
Descrição de Funções para a Posição de  

Provedor de Medicina de Áreas Remotas  

As seguintes qualificações, competências e tarefas são exigidas de provedores de medicina de 
áreas remotas. A certificação de medicina de áreas remotas será emitida apenas para aqueles 
participantes que atenderem a essas exigências. Alunos que participam de um curso e passam 
em todas as avaliações práticas e escritas mas não atendem a estas qualificações, 
competências e tarefas podem receber um Carta de Participação com Sucesso no lugar de uma 
certificação. 

Qualificações  

1. Você deve possuir a idade mínima exigida para o curso para o qual você está se 
inscrevendo até o primeiro dia de curso. Exigências de idade mínima podem ser 
encontradas nas descrições do curso em wildmed.com.br. Se você possuir menos do 
que 18 anos de idade, é necessário possuir consentimento por escrito de um dos pais/
responsável legal. 

2. Você deve possuir a capacidade de se comunicar de forma eficaz com instrutores, 
colegas de turma, colegas de trabalho e pessoal de resgate; calcular a dose de 
medicamentos com base em peso/massa; entrevistar pacientes, familiares e 
observadores; documentar informação relevante no formato prescrito; e realizar as 
habilidades físicas e de diagnóstico necessárias para o nível de certificação. Para os 
níveis de certificação WEMT e WALS® as habilidades exigidas também incluem 
determinar pressão arterial e sons pulmonares. 

3. Você deve possuir a habilidade de auxiliar no levantamento, carregamento e equilíbrio 
de uma pessoa pesando até 136kg. Você deve possuir a destreza necessária para 
executar todas as tarefas relacionadas ao cuidado de paciente da melhor qualidade. 
Você deve ser capaz de trabalhar em condições ambientais extremas. 

4. Você deve possuir a capacidade de usar bom julgamento e permanecer calmo em 
situações de grande estresse. 

5. Você deve completar exames escritos e avaliações práticas conduzidas por instrutores 
da WMAI com sucesso. 

Áreas de Competência 

1. Você deve demonstrar competência em avaliar um paciente, lidar com emergências e 
utilizar equipamentos e procedimentos de Suporte Básico de Vida de acordo com o 
nível de certificação. 

2. Você deve ser capaz de avaliar sons pulmonares nos níveis de certificação WEMT e 
WALS®. 
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3. Você deve demonstrar capacidade de realizar RCP, controlar hemorragias, avaliar e 
estabilizar uma coluna lesionada adequadamente, administrar fraturas e outras lesões 
musculoesqueléticas, reduzir deslocamentos simples (nível WFR), limpar e proteger 
feridas e administrar emergências ambientais. 

Descrição de Tarefas 

Abaixo está um sumário generalizado de tarefas que um provedor médico de áreas 
remotas pode realizar. Quando realizando essas tarefas, espera-se que o provedor 
médico de áreas remotas forneça cuidado de paciente de alta qualidade enquanto usando 
discrição e profissionalismo. Isto inclui mas não está limitado a reconhecer e praticar 
respeito pelos direitos e privacidade do paciente. 

Um provedor médico certificado… 

1. Determina a natureza e extensão da lesão ou doença, mede a frequência cardíaca, 
avalia a condição respiratória, observa mudanças na coloração da pele, busca 
identificar alertas médicos, estabelece prioridade para cuidado de emergência e 
fornece cuidado adequado para o nível de competência. Para os níveis de 
certificação WEMT e WALS® tarefas também incluem determinar a pressão arterial 
e sons pulmonares. 

2. Avalia e assiste na extricação de um paciente preso. Possui conhecimento e é capaz 
de usar ou assistir no uso de técnicas, procedimentos e aparelhos de resgate e de 
medicina conforme necessário. Auxilia na evacuação de paciente para uma 
ambulância ou estabelecimento médico. Usa técnicas, procedimentos e aparelhos de 
emergência médica aceitos. 

3. Reporta a natureza e extensão da lesão ou doença para a equipe da ambulância ou 
estabelecimento recebendo o paciente. Estabelece controle médico on-line conforme 
necessário. Continuamente reavalia o paciente durante a evacuação e fornece 
cuidado conforme necessário. 

4. É capaz de trabalhar em condições ambientais extremas e terrenos diversos. 
Documenta e reporta no formato prescrito para ambulância ou equipe do hospital.


