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Introdução: O fígado a maior glândula no corpo humano, e é completamente recoberto por 

peritônio visceral, exceto por sua área nua, que é onde o órgão encontra-se em contato com o 

diafragma [1]. É o segundo maior órgão do corpo humano, representando aproximadamente 2 

a 3% do peso corporal. Está localizado no quadrante superior direito da cavidade abdominal. 

É de extrema importância para a manutenção da homeostase corporal representando a ligação 

entre o sistema digestório e o circulatório, Desempenha funções vitais para o organismo como 

a produção e secreção de bile, síntese proteica e de outras moléculas, armazenamento de 

vitaminas e ferro, inativação e excreção de drogas e toxinas e função imunológica [2]. A 

defesa imunológica é realizada por meio de interações entre células parenquimatosas, ou 

hepatócitos, assim como células que apresentam antígenos e células funcionais do sistema 

imune inato e adaptativo [3]. Dentre as doenças mais comuns do fígado estão as causadas pelo 

vírus da hepatite. As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes 

etiológicos, com tropismo primário pelo fígado, que apresentam características 

epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas, tais patologias ocorrem por meio da 

infecção viral sistêmica, ou seja, os hepatovírus se reproduzem no interior dos hepatócitos o 

sistema imunológico do indivíduo infectado começa a atacar e destruir as células infectadas 

pelo patógeno dando início a necrose e a inflamação das células hepáticas;tais eventos 

produzem um grupo peculiar de alterações clínicas, bioquímicas e celulares [4]. Segundo o 

Ministério da Saúde, dentre as doenças mais comuns do fígado no Brasil estão as causadas 

pelo vírus da hepatite [4]. A partir dessa perspectiva, observou-se que grande parte dos 

portadores de doenças hepáticas não possuem conhecimento de como se contaminam, como 

podem evitar o contágio e qual a relação entre o sistema imune e o fígado. Portanto, torna-se 

fundamental a compreensão do seu funcionamento e apresentação da resposta imunológica do 

fígado a esses pacientes, de forma simples e dinâmica, Com intuito de fazê-los compreender o 

mecanismo de ação do órgão e conscientizá-los quanto aos cuidados que devem tomar para 

melhorar o prognóstico da doença, podendo assim, evitar o desencadeamento de outras 

futuras enfermidades. Objetivos: Informar os pacientes que tem doenças hepáticas, e 

conscientizar maneiras de melhoria imunológica do corpo a possíveis infecções e doenças no 

fígado, órgão de grande importância para o corpo inteiro. Descrição da Experiência: A ação 

voltada para doenças hepáticas ocorreu no dia 10 de Maio de 2018, no turno da tarde, na sala 

de espera da Santa Casa de Misericórdia do Pará – SCMP. Essa atividade foi realizada por 

acadêmicos do terceiro semestre de biomedicina da Faculdade Integrada Brasil Amazônia 

(FIBRA) sob orientação de seus professores, cujo os públicos alvos foram portadores de 

doenças hepáticas. A apresentação ocorreu de modo que os integrantes da equipe sobre 

doenças e tipos de hepatite, a anatomia do fígado e onde se localizava o órgão, alimentação 

que esses portadores devem aderir para amenizar os sintomas, tipos de prevenção, informação 

dos fatores que desencadeiam a doença e conscientizar sobre a importância do exercício físico 

para quem é portador de doenças hepáticas. No decorrer da apresentação foi sinalizado por 
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meio de um boneco de isopor como o vírus ataca o organismo, como e onde o mesmo se 

aloja, ainda com o auxílio do boneco foi mostrado a localização do fígado e sua importância 

para o bom funcionamento do organismo, e com plaquinhas foram exemplificados os 

alimentos benéficos e maléficos para aqueles que são portadores de doenças hepáticas, ao 

utilizar as plaquinhas foi perguntado aos pacientes qual dos alimentos ali apresentados eles 

achavam que eram a escolha mais correta levando em consideração a saúde deles, obtivemos 

um retorno positivo dos pacientes entretanto os mesmos não sabiam que propriedades os 

alimentos expostos possuíam para ajudá-los no melhoramento imunológico e com isso foram 

elucidadas algumas formas de prevenção referente a patologia e explicado como a 

alimentação poderia interferir diretamente no melhoramento do sistema imunológico dos 

pacientes e consequentemente ocasionando melhoras no quadro clinico dos mesmos. 

Resultados: Por meio da efetivação dessa atividade foi notado que o público presente na sala 

de espera observou com interesse a apresentação e interagiu por intermédio de perguntas, que 

foram respondidas de forma bem simples para o entendimento de todos. O público presente se 

sentiu muito à vontade e acabaramsurgindo questionamentos e perguntas sobre fatos que 

aconteciam no cotidiano dos mesmos, havendo uma troca de informações relevante sobre o 

tipo de alimentação de cada um, o estilo de vida levado por cada paciente antes e após o 

diagnóstico, desconforto que os mesmos sentiam e até mesmo discussões sobre os sintomas. 

Conclusão: A atividade desenvolvida contribuiu com o repasse de conhecimento e 

informações adquiridas pelos estudantes ao longo do desenvolvimento do trabalho para cada 

paciente sobre a temática, assim como para os funcionários do local e orientadores da mesma. 

Concluiu-se que a atividade obteve um retorno positivo, e pode ser observado o quanto é 

importante a elaboração de momentos com o mesmo intuito, dando ênfase na 

multidisciplinaridade na área da saúde e troca de informações simples, entretanto de grande 

poder informativo. Também é necessário destacar que quando utilizamos uma abordagem 

mais didática com os pacientes na sala de espera, pode ser muito bem aceita e transformar a 

sala de espera, muitas vezes considerada “tediosa e desgastante” em um momento dinâmico e 

informativo, contribuindo para o desenvolvimento de práticas que aumentem a qualidade de 

vida, disseminação de conhecimento e formação humanizada dos alunos da área da saúde. 

 

Descritores: Fígado, Sistema imune, Doenças hepáticas. 
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