
 

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

 
 

Nota à imprensa 
 

 

Diante do compromisso com a transparência no fornecimento das informações 

relacionadas ao combate à pandemia da COVID-19, o HCFMB atualiza os dados 

oficiais, referentes ao dia 6 de junho: 

No dia 5 de junho foram registrados dois óbitos de pacientes com diagnóstico 

confirmado de COVID-19: 

• Uma paciente do sexo feminino, residente em Conchas, de 64 anos de idade, que 

apresentava comorbidade e estava internada na UTI do HCFMB desde 22 de maio. 

• Uma paciente do sexo feminino, residente em São Manuel, de 64 anos de idade, com 

comorbidades, internada na UTI desde 31 de maio. 

O HCFMB presta suas condolências às famílias enlutadas. 

Sendo assim, o HCFMB contabiliza o total de 22 óbitos por COVID-19, sendo: 

7 – Botucatu 

3 – Areiópolis 

3 – São Manuel 

2 – Conchas 

2 – Laranjal Paulista 

2 – Torre de Pedra 

1 – Arandu 

1 – Bofete 

1 – Itatinga 

Altas 

Ontem, 5 de junho, foram registradas três altas hospitalares de pacientes com 

diagnóstico confirmado de COVID-19 internados na enfermaria do HCFMB: 

• duas pacientes do sexo feminino, ambas moradoras de Botucatu, de 56 e 82 anos de 

idade; 

• um paciente do sexo masculino, residente em Ipaussu, de 63 anos de idade. 

Todos deverão permanecer adotando as medidas de isolamento e serão monitorados 

diariamente. Desta forma, o HCFMB registra um total de 32 pacientes que tiveram alta 

hospitalar após testarem positivo para COVID-19. 

Abaixo, números atualizados: 

clique para ampliar 
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