A SBH – Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal, fundada em 12 de
dezembro de 2009, é uma entidade cirúrgica sem fins lucrativos extremamente atuante,
focada em promover o desenvolvimento de assuntos relacionados à patologia herniária em
sentido amplo.
Promovemos ações relacionadas à educação continuada e ao treinamento de
cirurgiões, ações relacionadas à pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas terapêuticas e
materiais aplicáveis ao tratamento dos defeitos herniários e também na promoção de ações
assistenciais dirigidos à população menos favorecida econômica e socialmente no nosso meio.
Além do Congresso Brasileiro de Hérnia realizado com grande êxito a cada 2 anos,
realizamos também diversas jornadas regionais de ensino, mutirões assistenciais e parcerias
com as principais instituições de ensino no Brasil.
No próximo biênio, 2019-2020, a SBH será presidida pelo Dr. Christiano Claus (PR) e o
objetivo principal é melhorar ainda mais as ferramentas de educação continuada e aproximar
os cirurgiões ainda mais da sociedade.
Para alcançar estes objetivos, a SBH criou um projeto pioneiro de Aliança Corporativa
com as empresas que atuam no mercado de hérnia e cirurgia no Brasil.
Com esta parceria com as empresas a SBH consegue planejar e programar melhor suas
atividades com foco nos seus objetivos mas também oferecendo espaço para participação
institucional destas empresas com destaque nos eventos promovidos nas diferentes regiões do
país.
Gostaríamos de convidar as empresas que atuam neste mercado no Brasil a se unirem
à Sociedade nestas atividades de treinamento, educação continuada e assistência à população
carente, com o objetivo de ampliar ainda mais o horizonte e raio de atuação da SBH.
A apresentação deste projeto será aberta a todas as empresas interessadas no dia 30
de agosto de 2018, às 11h na sede da SOBRACIL SP (Rua Dr. Thirso Martins, 100 - conj. 516 /
Vila Mariana – São Paulo - SP).
Se houver interesse em conhecer mais sobre este projeto, por favor entre em contato
conosco através do secretaria@sbhernia.com.br ou 21 2215-4476.
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