
Nutrição e Alimentação

Fibrose Pulmonar 
Idiopática (FPI)



Índice
Introdução  3

Alimentação Saudável  4

Possíveis Efeitos dos Anti-fibróticos na Alimentação  5

Perda de Peso Corporal  6

Perda de Apetite - Anorexia  7

Náuseas, Dispepsia e Vómitos  8

Alteração do Trânsito Intestinal  9

Estratégias para os Cuidadores  11

Receitas  12

Ligações e Contactos Úteis  26



Introdução Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)

A FPI é uma doença pulmonar crónica, progressiva e fibrótica, onde o tecido cicatrizado substitui o tecido pulmonar normal.  
O curso da doença compromete a função pulmonar e a eficácia das trocas gasosas e, em última instância, leva à insuficiência  
respiratória progressiva cada vez mais incapacitante. A FPI é mais comum em homens e a idade média de diagnóstico é de cerca  
de 65 anos.

Como a FPI é invariavelmente progressiva, a maioria dos doentes deve iniciar precocemente a terapêutica com o objetivo  
de retardar a deterioração irreversível do pulmão e abrandar a progressão da doença1-3.

Os antifibróticos são uma terapêutica modificadora da doença eficaz que pode induzir alguns efeitos adversos,  
sobretudo nos primeiros meses após o seu início, com impacto do tratamento no sistema digestivo e na ingestão alimentar.

Quer o abandono da terapêutica antifibrótica, quer a perda de peso e possível desnutrição, diminuem  
a qualidade de vida dos doentes com FPI4,5.

Há evidências de que uma perda de peso superior a 5% ocorre em cerca de 20% dos doentes com FPI,  
mesmo na ausência do tratamento antifibrótico5.

A relação entre nutrição e a terapia antifibrótica precisa de atenção especial.



Não estão ainda disponíveis diretrizes nutricionais específicas para doentes com FPI, mas é consensual que deve ser adotada  
uma alimentação saudável, e que o estado nutricional deve ser reavaliado em intervalos regulares relativamente  
à perda de peso e problemas nutricionais.

Os doentes com FPI apresentam um metabolismo hipercatabólico e com maior gasto energético. A inflamação  
sistémica crónica ajuda a acelerar a degradação de proteínas musculares e, por isso, é importante uma ingestão proteica  
individualizada e adequada a cada doente5,6.

Após o diagnóstico da doença respiratória crónica, uma boa alimentação e hidratação e um bom estado 
nutricional são fundamentais para: 

Fortalecer o sistema imunitário; 
Prevenir exacerbações recorrentes; 
Diminuir o tempo de hospitalização em caso de exacerbações da doença que exijam cuidados médicos; 
Maior tolerância à terapêutica; 
Melhor qualidade de vida por maior período de tempo.

Alimentação Saudável (Equilibrada, Completa, Variada)



Embora a maioria dos doentes apresente tolerabilidade aceitável aos antifibróticos, alguns podem manifestar certos  
efeitos adversos ao tratamento. É sugerida a toma da dose oral dos antifibróticos recomendada pelo médico,  
durante as principais refeições do dia, para diminuir possíveis efeitos secundários. Deve ter-se em conta os sintomas  
reportados pelo doente para a implementação de adaptações alimentares de forma a evitar o abandono da terapêutica.

Os efeitos adversos7 podem ter um impacto significativo na ingestão alimentar e consequentemente  
no estado nutricional. A sintomatologia mais reportada pelos doentes com FPI é:
 Perda de peso corporal involuntário;

 Diminuição do apetite e/ou saciedade precoce;

 Alterações gastrointestinais: 
 I. Náuseas, dispepsia e vómitos;
 II. Alteração do trânsito intestinal.

Nota:  Em alguns casos de toma dos antifibróticos, não é recomendada a ingestão de sumo de toranja  
que pode interferir com a biodisponibilidade do fármaco e comprometer a eficácia clínica - deve  
questionar o médico sobre esta situação.

Possíveis Efeitos dos Antifibróticos na Alimentação

I

II

III



A perda de peso pode estar associada à progressão da doença e ocorrer por diversos fatores, como a inflamação crónica,  
o stress oxidativo, a diminuição da massa muscular e a redução da ingestão alimentar (devido à perda de apetite).

Os possíveis efeitos da terapêutica antifibrótica podem interferir na ingestão e absorção dos alimentos, arriscando  
uma perda de peso e consequente desnutrição.

Ao reduzir a ingestão alimentar e, com isso, alterar a composição corporal e diminuir a massa muscular, pode induzir-se  
um impacto negativo no prognóstico da FPI.

Manter um peso inferior ao recomendado, de forma continuada, está associado a uma menor sobrevida  
e ao aumento da mortalidade.

A alimentação e a dieta do doente com FPI deve ser flexível e adaptada a cada sintoma, com o objetivo  
de promover o aumento da ingestão alimentar.

O doente emagrecido, deve comer sempre que tiver apetite.

A suplementação nutricional oral pode estar contemplada, se necessário, mas sempre de acordo  
com a prescrição do nutricionista ou médico assistente.

DICAS

I. Perda de Peso Corporal



No caso de perda de apetite, comer sempre que o mesmo surja, sem esperar pelos horários estipulados para as refeições;  
Evitar pratos cheios e fazer pequenas refeições e lanches ao longo do dia, sem rigidez de horário;

Estar num ambiente relaxado no momento de comer e tornar as refeições visualmente apelativas;

Evitar ingerir líquidos antes e/ou durante as refeições porque estes podem causar saciedade precoce;

Optar por alimentos e bebidas que sejam do seu agrado;

Fazer lanches com alimentos de elevado teor calórico;

Incluir o consumo de hortícolas e saladas como acompanhamento nas refeições principais e evitar ingeri-los  
de forma isolada;

Experimentar novos alimentos, temperos e métodos de confeção para estimular o paladar e o apetite;

Dar preferência a refeições de consistência mole, em caso de maior debilidade;

Consumir leite e seus derivados (iogurte, requeijão, e queijos) com baixo teor de gordura que contribuem  
com nutrientes essenciais para uma alimentação adequada.

II. Perda de apetite - Anorexia

DICAS



Em caso da necessidade de antibioterapia, ter em atenção a sintomatologia gastrointestinal;

Comer antes de sentir fome pode diminuir a sensação de náuseas;

Ao longo do dia, fazer refeições pequenas mas mais frequentes, de forma pausada e mastigando bem os alimentos;

Ingerir os alimentos e bebidas à temperatura ambiente ou frios, podem ser mais toleráveis do que os alimentos e bebidas quentes;

Limitar os alimentos demasiado doces, gordurosos, com molhos ou muito condimentados;

Optar por alimentos moles e de digestão fácil;

Evitar ingestão de líquidos durante as refeições e bebidas com cafeína que podem piorar as náuseas;

Beber com frequência pequenas quantidades de líquidos como água, sumos de fruta ou infusões;

Bebidas gaseificadas como a água com gás, podem ajudar a aliviar a sensação de náuseas;

Não comer em locais com cheiros intensos e não cozinhar se isso agravar as náuseas e os vómitos;

Descansar após as refeições, sentado/a ou recostado/a e evitar usar roupa a apertar a zona abdominal.

III.I. Náuseas, Dispepsia e Vómitos

DICAS



III.II. Alteração do Trânsito Intestinal

Manter uma boa hidratação diária, com uma ingestão de líquidos de pelo menos 1,5 a 2 litros 
distribuídos ao longo do dia, fora das refeições e em pequenas quantidades. Algumas opções para  
alcançar essa quantidade de líquidos são: beber água simples ou aromatizada sem açúcar; infusões  
de cidreira, camomila, canela, gengibre, ou mistura de frutos vermelhos; ou ingerir de forma  
esporádica gelatinas sem açúcar;

Usar métodos de confeção simples, como cozidos, grelhados e assados com pouca gordura;

Temperar os alimentos com azeite virgem extra em cru.

DICAS



III.II. Alteração do Trânsito Intestinal

Em caso de obstipação:
 Ingerir sopa de legumes, com hortícolas de folha verde, mais fibrosos;
 Dar preferência aos alimentos integrais, com maior conteúdo de fibra, como o pão, arroz ou massa integral;
 Ingerir 2 a 3 peças de fruta por dia, se possível com a casca, para aumentar o ingestão de fibra.

Em caso de episódios de gases e/ou flatulência, diminuir a ingestão de feijão, grão, favas, lentilhas,  
ervilhas, cenoura, cebola, brócolos, repolho, couve-de-bruxelas, couve-flor, feijão verde, nabo, pepino,  
pimento, cereais integrais, maçã, pera, banana, melão, melancia, meloa, alimentos ricos em lactose  
e adoçante à base de manitol e xilitol. Evitar os fritos, alimentos gordurosos ou muito condimentados  
e bebidas gaseificadas.

Em caso de diarreia:
 Ingerir sopa de cenoura e batata sem vegetais de folha verde; Evitar beber sumos de fruta,  
especialmente de toranja, laranja ou ameixa.
 A ingestão de fruta deve ser limitada a duas porções por dia e sempre descascada.

DICAS



O tipo de alimentação a fornecer deve ter em conta as preferências e hábitos alimentares do doente;

Se o doente preferir alimentos mais doces, disponibilize frutas de diferentes cores e cortes de modo a serem mais atrativas;

Na confeção das refeições, opte por usar especiarias e ervas aromáticas para diversificar os sabores e estimular o paladar;

Considere comprar um espremedor/liquidificador para preparar sumos/batidos ricos em nutrientes;

Informe o doente alguns minutos antes de servir as refeições, de modo a este estar repousado na hora de comer;

Deve manter o registo da sintomatologia e dos efeitos adversos à terapêutica reportados pelo doente.

Estratégias para os Cuidadores

Cuidar de um doente com FPI debilitado pode causar stress e exaustão, por isso, reserve um tempo para si e para o 
seu bem-estar! Na página da internet “Lutar contra a FPI”, encontra disponíveis pequenos vídeos com introspeções 
e conselhos de uma cuidadora de alguém com FPI, clique no botão a baixo para aceder.

CLIQUE AQUI

DICAS

https://www.lutarcontraafpi.pt/apoio-a-cuidadores.html


Receitas



 Modo de confeção:
1.   Num tacho aquecer levemente o azeite e saltear a abóbora em lume brando durante aproximadamente 3 a 4 minutos.
2.  Adicionar a cebola e o gengibre picados e levar ao lume durante mais 2 a 3 minutos. Cobrir com o caldo de legumes previamente aquecido e deixar 

ferver em lume brando durante 10 a 12 minutos, até a abóbora ficar bem cozida.
3.  Com uma varinha mágica, triturar a sopa até obter uma consistência de creme. Se necessário, ajuste a consistência adicionando mais caldo  

de legumes. Servir a sopa com uma colher de chá de azeite em cru e o tomilho.

Útil se sintomas de: Náuseas, digestão difícil, vómitos e diarreia.

Receitas - SOPAS
Creme de abóbora e tomilho
(4 doses)

Ingredientes:
1 kg de abóbora cortada em pedaços  
100 g cebola picada
60 g gengibre fresco picado
20 g tomilho picado ou fresco

1,2 L de caldo de legumes (aproveitar a água da cozedura 
de hortícolas, couve branca, cenoura, cebola) 
20 mL (2 colheres de sopa rasas) de azeite virgem extra



 Modo de confeção:
1.   Num tacho colocar as batatas, as cenouras, a cebola, o aipo, o pimento, os dentes de alho e as lentilhas.
2. Envolver tudo, acrescentar as especiarias e adicionar o caldo de legumes ou de carne.
3. Tapar e deixar cozinhar cerca de 60 minutos em lume médio.
4.  Separar a sopa em duas partes iguais e triturar com uma varinha mágica uma das partes até conseguir uma consistência de creme.
5. De seguida, voltar a juntar tudo no mesmo tacho e, se necessário, retificar o tempero.

Útil se sintomas de: Falta de apetite, obstipação, náuseas e vómitos.

Receitas - SOPAS
Sopa de batata-doce e lentilhas
Ingredientes:
500 g de batata-doce ou batata tradicional  
cortadas em cubos 
1 chávena de cenoura cortada às rodelas
1 cebola picada
1 chávena de aipo cortado

1 pimento vermelho cortado em cubos  
6 dentes de alho laminados
1,5 chávenas de lentilhas
1 colher de chá de cominhos  
1 colher de chá de caril

½ colher de café de noz-moscada
6 chávenas de caldo de legumes  
ou de carne (aproveitar a água  
da cozedura de hortícolas ou de carne
Pimenta preta e coentros a gosto.



Receitas - PRATOS PRINCIPAIS
Açorda de couve coração com ovo escalfado  
e manjericão (4 doses)

Ingredientes:
16 fatias de pão de Centeio ou Rústico
4 couves coração (peso médio de 400 gr cada)
2 L de água

 Modo de confeção:
1.   Num tacho, colocar as couves coração com água, o azeite, sal e as cabeças de alho com a casca ligeiramente picadas com um garfo. Levar ao lume 

e deixar ferver durante 25 minutos.
2.   Enquanto isso, num tacho menor, colocar 2 L de água. Assim que levantar fervura, baixar o lume. Adicionar um ovo de cada vez a escalfar durante 

cerca de 3 a 5 minutos.
3.   Os ovos devem ser retirados da água com uma escumadeira e introduzidos em água fria para parar o processo de cozedura.
4.   Descascar as cabeças de alho e esmagar os dentes juntamente com o azeite, até obter uma pasta para barrar as fatias de pão.
5.   Acrescentar os ovos escalfados por cima do pão e decorar com manjericão sobre cada ovo.

1,5 dL de azeite virgem extra
3 cabeças de alho inteiras
4 ovos

Útil se sintomas de: Falta de apetite.

16 fatias finas de pão caseiro
1 pitada de sal
Manjericão a gosto



Receitas - PRATOS PRINCIPAIS
Hambúrgueres de salmão com molho de gengibre  
e puré de ervilha (4 doses) 

 Modo de confeção:
1.   Picar bem o salmão e colocá-lo numa taça. Adicionar a cebola, o ovo, a raspa de lima ou limão, o sal e a pimenta.
2.   Envolver com as mãos até obter uma massa homogénea. De seguida dividir a massa em porções iguais, moldar cada uma em forma de hambúrguer e colocar 

sobre um prato forrado com película aderente. Cobrir os hambúrgueres com outra camada de película e levar ao frio durante, pelo menos, meia hora.
3.   Numa frigideira antiaderente, cozinhar os hambúrgueres até ficarem douradinhos.
4.   Para o puré: levar um tacho ao lume com água temperada com 1 pitada de sal. Quando levantar fervura, mergulhar as ervilhas e deixar cozer durante cerca 

de 5 minutos.
5.   Retirar as ervilhas da água e triturá-las com cerca de 4 colheres de sopa da água da cozedura, o azeite, a margarina e pimenta. Pode controlar a espessura 

do puré acrescentando mais ou menos água de cozedura.
6.   Para o molho: misturar todos os ingredientes respetivos e regar os hambúrgueres na hora de servir.

Ingredientes para molho:
250 ml de iogurte grego magro Skyr
Gengibre, coentros, hortelã orégãos  
e pimenta preta q.b. 
Sumo de 1 lima (ou limão)
1 colher de chá de azeite

Ingredientes para hambúrguer:
600 g de lombos de salmão
½ cebola ou chalota
1 ovo grande
Raspa de 1 lima (ou limão)
1 pitada de sal e pimenta preta

Ingredientes para puré:
400 g de ervilhas congeladas
2 colheres (sopa) de margarina vegetal
1 colher (sopa) de azeite
Raspa de 1 lima (ou limão)
Sal e pimenta preta q.b.

Útil se sintomas de: Falta de apetite.



Receitas - PRATOS PRINCIPAIS
Wrap integral de frango, cenoura e nozes
(4 doses)

Ingredientes:
4 unidades de wrap integral
2 colheres de sopa rasa de requeijão ou queijo de barrar light
1 chávena de peito de frango cozido desfiado e temperado 

 Modo de confeção:
1.   Para o recheio: misturar o requeijão ou queijo de barrar light, o frango desfiado,  

a cenoura e as nozes picadas.
2.   Enrolar com cuidado para não partir, cortar ao meio e prender, se necessário,  

com a ajuda de um palito.

 DICAS:
Depois de composto, embrulhe o Wrap em película aderente e guarde no frigorífico. 
Terá uma refeição pronta a comer durante as próximas 24h.

1 chávena de chá  
de cenoura ralada crua
20 g de nozes picadas

Salada de peru, amêndoas tostadas e orégãos
(4 doses)

 Modo de confeção:
1.   Numa assadeira, colocar os tomates cherry cortados ao meio temperados com 2 colheres 

de chá de azeite, pimenta preta e orégãos, durante 10 minutos, a 120° C.
2.  Grelhar os bifes de peru, em lume brando, numa frigideira antiaderente. Desfiar ou cortar 

a carne em pequenos cubos e colocar numa saladeira.
3.   Adicionar a alface cortada, os tomates cherry e as amêndoas tostadas. Envolver com 2 

colheres de chá de azeite e umas gotas de sumo de limão, se apreciar. Retificar o tempero 
e acrescentar os croutons de pão tostado e o queijo ralado.

Ingredientes:
400 g de bifes de peru  
4 colheres de chá de azeite virgem extra
10 tomates cherry
20 g de amêndoas laminadas tostadas 

2 alfaces americanas ou iceberg 
Croutons de pão tostado
20 g de queijo Parmesão ou Grana Padano ralado
Orégãos e pimenta preta a gosto 

Útil se sintomas de: Falta de apetite, obstipação, náuseas e vómitos. Útil se sintomas de: Falta de apetite, obstipação, náuseas e vómitos.



Receitas - 2 Possíveis acompanhamentos para filetes de pescada assada ou cozida
Lentilhas marroquinas
(4 doses)

Ingredientes:
1 cebola
4 dentes de alho
2 cm de gengibre fresco
400 g de lentilhas verdes

 Modo de confeção:
1.   Picar a cebola, os alhos e o gengibre. Lavar muito bem a cenoura e cortar às rodelas sem descascar.
2.   Numa frigideira grande, aquecer o azeite. Juntar os cominhos e deixar cozinhar durante 1 minuto.
3.  Adicionar a cebola, o alho e o gengibre juntamente com a polpa de tomate, as folhas de louro e os paus de canela e deixar refogar em lume médio até a cebola 

amolecer mexendo sempre e envolver bem a polpa de tomate.
4.   Adicionar a cenoura e deixar cozer em lume brando durante 15 minutos até começar a ficar mole acrescentando água aos poucos para não secar.
5.  Acrescentar as lentilhas e uma pequena quantidade de água para fazer um pouco de molho. Temperar com as raspas de laranja, o tomate e uma pitada de sal  

e pimenta preta. Deixar cozinhar em lume brando mais 15 minutos.
6.  Se necessário, acrescentar mais água para manter o molho. Retificar o tempero e servir com coentros e hortelã ou salsa picada.

2 colheres de sopa de azeite virgem extra 
2 colheres de sopa de polpa de tomate 
Raspas de casca de 1 laranja grande
4 colheres de chá de sementes de cominhos

Útil se sintomas de: Falta de apetite, náuseas e obstipação.

1 pitada de sal
Pimenta preta, coentros e hortelã 
ou salsa q.b.
2 folhas de louro 

2 paus de canela
4 cenouras



Receitas - 2 Possíveis acompanhamentos para filetes de pescada assada ou cozida
Batata-doce recheada com grão de bico
(4 doses)

 Modo de confeção:
1.   Pré aquecer o forno a 200° C. Lavar bem as batatas e picar a casca com um garfo. Embrulhar em papel de alumínio e levar ao forno cerca de 45 a 60 minutos.
2.   Entretanto, preparar o recheio: picar muito bem as cebolas, os alhos e o gengibre.
3.   Numa frigideira grande, aquecer o azeite. Juntar os cominhos e deixar cozinhar durante 1 minuto.
4.   Adicionar a cebola, o alho e o gengibre juntamente com a polpa de tomate, as folhas de louro e deixar refogar em lume médio até a cebola amolecer mexendo 

sempre e envolver a polpa de tomate.
5.   Acrescentar o grão de bico e uma pequena quantidade de água para fazer um pouco de molho. Temperar com sal e pimenta e manter até levantar fervura.  

Baixar ligeiramente o lume e deixar apurar nos próximos 20 minutos.
6.   Se necessário, acrescentar mais água para manter o molho e retificar o tempero.
7.  Para servir deve fazer um corte longitudinal na batata, abrir ligeiramente e rechear generosamente com o grão de bico preparado.

Ingredientes:
4 batatas-doce
2 cebolas
4 dentes de alho

4 cm de gengibre fresco
Azeite virgem extra q.b.
4 colheres de chá de sementes de cominhos 
2 colheres de sopa de polpa de tomate

Útil se sintomas de: Falta de apetite, obstipação, náuseas e vómitos.

4 folhas de louro
400 g de grão de bico cozido
Pimenta preta q.b.
1 pitada de sal



Receitas - SNACKS
Crepes de trigo sarraceno doces ou salgados
Ingredientes para a base da massa:
200 g de trigo sarraceno (demolhado entre 8 a 12 horas) 
250 ml de bebida vegetal (aveia ou amêndoa)

Para crepes doces, acrescentar à base:
Essência de baunilha a gosto
1 colher de sopa de mel ou melaço de cana ou outro adoçante líquido natural

Opções de recheio para crepes doces:
Fruta fresca | Iogurte | Compotas sem açúcar
Manteiga de frutos gordos (amendoim, amêndoa) | Canela

Opções de recheio para crepes salgados:
1 chávena de chá cheia de espinafres ou agrião  
1 colher de chá de alho em pó (opcional)
Ervas aromáticas e especiarias a gosto
1 beterraba pequena
1 colher de chá de alho em pó (opcional)  
Ervas aromáticas e especiarias a gosto

 Modo de confeção:
1.   Lavar bem o trigo sarraceno demolhado até a água sair transparente. Colocá-lo num  

liquidificador e cobrir com a bebida vegetal.
2.   Acrescentar todos os ingredientes para a base da massa, de acordo com a sua preferência,  

e liquidificar até obter uma massa homogénea e macia. Se a mistura estiver muito  
espessa, adicionar mais um pouco de bebida vegetal.

3.   Pincelar uma frigideira antiaderente com um pouco de azeite e cobrir com uma fina  
camada da mistura. Deixar cozinhar alguns minutos em lume brando até ao aparecimento 
de pequenas bolhas à superfície. Virar cuidadosamente e cozinhar durante mais uns mi-
nutos até estar douradinha.

4.   Repetir até terminar a massa. Servir os crepes ainda mornos recheados com os  
ingredientes escolhidos.

Útil se sintomas de: Falta de apetite, obstipação e náuseas.

1 ovo de galinha  
1 pitada de sal

 DICAS:
As bases dos crepes podem ser conservadas no frigorífico durante 3 dias ou congeladas 
até três anos. A qualquer altura, em minutos pode construir um crepe ao seu gosto para um 
lanche saudável.



 Modo de confeção:
1.  Misturar muito bem todos os ingredientes e deixar gelificar durante um período mínimo de 1 hora.
2.   Este pudim pode ser conservado e consumido até 4 dias depois.
3.   No momento que quiser consumir, pode personalizar a cobertura deste pudim ao seu gosto.

Receitas - SNACKS
Pudim de chia
(4 doses)

 Ideias para Toppings (coberturas):
Iogurte | Fruta fresca (abacaxi, ananás, morangos, mirtilos) | Frutos gordos (nozes, amê doas, avelãs) | Bagas de goji | Arandos ou mirtilos desidratados 
| Cereais de pequeno almoço ou granolas não açucarados | Lascas de coco | Pepitas de chocolate amargo | Cacau em pó | Canela.

Ingredientes:
75 g de sementes de chia
0,5 L de bebida vegetal (amêndoa, aveia ou arroz)  
1 colher de sopa de adoçante líquido
1 colher de café de essência  
de baunilha (opcional)

Útil se sintomas de: Falta de apetite, obstipação e náuseas.



 Modo de confeção:
1.   Triturar as bolachas e distribuir por 4 taças de sobremesa, formando a primeira camada.
2.   Verter 1 iogurte grego em cada taça.
3. Amassar as bananas com a essência de baunilha e dividir pelas 4 taças.
4.   Decorar o topo com morangos e frutos gordos.

Receitas - SNACKS
Pairfait de iogurte “Grego” e frutas  
com essência de baunilha

Ingredientes:
15 bolachas tipo “Maria” ou Torrada ou de aveia light
4 iogurtes gregos magros (120 ml cada)
4 bananas pequenas (idealmente, da Madeira)  
Essência de baunilha a gosto

200 g de morangos
40 a 50 g de frutos gordos  
(nozes, amêndoas ou avelãs)

Útil se sintomas de: Falta de apetite, obstipação e náuseas.

 DICAS:
Se preferir, pode fazer camadas mais estreitas e ir intercalando os sabores.
Pode ainda variar as frutas e substituir as bolachas por cereais de pequeno almoço ou granolas não açucarados.



Receitas - SNACKS
Biscoitos de laranja com mirtilos desidratados (4 doses) Brownies de Batata-doce (10 doses)

 Modo de confeção:
1.   Pré aquecer o forno a 180° C e forrar com papel vegetal uma forma com 20 x 20 cm.
2.   Demolhar as tâmaras sem caroço até ficarem moles.
3.  Cortar as batatas em cubos e cozer durante 15 minutos. De seguida deixar arrefecer e 

com uma varinha mágica triturar as batatas e as tâmaras até obter uma consistência de 
puré.

4.  Adicionar os restantes ingredientes e envolver tudo. Acrescentar as nozes e passar com 
a varinha mágica mais um pouco.

5.  Colocar a massa no forno durante 20 minutos. No final, deixar arrefecer completamente 
e polvilhar com cacau em pó e cortar o bolo em quadradinhos iguais.

Útil se sintomas de: Falta de apetite e obstipação.

Ingredientes:
90 g manteiga magra ou margarina vegetal  
90 g açúcar amarelo ou mascavado
1 ovo tamanho médio
30 mL de sumo de laranja  

 Modo de confeção:
1.  Misturar o açúcar à manteiga ou margarina e adicionar o ovo. Envolver tudo.
2.   Acrescentar o sumo e a raspa de laranja e misturar.
3. Adicionar a farinha, a aveia e voltar a misturar.
4.   Acrescentar e envolver os mirtilos na massa anterior.
5.  Transferir pequenas porções para um tabuleiro forrado com papel vegetal e levar  

ao forno cerca de 20 minutos, a 180° C.

Raspa de 1 laranja
150 g de farinha de trigo com fermento 
 90 g de flocos de aveia finos
120 g de mirtilos desidratados

Útil se sintomas de: Falta de apetite, náuseas, digestão difícil, vómitos e obstipação.

 DICAS:
Mantenha os biscoitos num local seco e fresco e acessíveis para um lanche a meio  
da manhã ou da tarde. Acompanhe com uma tisana à sua preferência.

Ingredientes:
0,5 kg de batata-doce  
12 tâmaras sem caroço
175 g de farinha de amêndoa
6 colheres de sopa de cacau em pó  

1 colher de sopa de óleo
Essência de baunilha (opcional)  
1 pitada de sal
1 mão cheia de nozes pouco trituradas



Receitas - SNACKS
Bolas Energéticas de Amêndoa e Mel  
(6 doses)

 Modo de confeção:
1.  Comece por picar finamente as amêndoas.
2.   Numa taça, misture os flocos de aveia com as amêndoas e as sementes de linhaça. Noutra taça, envolva a manteiga de amendoim 

com a de amêndoa e com o mel.
3. Misture bem o conteúdo das duas taças com as mãos, até obter uma massa uniforme.
4.   Forme bolas da massa com as mãos e coloque-as sobre papel vegetal. Leve-as ao frio por cerca de 1 hora.

Útil se sintomas de: Falta de apetite e obstipação.

 DICAS:
Mantenha as bolas energéticas num local seco e fresco e acessíveis para um lanche  
a meio da manhã ou da tarde. Acompanhe com uma tisana à sua preferência. 

Ingredientes:
¼ de chávena de amêndoas peladas e picadas  
¼ de chávenas de flocos de aveia
1 colher de sopa de sementes de linhaça

½ chávena de manteiga de amendoim
¼ chávena de mel



Receitas - SNACKS

 Modo de confeção:
1.   Misturar o iogurte líquido skyr com o ovo.
2.   Acrescentar a farinha de amêndoa, o fermento em pó, o sal e o açúcar. Misturar tudo até obter uma massa espessa e homogénea. Se preferir a massa 

mais fina, junte aos poucos mais iogurte skyr líquido.
3.  Cozinhar a mistura preparada em lume médio numa frigideira antiaderente cerca de 1 minuto de cada lado de modo a conseguir 4 panquecas grandes, altas e fofas,  

até ficarem douradas.
4. Sirva as panquecas com o skyr sólido, os frutos vermelhos e amendoins picados.

Ingredientes:
½ chávena de iogurte skyr líquido natural 
1 ovo
1 chávena de farinha de amêndoa (pode  
fazê-la em casa, moendo amêndoas peladas)

2 colheres de chá de fermento em pó 
1 colher de chá de sal grosso
2 colheres de sopa de açúcar mascavado 

4 colheres de sopa de iogurte skyr sólido 
1 colher de sopa de amendoins triturados
Frutos vermelhos frescos ou congelados a gosto

Panquecas hiperproteicas de Skyr e frutos vermelhos  
(4 doses)

Útil se sintomas de: Falta de apetite e obstipação.

 DICAS DE OUTROS ACOMPANHAMENTOS:
Gomos de 1 laranja e adicionar um fio de chocolate amargo (+80%) derretido.
Rodelas de banana e creme de frutos gordos (amendoim, amêndoa, avelã).



Ligações e contactos úteis para os doentes com FPI

Página da Internet construída para auxiliar os doentes com Fibrose Pulmonar Idiopática, familiares e/ou cuidadores: 

CLIQUE AQUI

Acompanhamento
multidisciplinar

Terapêutica

Alimentação

Reabilitação Respiratória

  Mantenha-se informado. Entender o que esperar e saber o máximo possível sobre a FPI pode contribuir para o abrandamento 
do curso natural da doença. Recorrer a uma equipa multidisciplinar constituída por médico, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo, 
garante o tratamento mais adequado, mantém um estado nutricional otimizado e melhora a sua qualidade de vida.

https://www.lutarcontraafpi.pt/
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