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O Ministério da Saúde através do Sistema Nacional de Transplantes por
meio do PROADI-SUS, em parceria com o Hospital Israelita Albert
Einstein, criou o projeto IHAG com o objetivo de disponibilizar um centro
de referência nacional para encaminhamento e tratamento de pacientes
com Insuficiência Hepática Aguda Grave.
Além da aplicação de protocolos baseados em evidências e com
processos de gerenciamento de custos e desfechos como forma de
contribuir para o aprimoramento da gestão de pacientes transplantados
no Brasil, o projeto oferece aos pacientes e instituições de saúde:
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Os casos com maior prioridade
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FLUXO DE ACIONAMENTO E
ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES
Enviar formulário preenchido para a Central Nacional
de Transplantes – CNT do Ministério da Saúde:
e-mail: centralnacional@saude.gov.br
com cópia para: regulaihag@gmail.com
Realizar contato telefônico com a Central Nacional de
Transplantes para confirmação do recebimento do
formulário.
Telefone fixo:
(61) 3315-6299 / 9264
Celular funcional: (61) 99966-6290
0800 644 64 45
A equipe médica do projeto receberá o formulário e
entrará em contato para discussão do caso, após
análise dos dados enviados.

Após análise conjunta do caso pela equipe
encaminhadora e pela equipe do projeto, o
fluxo seguirá em uma das formas:
1- Confirmação do aceitamento do
caso e/ou outros encaminhamentos à
Central Nacional de Transplantes –
CNT;
2- Resposta da CNT ao demandante
(devolutiva);
3- Manutenção do paciente na
instituição de origem com discussão
de condutas e monitoramento da
evolução pela equipe do projeto;
4- Transferência do paciente para
Unidade de Transplante de Fígado
conforme disponibilidade e logística, e
5- Transferência do paciente para a
Unidade Morumbi do Hospital Israelita
Albert Einstein ou Hospital
Municipal da Vila Santa Catarina.
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Contra-referência: Após
conclusão e desfecho do caso,
quando couber, o paciente será
reencaminhado ao serviço de
origem para continuidade de
tratamento. Casos submetidos ao
transplante hepático serão
mantidos dentro do programa de
transplantes da instituição a qual
realizou o procedimento até que
atinja evolução suficiente para ser
monitorado no serviço de origem.

