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Campanha “Julho Verde” é realizada na cidade
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Da Redação
Promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), a campanha de prevenção do
câncer de cabeça e pescoço, reconhecida nacionalmente como &ldquo;Julho Verde&rdquo;, foi realizada em Rio
Pomba durante todo o mês de julho pela Secretaria Municipal de Saúde. O movimento contou com diversas palestras e
rodas de conversa nas salas de espera das Unidades de Saúde, em que profissionais orientaram os pacientes sobre os
sintomas, riscos e formas de prevenção da doença, com a finalidade de conscientizar e alertar a população sobre os
sintomas da doença e a importância da detecção precoce. &ldquo;Esse tipo de câncer, que acomete a cavidade oral
(faringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, cavidade nasal, seios paranasais, glândulas salivares), é o segundo mais
frequente no homem, superado apenas pelo câncer de próstata. Nas mulheres, o câncer de tireoide aparece como o
quinto comum. Entre os sintomas mais comuns da doença estão:
&bull; Nódulo persistente no pescoço, principalmente quando não desaparece espontaneamente em até 21 dias.
&bull; Lesão na boca que não cicatriza espontaneamente em até 21 dias.
&bull; Rouquidão por mais de três semanas, em especial, em fumantes e consumidores frequentes de bebidas
alcoólicas.&rdquo; Liga Acadêmica de Patologia Bucal Em comemoração à Campanha &ldquo;Julho Verde&rdquo;,
a Comissão de Saúde do Legislativo, presidida pelo vereador Wellington Netto, realizou no sábado (27) no Coreto da
Praça Dr. Último de Carvalho, uma ação preventiva pelo dia internacional de prevenção do Câncer de Cabeça e
Pescoço. Gratificado pelo êxito do evento ele assim se manifestou: &ldquo;Quero agradecer muito o apoio da Dra.
@danieleclourenco e todos os seus companheiros acadêmicos da @eusousuprema pela presença nesta manhã.
Foram horas de atendimentos, cuidado e atenção aos cidadãos que por lá passaram. Agradecer à Secretaria de Saúde
e todos os profissionais do setor que se envolveram ao longo de todo o mês de Julho. Tive que enfrentar essa luta na
minha família e reconheço a importância da prevenção. Enquanto presidente da Comissão de Saúde, quero agradecer
e parabenizar ao companheiro vereador Paulo (do Mercado) pelo apoio e presença em todos os eventos que a
comissão se propõe.&rdquo;
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