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Saps què és el fetge?
Coneixes la multitud de coses importants que fa per nosaltres, mantenint-nos vius i sans?
Ets conscient de que els hàbits alimentaris poden afectar el benestar del nostre fetge?
O que un estil de vida sedentari el pot perjudicar?
És probable que no ho sàpigues, però una de cada quatre persones al món té
Fetge Gras No-Alcohòlic (FGNA, o NAFLD en anglès), una malaltia
que pot passar desapercebuda durant anys i resultar en greus danys al fetge,
incloent la cirrosi i el càncer hepàtic.
Ets una d’aquestes persones?
L’acumulació de greix al fetge està causada
per estils de vida sedentaris i dietes poc saludables.
Estàs en risc?
Encara que pots patir-ho sense tenir sobrepès, les persones amb obesitat o diabetis tipus 2
tenen un risc major de desenvolupar FGNA.
I doncs, com ho podem resoldre, això?
Anima’t a conèixer millor el teu fetge amb aquest còmic
i descobreix com tractar i prevenir aquesta malaltia hepàtica!
Pensa en el teu fetge la propera vegada que mengis
i no t’oblidis de mantenir-te actiu per la seva salut i el teu benestar.
Recorda’t de ser metge del teu propi fetge!

Quan ens diuen que estem
malalts, aprenem moltes coses
noves...que a vegades, fins I
tot ens apareixen en somnis,

Fa temps
que no et
portes Bé...
i el teu
fetge s’està
engreixant...
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Donant-nos conses,
avisant-nos o
espantant-nos...

Acabaràs
amb una
ciosi...
Fes alguna
cosa abans no
sigui tard...

I ens fan
despertar.
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Quant queda per
aibar a casa de
la tieta Alícia?

Encara queda
una mica,
fia...

No entenc gaire aquesta
idea teva de paar les
vacances amb la meva
germana...
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Així no ajudes, pare...
No és fàcil tractar amb tot
això. Porta molt de temps
resoldre aquesta cosa del
fetge gras. Hem de canviar
tantes coses...

Bestieses! Jo
sempre he menjat
i begut bé!

I així et va...
Sigui com sigui,
hem d’anar amb
compte la Via I
jo...

Ai, Aquest
jovent...
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Estimats,
He anat a comprar.
Jaume, fes servir la teva
clau per entrar.
Fins ara!

Alícia

Ja som aquí!
Vine, Via, vols
que t’ensenyi
una cosa?

Sí, avi!

Mira, si és
el pare!

Però
aquesta no
és la mare!
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No... Aquests
som la tieta
Alícia I Jo quan
érem jovenets.

Aquests sí que
són els teus
pares.

Apa! Què prim era el
pare, I què semblant a
tu avi!

Alícia i Jaume - Estiu ‘67
Hola, hola!
Com ha anat
el viatge?

Dos nois
ben
plantats!

Jordi i Maria - Estiu ‘03

Prou bé.

Gràcies per
convidar-nos,
tieta Alícia.
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Jaume, has portat el
monitor de glucosa que et
vaig demanar? El neceito
urgentment per controlar
la diabetis.

Tinc gana!
Puc picar
galetes?

Sí, dona, tu I
les teves
maquinetes...

Però si jo
sempre menjo
galetes...

No, ara no. El
que pots fer
és parar la
taula. Soparem
aviat.

Doncs
provarem una
cosa nova, Via

Ordres de la
metgea.

La Via està
malalta,
Jordi?
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Té sobrepès I la
pediatra està
preocupada.

Hi ha molta obesitat infantil I
criatures que desenvolupen
malalties greus al fetge.

Com la
ciosi de
ton pare...
Mai ha aconseguit
deixar de beure...

Al pare
ni piu,
eh...!

Sí, la doctora diu que qui no beu
també pot tenir ciosi, fins I
tot els nens en poden tenir...

I la Maria creu
que és culpa
meva...
No soc el mior
exemple I a més li
concedeixo tots
els capritxos...
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Per això no ha vingut...
a veure si canvio alguna
cosa a la meva vida, perquè
sinó...

Però la Via té
ciosi?

Ciosi, amor... I tu
no tens res d’això.
Qui ho té és l’avi.
Què és el que
tinc, pare? Què és
la mitosi?

Vaja!
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El nostre cos és una màquina
que normalment funciona
molt bé, però a vegades un
dels seus òrgans es posa
malalt I faa.

Cervell

Un d’aquests òrgans és el
fetge, que controla
moltes coses, des de la
qualitat de la sang als
nives d’energia del cos.
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Quan el fetge té
ciosi, deixa de
funcionar I comença
a morir

Hi ha gent que fins
i tot neceita un
fetge nou...

CIRROSI

Tal I com ho fa la
pe, el fetge guareix
les seves ferides
amb una cicatriu.

Fibros

si

i

o
ibr

F
Aquestes cicatrius es
diuen fibrosi. Com més
danys o ferides pateix el
fetge, més fibrosi.

16

Fibro

si

Ferir o danyar el fetge cop rere
cop causa inflamació. D’això se’n
diu hepatitis, I al curar-la, el
fetge fa fibrosi.

ESTEATOHEPATITIS

La ciosi esdevé a
mesura que la fibrosi
s’acumula.

Quina manera
d’exagerar! Voleu
morir plens de
salut...
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Com deia, és un
procés molt arg.
Ni ens n’adonem...

Com ha anat
el gimnàs?

2015

2018

Vols una mica de salmó
amb verdures?

2005

Ja descongelaré
alguna cosa més
tard...

Fetge Gras
No-Alcohòlic (NAFL)

Esteatohepatitis
No-Alcohòlica (NASH)

Tot I així, amb el temps alguns dels
nostres comportaments obliguen
al fetge a acumular greix...

2005
Vostè
beu?

No
gaire...
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No és culpa del fetge,
però els seus dipòsits de
greix causen inflamació.

Una altre
got?

No li
donis
això a la
nena!

0

202

Però si jo
em trobo
bé, no em
fa mal res!

No hi ha símptomes
evidents, com taques
o malestar.

Cirrosi

Ja n’hi
ha prou,
Jaume!

Càncer de
Fetge

2015

2020

2010

Diverses coses
poden dur al
mateix resultat.
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Els mals hàbits alimentaris,
la falta d’activitat física,
l’excés d’alcohol...

Llavors, no és
una malaltia que
es contagiï com
la grip?

Fetge Gras Alcohòlic
Fetge Gras No-Alcohòlic

ne

s

Virus de
l‘Hepatitis

4
ada
c
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podem tenir el fetge gras
per infeions del virus de
l’hepatitis, Però en la majoria
de casos depèn sobretot
dels nostres hàbits.

FETGE GRAS
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Si mengem malament, bevem
maa I no fem exercici,
sobrecaeguem el fetge.
es va engreixant, s’inflama I
es desgasta.

No deixa de funcionar
de sobte, però si no
fem res al respecte,
la cosa va a pitjor...

FETGE SA

Com m’ha paat a mi...
M’HAN diagnosticaT
fetge gras.

Fetge Gras No-Alcohòlic
perquè no bec ni gota. La
doctora li diu NAFLD.
Probablement ja el tingui
inflamat, I el que ve a
seguir és la ciosi.
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I no pot ser
genètic? Paat de
pares a fis?

Vaig preguntar el mateix...
Sembla que hi ha una part que
és genètica, però es deu sobretot
a la meva mala dieta I a la falta
d’exercici físic. A més, aquestes
coses les podem controlar, els
gens no.

L’alcohol ho puc
aibar a entendre. tinc
amics que beuen I tenen
problemes hepàtics... Però
que el menjar faci mal al
fetge?

No és el menjar, és el
tipus de dieta I sobretot
el menjar en excés. Quan
mengem més energia de la
que consumim.

22

Això ens fa guanyar pes. N’hi ha prou
amb dividir el nostre pes pel doble
de la nostra alçada per saber si
estem bé o si o tenim sobrepès.
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Quan tenim
sobrepès les nostres
reserves de greix
s’emplenen...

No aconsegueixen
eagatzemar-ho tot
coectament I el greix vea.
s’escola cap a la sang...

I li toca al pobre
fetge fer-se’n
càec.

El fetge funciona com un
filtre que atrapa el greix de
la sang I el retè. És per això
que es va posant gras.

intenta ajudar
però acaba per
patir e...
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I fins I tot amb
aquest sacrifici pot
no ser suficient.

L’autèntic problema
és tenir maa nutrients
al nostre cos. Sucres I
greixos que no utilitzarem
i que danyen els nostres
òrgans.

El greix a la sang pot
bloquejar les artèries I
causar aterosclerosi o
problemes de cor. Per altra
banda, el sucre pot causar
diabetis de tipus 2.

Diabetis?
La meva tieta
Alícia té
diabetis...
Tenir el fetge
gras causa
diabetis?

Anem per
parts, Jordi.
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Saps tieta, ja fa
temps que sé que
tinc fetge gras,
però descobrir
que la Via podria
acabar igual em va
hooritzar...

Jo també puc tenir això
que tu tens, pare?!

No
vu!

Si una cosa porta a l’altra,
ja pots fer bondat I posar-te
a rata! Tenir diabetis no és
gens divertit, t’ho
aeguro...

Això
mateix!
i doncs? Què
creus que
hem de fer?

Menjar mior I fer més
exercici. Però hem de ser
persistents...
Jo ja he intentat
aprimar-me tantes
vegades...

Menjar
menys?
Sortir a
cóer?
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Has de tenir un pla,
anar pas a pas, evitar fer
exceos I no defair! Quan vaig
saber que tenia diabetis vaig
haver de fer el mateix.
Ja veuràs com
te’n sortiràs!

Marxo,
porteu-vos
bé!

Però encara
esteu així?

Això no ruta! Heu de
moure el cul! No cal gaire
cosa, comenceu per
endreçar la casa, regar
les plantes, rentar els
plats!

Som-hi,
fia?

Sí, pare!
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UNA SETMANA MÉS TARD
Una bona
paejada és fàcil I
barata. Cinc quilòmetres
al dia us farien
meravees!

Us esteu
esforçant.
Bravo!
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Òndia,
què bé que
hagis guardat
la bicicleta!

A veure
quant triguem
avui, Via.

És de l’hàbit,
quant més fem, més
aconseguim fer!
D’aquesta
manera cremem
més energia.

Cada dia és
més fàcil, pare!
Em canso menys!

I si mengem menys
I cuinem amb aliments
baixos en calories
encara mior!

Et puc
ajudar a fer
el sopar?

I tant!
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Anem a
comprar!

Podem fer
lasanya, tieta
Alícia?

A la meva
diabetis no li
convé gaire...

Saps Via?, no és només
la quantitat sinó també la
qualitat. Alguns aliments són
més saludables que
d’altres...

Per exemple, les
verdures, hortalies
i egums tenen
moltes vitamines,
antioxidants I fibra.
La fibra ens atipa
i tenim menys
gana.
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També són baixos en
sucres I els seus greixos
són dels saludables, els
polnsaturats com els
omega-3!

Ostres, quins
noms...

Oblida’t dels noms,
el que interea és
saber que aquests
greixos també estan
en fruits secs,
avors,

la carn tendeix a
tenir un altre tipus de
greixos, els saturats,
que no són tan bons...
Però la carn blanca de
les aus té molt menys
greix que la vermea
de porc o vedea.

I en peixos com el salmó. Els
omega-3 ajuden a reduir la
inflamació al fetge I baixen
els nives de colesterol en
sang, mantenint el cor sa.
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Per això és mior
menjar menys carn I
que sigui carn blanca.
En el fons, es
tracta de seguir
una dieta
Mediteània.
I això tieta?
M’agrada tant el
poastre
aeboat!

Oh, quina
àstima...
Això no, Via...
És congelat,
precuinat, fregit I té
el pitjor tipus de
greixos, els
tranaturats...

Ja ho tenim
tot?

Pitjor és
difícil.

Estava tot
boníim,
Via!

Caa
Jaume!
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una mica
escàs...

Sí!

UNA SETMANA MÉS TARD
Com ha anat
la volta
d’avui?

Bestial! No
havíem anat mai
tant uny ni tan
de prea!

Beu una mica del
meu refresc.

em moro
de gana!

Escolta jaume!
Estic farta de dir-te
que això només són
sucres I químics... La nena

Mira’t al mira!
vols el mateix per
la teva neta?!

neceita
energia però
no d’aquesta!

Quina manera
d’exagerar...
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Però això no és
menjar tieta Alícia,
és una beguda!
És dolent
per a mi?
Té
maa
greixos?

No Via, però té
maa sucres. El nostre
fetge transforma
l’excés de sucres en
greix.
Per això és
com si foin
greixos!

Sucres
Greixos

No hem de sobrecaegar el
fetge amb més tasques...És
preferible no abusar d’aliments I
begudes amb alt contingut de
sucres... Poden fer que el
nostre fetge es torni gras!
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I alerta, que no tots els aliments
rics en sucres són dolços! Els
midons o farinacis com la pasta,
l’aòs o les patates també
contenen molt de sucre.

Per això no em
convé menjar
lasanya.
Però podem utilitzar
pasta o aòs integrals.
Són molt més sans I tenen
més fibra, que es queda a
l’intestí en comptes d’anar
cap al fetge.
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UNA SETMANA MÉS TARD

Molt bé!
He après una pila de
coses noves amb el pare I
la tieta Alícia!

Mare!

De debò?

Amor! Com
proven aquestes
vacances?

Quina meravea
d’àpat! Molt diferent del
que acostumem a menjar
a casa.
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ÉS tot part
del pla!
Vaja!

Recorda que haurem
de seguir amb això un
cop acabi l’estiu...

Què vols
dir? Quin
pla?

El nostre
canvi
d’estil de
vida!
Anem a donar
un tomb I t’ho
explica...

Has perdut
pes, Via! Molt
rebé!

Jo encantada!

El meu
iMC ha
miorat!

Jo encara no soc on
cal, però també
estic mior...
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Mira Via, per tu. És
important saber cuidar
d’altres coses per tenir
cura de nosaltres
mateixos.

marxem?

Tu també
hauries,
pare...

Vaja!

38

Va, avi! És fàcil...
i jo vu viure amb tu
molts més anys!

Gràcies per les
vacances tieta
Alícia, Fins aviat!

Ara tot és
continuar!

Què?
Aquí per la seva
ecografia
anual?

Això mateix,
doctora!

La meva tieta,
la que té diabetis
tipus 2, m’ha donat
un cop de mà...

Molt bé! Has perdut
pes I el teu fetge
està mior...

Ah, sí,
sobre això...

La diabetis tipus 2 I el fetge
gras no-alcohòlic són dues malalties
diferents amb causes similars, una afecta
al pàncrs I l’ altre al fetge. El problema
en ambdós casos és la resistència a
la insulina.
Quan abusem, la insulina deixa
de funcionar I el nostre cos
no aconsegueix eagatzemar
energia.

Mira, potser
això ajuda a
aclarir algunes
coses.
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insulina no
és el que
prenen els
diabètics?

Alguns si I
d’altres no,
depèn...

A veure
si entenem
això...

Cervell

a través del seu arg viatge pel
sistema digestiu, el menjar es
transforma en nutrients, que són
absorbits per la sang I
transportats per tot el cos.

Aparell
Circulatori
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alguns d’aquests nutrients s’utilitzen
iediatament per produir energia,
però igual que guardem el menjar al
rebost o a la nevera, el nostre cos
eagatzema alguns sucres I
greixos per utilitzar-los més tard.

Cor
Fetge
Pàncrees

Ronyons

Estómac
Múscul

Teixit
Adipós

Intestins
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Intestins

Nivells de Sucre

Pàncrees
Equipat amb detectors de sucre,
el pàncrs és el primer en
adonar-se’n de l’increment de
nutrients que circulen en sang I
respon produint insulina.
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...els greixos al
teixit adipós...

Múscul
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Em

Sota les ordres de la
insulina, els nutrients són
dipositats cada un al seu oc.
Els sucres al múscul,
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Teixit
Adipós

magatzemeu

Nivells de Sucre

Emmagatzemeu
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u
Fetge

i una mica de cada al fetge.
Aquests òrgans segueixen
eagatzemant fins que la
quantitat de nutrients a la sang
torna als nives normals.
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Nivells de Sucre

Gràcies a la insulina no
neceitem menjar sense parar I
podem dormir tranquils...

Cervell
Hi ha òrgans com el
cerve, que tenen una
neceitat constant
d’absorbir nutrients
per funcionar.

Múscul
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Pàncrees

Teixit
Adipós

Nivells de Sucre

A mesura que la sang es buida
de nutrients, el teixit adipós
i el fetge aiberen les
seves reserves. Així mai ens
quedem sense energia!

Fetge

47

Però igual que quan comprem o
cuinem més del compte acabem per
ençar menjar, quan mengem maa
les reserves d’energia del nostre
cos s’atipen. si ho fem sovint, no
donen a l’abast amb l’excés de
nutrients I s’empatxen...

Amb el temps, totalment farts, decideixen
que ja no poden eagatzemar més! Com si
es rebel·lein o fein vaga, els òrgans
es neguen a obeir a la insulina.
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ESTEM
FARTS
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¡NO
EMPASSO
MÉS!

D’això se’n diu
resistència a la
insulina I pot causar
problemes greus de
salut.

Nivells de Sucre
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Intestins
Nivells de Sucre

Pàncrees

e

A més de resistir-se a acumular
nutrients als seus dipòsits, els
òrgans es paen el dia
aiberant sucres I greixos
cap al toent sanguini.

Múscul
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Teixit
Adipós
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Nivells de Sucre
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Per molt que la insulina
s’esforci o rebi reforços,
la sang s’omple amb el
superàvit de sucres I
greixos...

Fetge
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L’excés de greixos a la sang
pot formar aterosclerosi,
estretint I bloquejant els
vasos sanguinis I augmentant el
risc d’atacs cardíacs.

Fetge Gras No-Alcohòlic
(NAFL)

Cor
Càncer de Fetge

Esteatohepatitis
No-Alcohòlica
(NASH)

En intentar ajudar,
depurant la sang de
sucres I greixos, el
fetge s’engreixa I pot
acabar amb ciosi...
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Cirrosi

Nivells de Sucre

mentre que l’excés de sucres a la
sang acaba per saturar I destruir els
detectors del pàncrs, que ja no
podrà produir insulina. així sorgeix la
diabetis tipus 2.

Nivells de Sucre

Pàncrees

Renoi! Això vol
dir que potser jo
també tinc el
fetge gras?!

I si seguiu així,
vosaltres no haureu
de patir per tenir
diabetis.

Visca!

Hauria de fer-me una
a revisió... De totes
maneres ja vaig canviar
els meus hàbits amb la
diabetis.
Ja vaig pel
bon camí!
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Notes biogràfiques
dels personatges

L’Alícia

té 70 anys i és la germana d’en Jaume. Està
jubilada i té una casa on a l’estiu li agrada rebre a la família.
Té Diabetis Mellitus tipus 2 (DM2), una malaltia en la que el
pàncrees no produeix suficient insulina per regular de forma
adequada els nivells de sucre circulant a la sang (glicèmia).
Per això, l’A lícia ha de posar-se injeccions d’insulina i tenir
molta cura de la seva dieta i del seu estil de vida. Amb els anys
ha après quins productes alimentaris fan que la glicèmia s’elevi
perillosament i també que es troba millor quan fa exercici,
perquè això l’ajuda a baixar els seus alts nivells de glicèmia.
Com experta en mantenir aquest equilibri, l’A lícia se les sap
totes, i té una pila de consells i trucs per donar un cop de mà
als altres i guiar-los en la seva iniciativa de canviar el seu estil
de vida.
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En Jaume té 75 anys i és el pare d’en Jordi. En Jaume va ser

diagnosticat amb hepatopatia alcohòlica ja fa molts anys, quan
el metge va detectar signes de dany hepàtic als seus anàlisis de
sang. Es va quedar bocabadat quan el van titllar d’alcohòlic per
beure més de 2 begudes estàndard per dia i va encaixar amb
molt escepticisme les recomanacions del metge per deixar de
consumir alcohol. Tampoc va fer ni cas dels consells clínics
per millorar la seva dieta i els seus hàbits d’activitat física. Amb
el temps, aferrat a la seva rutina, el seu fetge va començar a
cicatritzar i ara en Jaume té un tipus de malaltia hepàtica
anomenada cirrosi. Aquest cop, el to del metge va ser més seriós
i el va fer pensar en vells amics que havien mort de cirrosi,
però el que realment el va esfereir va ser adonar-se’n que no
aconseguia deixar de beure. Avergonyit per la seva incapacitat
i els seus fracassos, en Jaume aparenta indiferència i fingeix
pels demès, però sobretot per ell mateix, renunciant al canvi
i convertint-se sense voler, en una barrera pel canvi d’estil de
vida pels seus éssers estimats.
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En Jordi

té 40 anys i és fill d’en Jaume i pare de la Via.
Recentment en Jordi ha estat diagnosticat amb Fetge Gras NoAlcohòlic (FGNA). Ja fa uns anys que és conscient que amb els
anys ha anat guanyant pes, però mai li havia passat pel cap que
la seva dieta o el seu estil de vida afectessin el seu fetge. Després
de les explicacions de la metgessa sobre els riscs associats
al fetge gras, en Jordi va intentar aprimar-se per prevenir el
desenvolupament de cirrosi, DM2 i malalties cardiovasculars
com els atacs de cor. El gran detonant, però, va ser el diagnòstic
de sobrepès de la Via, això va fer que se n’adonés del tipus
d’exemple i ambient que li estava oferint a la seva filla. Motivat
a superar el desànim i la dissuasió dels fracassos anteriors,
finalment en Jordi s’ha decidit a aprendre a mantenir la seva
dieta i els seus hàbits d’activitat física en equilibri per buidar el
fetge de greix i recuperar un estil de vida saludable per la seva
família. Espera que la seva tieta Alícia l’ajudi en aquest viatge.
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La Via té 6 anys i és la filla d’en Jordi. Per la Via tot és

nou. Encara està descobrint el que li agrada i el que no, allò
que es convertirà en els seus hàbits i eventualment el seu estil
de vida. La Vic adora tot el que fa amb els seus pares i l’avi
Jaume. La seva mare l’obliga a menjar-se la verdura i anar a
classes de natació, però quan el seu pare està a càrrec d’ella,
demanen menjar per emportar i juguen a videojocs. En la seva
última visita al pediatra la doctora va dir que estava una mica
grassoneta, i això va causar un gran trasbals pels seus pares. Al
llarg de l’estiu la Via aprendrà la importància de mantenir una
dieta saludable i un estil de vida actiu, no només per conservar
el pes, sinó també pel benestar del fetge, el pàncrees i el cor.
Aviat, sense comptar-hi, dietes i activitats que li semblaven un
rotllo es convertiran en experiències agradables i divertides
que es consolidaran com a hàbits en la construcció d’un estil
de vida sà i saludable.
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Aquest còmic és el resultat d’un projecte acadèmic de col.laboració dedicat a donar
a conèixer la malaltia del Fetge Gras No-Alcohòlic (FGNA, o NAFLD en anglès) i
conscienciar a la població sobre la importància de mantenir hàbits de vida saludables.
Concebut com un requisit indispensable per tots els investigadors involucrats,
aquesta narrativa ha sigut construïda a través d’un esforç participatiu de comunicació
científica.
La conceptualització, disseny i producció d’aquest còmic van sorgir d’un procés de
co-creació entre investigadors biomèdics, acadèmics de l’àrea de la ’il.lustració i
persones amb malalties metabòliques. De fet, el contingut biomèdic va ser seleccionat
en base a les necessitats i coneixement compartits per pacients amb diabetis tipus 2
en un estudi formatiu d’investigació qualitativa realitzat a l’A ssociació Protectora de
Diabètics de Portugal (APDP)1. L’estructura narrativa i les il.lustracions del còmic
van ser també estratègicament seleccionades, dissenyades i co-creades combinant
els resultats d’aquesta investigació empírica amb principis de persuasió i experiència
narrativa, així com amb teories i models de salut pública i de canvi de comportament.
Aquest còmic ha estat desenvolupat en l’àmbit del projecte FOIE GRAS (ID:722619),
un consorci europeu finançat pel programa quadre Horitzó 2020 - Accions Marie
Skłodowska-Curie (MSCA) de la Unió Europea i coordinat pel Centre de Neurociències
i Biologia Cel.lular (CNC) de la Universitat de Coimbra, Portugal. En paral.lel a la
investigació de primera línia per entendre la fisiopatologia i el tractament del FGNA,
la xarxa FOIE GRAS està profundament compromesa amb la divulgació científica i la
comunicació en salut pública.

Seguint la llarga tradició i dedicació del CNC a la comunicació científica i la
producció de còmics per a l’efecte, aquest projecte sorgeix de l’encreuament de dues
tesis doctorals en divulgació científica de dos estudiants del Programa Doctoral en
Biologia Experimental i Biomedicina (PDBEB), amb seu a l’Institut d’Investigació
Interdisciplinària de la Universitat de Coimbra (III-UC). Aquests estudiants són
la Mireia Alemany i Pagès (FOIE GRAS Early-Stage Researcher) i en Rui Tavares
(il.lustrador amb beca doctoral FCT- SFRH/BD/136900/2018), sota l’assistència
de l’investigador sènior i expert en còmics, João Ramalho-Santos, professor del
Departament de Ciències de la Vida, i el suport addicional de la investigadora del
CNC, Anabela Marisa Azul.
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Saps què és el fetge?
Coneixes la multitud de coses importants que fa per nosaltres, mantenint-nos vius i sans?
Ets conscient de que els hàbits alimentaris poden afectar el benestar del nostre fetge?
O que un estil de vida sedentari el pot perjudicar?
És probable que no ho sàpigues, però una de cada quatre persones al món té
Fetge Gras No-Alcohòlic (FGNA, o NAFLD en anglès), una malaltia
que pot passar desapercebuda durant anys i resultar en greus danys al fetge,
incloent la cirrosi i el càncer hepàtic.
Ets una d’aquestes persones?
L’acumulació de greix al fetge està causada
per estils de vida sedentaris i dietes poc saludables.
Estàs en risc?
Encara que pots patir-ho sense tenir sobrepès, les persones amb obesitat o diabetis tipus 2
tenen un risc major de desenvolupar FGNA.
I doncs, com ho podem resoldre, això?
Anima’t a conèixer millor el teu fetge amb aquest còmic
i descobreix com tractar i prevenir aquesta malaltia hepàtica!
Pensa en el teu fetge la propera vegada que mengis
i no t’oblidis de mantenir-te actiu per la seva salut i el teu benestar.
Recorda’t de ser metge del teu propi fetge!
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