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

Exames 

De 31 de março até a data de hoje, foram realizados 960 exames de COVID
Hemocentro do HCFMB. Destes, 73 foram positivos (8%), sendo 46 da cidade de 
Botucatu. É importante destacar que este dado engloba tanto pacientes internados 
quanto em isolamento. 

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. 
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Nota à imprensa 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualiza suas 
principais informações desta segunda, 11 de maio: 

De 31 de março até a data de hoje, foram realizados 960 exames de COVID
Hemocentro do HCFMB. Destes, 73 foram positivos (8%), sendo 46 da cidade de 
Botucatu. É importante destacar que este dado engloba tanto pacientes internados 

 

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, 

mpre a melhor assistência ao paciente. 

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

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

 

De 31 de março até a data de hoje, foram realizados 960 exames de COVID-19 no 
Hemocentro do HCFMB. Destes, 73 foram positivos (8%), sendo 46 da cidade de 
Botucatu. É importante destacar que este dado engloba tanto pacientes internados 

19 não depende apenas dos resultados dos 
19, mas também de vários critérios 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 


