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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 
PORTARIA Nº 1.232, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 

 
Concede habilitação a estabelecimentos de saúde para transplante de fígado em Febre Amarela. 
 
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições, 
Considerando a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano para fins de transplante e tratamento; Considerando o Decreto nº 9.175, de 18 de outubro de 
2017, que regulamenta a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para tratar da disposição de órgãos, tecidos, células e 
partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento;  
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a 
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde; 
Considerando da Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os 
sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde; e  
Considerando a Portaria nº 2.117/GM/MS de 11 de julho 
de 2018 que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a estratégia para assistência emergencial em casos de 
Insuficiência Hepática Hiperaguda relacionada à Febre Amarela (IHHFA), por meio da análise e acompanhamento 
específicos dos transplantes de fígado, resolve: 
 
Art. 1° Fica concedida habilitação para realizar transplante de fígado em Insuficiência Hepática Hiperaguda relacionada à 
Febre Amarela (IHHFA), aos estabelecimentos de saúde a seguir identificados: 



 

 
 
Art. 2° As habilitações concedidas por meio desta Portaria terão validade de um ano a contar de fevereiro de 2018. 
 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a fevereiro de 2018. 
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