NORMAS TÉCNICAS PARA A FORMAÇÃO DE UM CIRURGIÃO DE MOHS
Critérios para os Serviços Credenciados para Formação de cirurgiões de Mohs
•
•
•
•

Serviço Credenciado pela SBD
Estrutura cirúrgica que atende aos requisitos acima relacionados.
Médico formador com experiência pessoal de 150 casos operados como
cirurgião principal por essa técnica. Médico formador tem que ter preenchido
os critérios abaixo e já ter entregue os 75 casos ao Departamento.
Credenciamento do Serviço pela SBD.

Critérios para habilitação ou capacitação em cirurgia micrográfica de Mohs pela
Sociedade Brasileira de Dermatologia
•
•
•
•
•
•

•
•

Ser associado efetivo da SBD (com Título de Especialista). Serão aceitos
associados colaboradores apenas se for médico com formação adequada em
cirurgia micrográfica de Mohs.
Treinamento com duração mínima de um ano em Serviço Credenciado pela
SBD para formação de cirurgiões de Mohs, realizando a cirurgia micrográfica
de Mohs segundo as normas técnicas acima relacionadas.
Treinamento no processamento tecidual que inclui mapeamento, corte e
coloração das lâminas.
Treinamento na leitura e interpretação das lâminas (exame
anatomopatológico).
Participação ativa, não apenas de observação, como cirurgião principal
ou primeiro auxiliar sob supervisão de um Cirurgião de Mohs capacitado pela
SBD.
Envio da documentação dos casos operados para o Departamento de Cirurgia
Micrográfica da SBD, seguindo um modelo de tabela Excel a ser fornecido pelo
próprio Departamento. A documentação fotográfica, os mapas e as lâminas dos
75 casos poderão ficar com o candidato à capacitação, devendo estar
disponíveis para análise dos coordenadores do Departamento de Cirurgia
Micrográfica da SBD, tão logo sejam solicitados.
Manter os mapas das cirurgias, as fotos e as lâminas de histopatologia
disponíveis. Estes poderão ser solicitados aleatoriamente pelo Departamento
para averiguação de sua qualidade técnica.
Carta de apresentação do médico formador responsável.
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