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 Paciente  sexo masculino 36 anos deu entrada no hospital Municipal São 

Francisco de Assis no dia 

característicos de doença  hepática 

Leitos para o Hospital Bom Jesus para 

Ivaiporã, onde apresentou sintomas de covid

Providencia em Apucarana onde 

 No dia 22 de maio o paci

realizado coleta do exame no Hospital da Providência de Apucarana, portanto segue sob 

investigação. Família foi orientada a permanecer em isolamento por se tratar de paciente 

com suspeita.  

O nome do paciente

integridade à família.  

  Os exames de PCR para 

laboratório de Saúde Publica do estado Lacen o resultado é disponibilizado em até cinco 

dias. 
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Paciente  sexo masculino 36 anos deu entrada no hospital Municipal São 

Francisco de Assis no dia 14/05/2020 passou por avaliação apresentando sintomas 

característicos de doença  hepática  e  no dia 19/05/2020 foi transferido via Central de 

spital Bom Jesus para  avaliação com o Gastroenterologista em 

Ivaiporã, onde apresentou sintomas de covid-19 e foi transferido para o hospital da 

Providencia em Apucarana onde passou por  consulta e avaliação com 

No dia 22 de maio o paciente veio a óbito, sob suspeita de Covid

no Hospital da Providência de Apucarana, portanto segue sob 

Família foi orientada a permanecer em isolamento por se tratar de paciente 

O nome do paciente não será citado preservando a ética profissional, respeito e 

Os exames de PCR para SARS-COV 2 são encaminhado

ublica do estado Lacen o resultado é disponibilizado em até cinco 
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