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Frente ao seu compromisso com a transparência nas informações prestadas, o HCFMB 

atualiza suas informações oficiais de hoje, 6 de maio:

Na data de ontem, 5, foi registrado um óbito de paciente internado com diagnóstico de 

COVID-19 no HCFMB. Trata

Botucatu, que ficou cerca de três dias em UTI no HCFMB.

O HC presta suas condolências à família.

Sendo assim, o HCFMB contabiliza o total de 9 óbitos por COV

Botucatu. 

Abaixo, números atualizados:

*Houve uma exclusão de caso suspeito internado no HCFMB em enfermaria.

Desde 5 de maio, o HCFMB está trabalhando com um total de 16 leitos de UTI para

tratamento de casos de COVID

ocupação.  

 
Botucatu, 6 de maio de 2020.
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Nota à imprensa 

Frente ao seu compromisso com a transparência nas informações prestadas, o HCFMB 

atualiza suas informações oficiais de hoje, 6 de maio: 

Na data de ontem, 5, foi registrado um óbito de paciente internado com diagnóstico de 

19 no HCFMB. Trata-se de homem com cerca de 40 anos, morador de 
que ficou cerca de três dias em UTI no HCFMB. 

O HC presta suas condolências à família. 

endo assim, o HCFMB contabiliza o total de 9 óbitos por COVID-

Abaixo, números atualizados:  

 

*Houve uma exclusão de caso suspeito internado no HCFMB em enfermaria.

Desde 5 de maio, o HCFMB está trabalhando com um total de 16 leitos de UTI para

tratamento de casos de COVID-19 e passará a divulgar diariamente sua taxa de 

de 2020. 
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Frente ao seu compromisso com a transparência nas informações prestadas, o HCFMB 

Na data de ontem, 5, foi registrado um óbito de paciente internado com diagnóstico de 

homem com cerca de 40 anos, morador de 

-19, sendo quatro de 

*Houve uma exclusão de caso suspeito internado no HCFMB em enfermaria. 

Desde 5 de maio, o HCFMB está trabalhando com um total de 16 leitos de UTI para o 

19 e passará a divulgar diariamente sua taxa de 


