
                

     

 

Campanha da SBCCP tem ‘boom’ em engajamento levando Esperança a dias mais Verdes 

Redes sociais e informação não negam o resultado: mais de 11 mil seguidores, 9 lives, mais de 15 

entrevistas, com mais de 8 mil buscas no Google. 

O Julho Verde 2021 foi um sucesso. Com o empenho conjunto, tivemos os melhores resultados. E 

os protagonistas da campanha foi a participação e engajamento de todos os nossos seguidores. A 

Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) tocou num pontinho que todos 

nós estávamos precisando para movermos nossos propósitos e mostrou que há “Esperança”, seja 

qual for o momento que estamos vivendo.  

“Com o slogan “Desperte a Esperança, Venha para o Julho Verde” e as hashtags: #JulhoVerde2021 

#JulhoVerdeSBCCP2021, na sua 6ª Edição a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de 

Cabeça e Pescoço finaliza brilhantemente mais uma etapa; lembrando que no momento em que o 

País enfrenta uma suposta 3ª onda de Covid-19, nem o medo pelo risco de contágio, nem as 

limitações políticas sociais de distanciamento nos impediram de fazer uma linda e abrangente 

campanha. ‘O câncer não pode esperar’”, introduz a coordenadora da Campanha Julho Verde, Dra. 

Christiana Vanni. 

A SBCCP reconhece o abalo da saúde emocional e como isso reflete no tratamento do câncer em 

tempos de pandemia. E como as redes sociais hoje são nossas grandes aliadas, a SBCCP trabalhou 

em cada post um ponto de cuidado pessoal, enfatizando o porquê de se fazer exames preventivos, 

a importância de hábitos saudáveis, os motivos que o tabagismo pode desencadear um câncer de 

cabeça e pescoço, a necessidade de estarmos atentos aos sinais que nosso corpo estão nos dando, 

entre inúmeros outros fatores. 

“Acredito ser um novo recomeço de divulgação de informação, conscientização, e principalmente de 

política da nossa sociedade, para que seja uma Fase Verde crescente e não só um período isolado. 

Nos unimos, trabalhamos juntos com os associados, as mídias, as regionais para produzir conteúdo 

de qualidade, informativo e correto para a população. Orientação e conscientização, prevenção, 

diagnóstico precoce e tratamento adequado para reintegração. Agradeço pela ajuda, apoio e parceria 

e gostaria de pedir que essas e outras iniciativas continuem. Meu sincero e feliz, muito obrigada”, 

comemora a Dra. Christiana Vanni. 

Foram produzidos mais de 100 posts, entre materiais informativos e vídeos com especialistas e 

celebridades manifestando apoio e a importância por este tipo de campanha. Repostamos mais de 

500 stories, dando visibilidade aos seguidores como forma de engajar e ouvir o que a sociedade tem 

a dizer.  

O jornalismo da SBCCP levou nossa campanha para mais de 5 mil veículos de comunicação. 

Tivemos mais de 100 destaques em sites de buscas e emplacamos importantes entrevistas em 

rádios e televisão, como Jovem Pan, CBN, TV Brasil, TV Câmara, TV RBA, TV Nova Canção, Terra, 

Estadão, Rádio Senado e por aí vai. 

Nossos médicos não deixaram de enfatizar a importância da rede pública para o sucesso do 

tratamento. Autoridades políticas, judiciais também acenderam o sinal verde, iluminando faixadas 

como a do Supremo Tribunal Federal (STF), escritórios de advocacia e hospitais.  



                

     

Encerramos nosso Julho Verde com uma pulsão de levar essa chama da esperança para cada um. 

O trabalho do cirurgião de cabeça e pescoço se faz com melhor resultado a partir de uma equipe 

multidisciplinar e, principalmente, a partir da motivação de cada um em querer se cuidar e se 

conscientizar para os cuidados. Vamos continuar essa ação, que só tem sentido, se compartilhada. 

 

Siga a SBCCP nas redes sociais:  

Instagram: @sbccp 

Facebook: @sbccpoficial 

 

O que é o Julho Verde 

O Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço é o 27/07, data criada pela International Federation 

of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS), com apoio da OMS, como forma de alertar a 

sociedade para os cuidados para o tratamento e prevenção do câncer de cabeça e pescoço e a 

importância de se fazer um diagnóstico precoce. 

O que está associado ao câncer de cabeça e pescoço: 

Entre as neoplasias malignas, o câncer de cavidade oral é o sétimo mais comum no Brasil. Uso 

excessivo de álcool e tabagismo, podem ocasionar a doença, assim como se expor muito tempo aos 

raios solares. O HPV também está associado ao câncer de cabeça e pescoço. 

Como se prevenir: 

 

• Não fumar;  

• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;  

• Ter alimentação rica em frutas, verduras e legumes;  

• Manter boa higiene bucal;  

• Usar preservativo (camisinha) na prática do sexo oral;  

• Manter o peso corporal adequado;  

• Recomendar a vacinação do HPV para os meninos de 11 a 14 anos e para meninas 

de 9 a 14 anos. 

• Uso de protetor solar e evitar exposição ao sol prolongada. 

 

A coordenação da Campanha Julho Verde está disponível para entrevistas. 

 

Contato para imprensa: 



                

     

SBCCP: Andrea De Martino – 11 94539-0110 (sbccp@sbccp.org.br)  

Assessoria de Imprensa SBCCP: Mariana Veltri – 11 98516-1124 (mariana@trilhasonline.com) 

Projeta Comunicação – Samantha Feehily – 11 99156-4462 

(samantha@projetacomunicacao.com.br)  
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