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O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualiza suas 

informações oficiais de hoje, 22

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e 

confirmados) em enfermarias e UTI do HC, altas e óbitos confirmados. 

horas não houve novas altas ou registro de óbitos por COVID

 

 

O HCFMB é uma autarquia do estado, referência para casos graves do COVID

atende uma região de cerca de dois milhões de pessoas. Portanto, nem todos os 

exames e casos divulgados referem

O número de altas de casos suspeitos não é contabilizado nesta tabela. Apenas as 

altas dos casos positivos.

Contamos com a colaboração de todos.

 
 

Botucatu, 22 de abril de 2020.
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – HCFMB 
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E MARKETING HC | FMB 

Nota à imprensa 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualiza suas 

informações oficiais de hoje, 22 de abril: 

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e 

confirmados) em enfermarias e UTI do HC, altas e óbitos confirmados. 

horas não houve novas altas ou registro de óbitos por COVID-19. 

 

O HCFMB é uma autarquia do estado, referência para casos graves do COVID

região de cerca de dois milhões de pessoas. Portanto, nem todos os 

exames e casos divulgados referem-se a pacientes do município de Botucatu.

O número de altas de casos suspeitos não é contabilizado nesta tabela. Apenas as 

altas dos casos positivos. 

Contamos com a colaboração de todos. 

Botucatu, 22 de abril de 2020. 
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O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualiza suas 

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e 

confirmados) em enfermarias e UTI do HC, altas e óbitos confirmados. Nas últimas 24 

O HCFMB é uma autarquia do estado, referência para casos graves do COVID-19 e 

região de cerca de dois milhões de pessoas. Portanto, nem todos os 

se a pacientes do município de Botucatu. 

O número de altas de casos suspeitos não é contabilizado nesta tabela. Apenas as 


