
A Removida Emergências Médicas inicialmente se solidariza com os familiares e amigos do jovem Kevinn. 

Considerando as informações distorcidas sobre o caso do jovem Kevinn, a Removida Emergências vem 
a público esclarecer os fatos.  

A empresa Removida é prestadora de serviços de remoção de pacientes em ambulância tipo UTI Móvel 
da Secretaria de Saúde do Espírito Santo – SESA.

Na noite do dia 29 de abril de 2022, a Empresa Removida foi solicitada pela Central de vagas e regulação 
do SUS para realizar a remoção do Paciente Kevinn. 

O paciente foi removido da origem – Pronto Atendimento Municipal Paulo P. Gomes em Cachoeiro 
de Itapemirim com destino ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, setor 
PRONTO SOCORRO, o que é diferente de leito de enfermaria.  

A Equipe de Remoção, composta por médico, enfermeiro e condutor, realizou a transferência do paciente 
devidamente regulado, em Ambulância UTI Móvel, com todo suporte necessário e adequado.

Ao chegar no HIMABA, a equipe da ambulância realizou o procedimento padrão de remoção, retirando 
o paciente da ambulância e o levou ao setor de destino – Pronto Socorro, sendo recepcionados por 
profissionais da emergência do Hospital.

Neste momento, a Equipe de Remoção foi informada que o atendimento ao paciente Kevinn não seria 
possível, obrigando-os a retornarem com o paciente para a ambulância.

De acordo com as informações repassadas no momento da solicitação da remoção, o paciente possuía 
autorização pelo Setor de Regulação de Vagas do SUS para ser transferido ao Pronto Socorro do HIMABA, 
setor apto para atender aos pacientes em urgência e emergência.  

Apesar do estado grave do paciente, iniciou-se o transporte previamente intubado e com o quadro clínico 
estável, não havendo paradas cardiorrespiratórias até o local de destino – HIMABA.

A equipe de remoção permaneceu por aproximadamente 4 horas no HIMABA, buscando ativamente que o 
paciente fosse atendido e recepcionado pelo Hospital de destino. 

Embora a UTI Móvel seja o tipo de remoção médica com o maior nível de recursos e equipamentos, não 
se compara aos recursos e equipe multidisciplinar da UTI Hospitalar.

A Ambulância UTI Móvel é utilizada somente para remoção de paciente em estado grave, diferente de 
uma Emergência ou UTI Hospitalar composta por equipe multidisciplinar, com especialistas e recursos 
de apoio e suporte aos doentes graves. 

Mesmo com recursos e procedimentos limitados à UTI Móvel, a Equipe de Remoção responsável pelo 
atendimento do paciente Kevinn, utilizou-se de todos os recursos e técnicas possíveis e disponíveis 
com elevado grau de zelo profissional, ética e empatia. 

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Atenciosamente, equipe


