à necessidade de concurso público para recomposição do quadro de profissionais na 

unidade, e promovendo o controle social como prerrogativa Constitucional e o fortalecimento do 

SUS como direito humano à saúde. 

#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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