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O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) apresenta as 
informações desta quarta

Não foram registrados óbitos ou altas de pacientes COVID positivos nas últimas 24 horas.

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

 

 

Exames 
 

De 31 de março até a data de hoje, foram realizados 1.974 exames de COVID
Hemocentro do HCFMB. Destes, 134 foram positivos (7%), sendo 65 da cidade de 
Botucatu. É importante destacar que este dado engloba tanto pacientes internados 
quanto em isolamento. 

 

Botucatu, 23 de junho de 
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Nota à imprensa 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) apresenta as 
quarta, 24 de junho: 

Não foram registrados óbitos ou altas de pacientes COVID positivos nas últimas 24 horas.

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

De 31 de março até a data de hoje, foram realizados 1.974 exames de COVID
Hemocentro do HCFMB. Destes, 134 foram positivos (7%), sendo 65 da cidade de 
Botucatu. É importante destacar que este dado engloba tanto pacientes internados 

 

Botucatu, 23 de junho de 2020. 
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O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) apresenta as 

Não foram registrados óbitos ou altas de pacientes COVID positivos nas últimas 24 horas. 

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

 

De 31 de março até a data de hoje, foram realizados 1.974 exames de COVID-19 no 
Hemocentro do HCFMB. Destes, 134 foram positivos (7%), sendo 65 da cidade de 
Botucatu. É importante destacar que este dado engloba tanto pacientes internados 


