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CARTA DE CONTRA REFERÊNCIA 
 
 
Nome:_________________________________________________________________ 
 
Prontuário:___________________ Data nasc.:______________ 
 
O(a) paciente acima citado(a) está sendo CONTRA REFERENCIADO  para voltar à Atenção Primária à Saúde (APS) 
por motivo de: 
(  ) Melhora clínica  
(  ) Estabilidade do quadro       
(  ) Caso clínico com possibilidade de acompanhar em APS 
 
Os seguintes DIAGNÓSTICOS estão sendo (foram) acompanhados no ambulatório de GASTROENTEROLOGIA &  
HEPATOLOGIA HU/UFSC: 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Os seguintes TRATAMENTOS foram iniciados no Hospital Universitário: 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Para MONITORAMENTO destes diagnósticos, o paciente:  
(   ) necessita retornar _____  vezes por ano ao HU. 
(   ) não necessita retornar ao HU continuamente (Pode acompanhar em APS)   
 
Na APS, sugerimos que sejam programadas as seguintes ações para este paciente: 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Qualquer dúvida médica ou intercorrência com o paciente, atendemos teleconsultoria em 
Gastroenterologia e Hepatologia no Telessaúde https://telemedicina.saude.sc.gov.br/rctm  
      
 
 
    
    
DATA : ______/_____/_____  CARIMBO e ASSINATURA MÉDICO  

helder.e
Typewriter
X

helder.e
Typewriter
Paciente com cirrose hepática Child A, sem descompensação prévia, sem hipertensão portal. Com relação a etiologia 
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da cirrose:
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Foram realizados testes hepáticos, sorologias de hepatites virais, diagnóstico diferencial do quadro hepático e estadi-
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amento da doença hepática com exame de imagem sem lesões focais e endoscopia digestiva alta sem varizes.
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Realizar testes hepáticos (hemograma, ALT, AST, FA, GGT, bilirrubinas, TAP, albumina, creatinina), alfa-fetoproteína
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e ultrassonografia de abdome superior para vigilância de hepatocarcinoma a cada 6 meses. 
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A endoscopia digestiva alta para vigilância de varizes de esôfago deve ser realizada a cada 2 anos, no momento.
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