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

principais informações desta 

Abaixo, tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e 

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

Alta 

Na data de ontem, 11, foi registrada a alta de um paciente de sexo masculino, por volta 

de  70 anos, morador de Botucatu, que estava internado há cerca de 20 dias em 

enfermaria do HCFMB com diagnóstico confirmado de COVID

continuará tomando medidas de isolamento e monitorado diariamente.

 

 
Botucatu, 12 de maio de 2020.
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Nota à imprensa 

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

principais informações desta terça, 12 de maio. 

Abaixo, tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e 

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

Na data de ontem, 11, foi registrada a alta de um paciente de sexo masculino, por volta 

de  70 anos, morador de Botucatu, que estava internado há cerca de 20 dias em 

enfermaria do HCFMB com diagnóstico confirmado de COVID

medidas de isolamento e monitorado diariamente.

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

Abaixo, tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e 

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

 

Na data de ontem, 11, foi registrada a alta de um paciente de sexo masculino, por volta 

de  70 anos, morador de Botucatu, que estava internado há cerca de 20 dias em 

enfermaria do HCFMB com diagnóstico confirmado de COVID-19. O paciente 

medidas de isolamento e monitorado diariamente.  


