
CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS:
CONCEITO, NORMAS TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO, CRITÉRIOS 
PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCIRURGIÃO MICROGRÁFICO 
PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA (SBD)

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA MICROGRÁFICA DA SBD

1.  Critérios para CERTIFICAÇÃO em Cirurgia Micrográ�ca pela Sociedade Brasileira
 de Dermatologia 
 1.1. Ser sócio TITULAR da SBD. 
 1.2. Participação ativa como cirurgião sob supervisão de um FOR¬MADOR, em um
 número mínimo de 75 (setenta e cinco) cirurgias 
 1.2.1. Este treinamento inclui o processamento tecidual (mape¬amento, corte e 
 coloração das lâminas) e leitura e interpretação das lâminas (exame anatomopatológi- 
 co), além das técnicas de re¬construção cirúrgica. 
1.3.  Envio da documentação dos casos operados para o Depar¬tamento de Cirurgia 
 Micrográ�ca da SBD, seguindo um modelo de tabela Excel a ser fornecido pelo próprio
 departamento. A do-cumentação fotográ�ca, os mapas e as lâminas dos 75 casos 
 deverão �car com o candidato à capacitação, devendo estar dispo¬níveis para análise
 de uma comissão indicada pelo Departamento de Cirurgia Micrográ�ca da SBD 
1.4.  Manter os mapas das cirurgias, as fotos e as lâminas de histopatologia disponíveis. Três
 casos completos deste material serão solicitados aleatoriamente pelo departamento
 para averiguação de sua qualidade técnica. 
1.5.  Carta de apresentação do médico FORMADOR responsável. 
1.6.  Em casos especiais, prova teórica e  teórico-prática a ser realizada pelo Departamento
 de Cirurgia Micrográ�ca da SBD ou por experts por ele indicados. A prova sempre deve  
 ser realizada por dois avaliadores. 
1.7.  A SBD fornecerá uma certi�cação o�cial mediante o cum¬primento das normas acima
 relacionadas.

2.  Requisitos para estabelecimento de Serviço Formador em Cirurgia Micrográ�ca 
 Possuir sede em Serviço vinculado a SBD e que tenha sala cirúrgica devidamente 
 equipada e com estrutura de histopatologia disponível.

3.  Critérios para os Serviços Formadores de Cirurgiões Micrográ�cos 
3.1. Funcionar em Serviço vinculado à SBD, habilitado para execução da técnica pelo 
 departamento. 
3.2.  Estrutura cirúrgica que atenda aos requisitos acima relacionados. 
3.3.  Médico FORMADOR com experiência pessoal de 150 casos, podendo orientar um
 máximo de dois alunos por vez. 
3.4.  Credenciamento pela SBD, após visita ao serviço por uma equipe de cirurgiões 
 indicados pelo Departamento de Cirurgia Micrográ�ca.

4.  QUAIS OS ATRIBUTOS MÍNIMOS DE UM FORMADOR 
 Dermatologista que tenha realizado as 150 cirurgias exigidas, que saiba executar
 adequadamente o processamento histotécnico, executar e ensinar as técnicas de 
 cirurgia avançada de reconstrução e coordenar uma equipe multidisciplinar, avaliar,
 diagnosticar e ensinar a histopatologia de controle de margem dos tumores cutâneos
 inerentes à técnica.


