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O HCFMB atualiza suas informações oficiais de ho

Na tarde de ontem, 29, houve uma alta de um paciente de sexo masculino, cerca de 50 
anos, morador de Botucatu, que estava internado há uma semana em enfermaria no 
HCFMB com diagnóstico confirmado de COVID
tratamento cumprindo isolamento e sendo monitorado diariamente.

De 31 de março até a data de hoje, foram realizados 760 exames de COVID
Hemocentro do HCFMB. Destes, 62 foram positivos (8%), sendo 45 da cidade de 
Botucatu. É importante destacar que este
quanto em isolamento. 

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e 
confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.

 

A exclusão dos casos suspeitos de COVID
exames colhidos para COVID
HCFMB, como resultados de exames clínicos, de imagem e avaliação diagnóstica, 
priorizando sempre a melhor assistência ao paciente.

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

 
Botucatu, 30 de abril de 2020.

 
 

Núcleo de Comunicação, Imprensa e Marketing do HC | FMB
Avenida Professor Mario Rubens Guimarães Montenegro,
Distrito de Rubião Júnior, s/n | CEP 18618
Tel. (14) 3811-6069 
www.hcfmb.unesp.br | imprensa.hcfmb@unesp.br

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – HCFMB 
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E MARKETING HC | FMB 

Nota à imprensa 

O HCFMB atualiza suas informações oficiais de hoje, 30 de abril: 

Na tarde de ontem, 29, houve uma alta de um paciente de sexo masculino, cerca de 50 
anos, morador de Botucatu, que estava internado há uma semana em enfermaria no 
HCFMB com diagnóstico confirmado de COVID-19. O paciente continuará seu 

tamento cumprindo isolamento e sendo monitorado diariamente. 

De 31 de março até a data de hoje, foram realizados 760 exames de COVID
Hemocentro do HCFMB. Destes, 62 foram positivos (8%), sendo 45 da cidade de 
Botucatu. É importante destacar que este dado engloba tanto pacientes internados 

 

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e 
confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.

 

A exclusão dos casos suspeitos de COVID-19 não depende apenas dos resultados dos 
exames colhidos para COVID-19, mas também de vários critérios estabelecidos pelo 
HCFMB, como resultados de exames clínicos, de imagem e avaliação diagnóstica, 
priorizando sempre a melhor assistência ao paciente. 

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

de abril de 2020. 
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Na tarde de ontem, 29, houve uma alta de um paciente de sexo masculino, cerca de 50 
anos, morador de Botucatu, que estava internado há uma semana em enfermaria no 

19. O paciente continuará seu 
 

De 31 de março até a data de hoje, foram realizados 760 exames de COVID-19 no 
Hemocentro do HCFMB. Destes, 62 foram positivos (8%), sendo 45 da cidade de 

dado engloba tanto pacientes internados 

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e 
confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados. 

19 não depende apenas dos resultados dos 
s estabelecidos pelo 

HCFMB, como resultados de exames clínicos, de imagem e avaliação diagnóstica, 

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


