
Viajar
Saúde

Saúde - Emergência
português inglês
Eu preciso ir ao hospital. I need to go to the hospital.

Pedindo para ser levado para um hospital

Me sinto doente. I feel sick.
 

Eu preciso ir ao médico imediatamente! I need to see a doctor immediately!
Pedindo por socorro médico imediato

Ajuda! Help!
Gritando por atenção médica imediata

Chame uma ambulância! Call an ambulance!
Requisitando uma ambulância

Saúde - No médico
português inglês
Dói aqui. It hurts here.

Mostrando aonde dói.

Eu tenho brotoeja aqui. I have a rash here.
Mostrando aonde você tem alergia

Estou com febre. I have a fever.
Informando que você tem febre

Estou resfriado. I have a cold.
Informando que você está resfriado

Estou com tosse. I have a cough.
Informando que você tem tosse

Me sinto cansado/cansada o tempo todo. I am tired all the time.
Informando que você tem se sentido cansado ultimamente
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Me sinto tonto/tonta. I feel dizzy.

Informando que você sente tonto

Eu não tenho apetite. I don't have any appetite.
Informando que você não tem vontade de comer

Eu não consigo dormir à noite. I can't sleep at night.
Informando que você não consegue dormir à noite

Um inseto me mordeu. An insect bit me.
Supondo que sua condição de doente tenha sido provocada por uma mordida de inseto

Eu acho que é o calor. I think it's the heat.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado pelo calor

Eu acho que comi alguma coisa estragada. I think that I have eaten something bad.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado por alguma coisa que você comeu

Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói. My _[body part]_ hurts.
Informando qual parte do corpo dói.

Eu não consigo mexer meu/minha _[parte do
corpo]_.

I can't move my _[body part]_.

Informando qual parte do corpo está imobilizada

... cabeça ... ... head ...
Parte do corpo

... estômago ... ... stomach ...
Parte do corpo

... braço ... ... arm ...
Parte do corpo

... perna ... ... leg ...
Parte do corpo
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... peito ... ... chest ...

Parte do corpo

... coração ... ... heart ...
Parte do corpo

... garganta ... ... throat ...
Parte do corpo

... olho ... ... eye ...
Parte do corpo

... costas ... ... back ...
Parte do corpo

... pé ... ... foot ...
Parte do corpo

... mão ... ... hand ...
Parte do corpo

... orelha ... ... ear ...
Parte do corpo

... intestino ... ... bowels ...
Parte do corpo

... dente ... ... tooth ...
Parte do corpo

Eu tenho diabetes. I have diabetes.
Informando sobre sua diabetes

Eu tenho asma. I have asthma.
Informando sobre problemas respiratórios

Eu tenho problema no coração I have a heart condition.
Informando sobre sua condição cardiovascular
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Eu estou grávida. I'm pregnant.

Informando sobre sua gravidez

Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse
remédio?

How many times a day should I take this?

Perguntando sobre a dosagem do medicamento

É contagioso? Is it contagious?
Perguntando se a doeça é transmissível à outras pessoas

Posso ficar exposto ao sol/nadar/exercitar-
me/beber álcool?

Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink
alcohol?

Perguntando se você pode continuar com suas atividades normais enquanto doente

Aqui estão meus documentos do seguro saúde. Here are my insurance documents.
Mostrando seus documentos do seguro saúde

Eu não tenho seguro saúde. I don't have health insurance.
Explicando que você não possui seguro saúde

Eu preciso de um atestado médico. I need a sick note.
Pedindo ao médico por um atestado que comprove que você está doente

Sinto-me um pouco melhor. I feel a bit better.
Informando que você se sente melhor

Estou me sentindo pior. It has gotten worse.
Informando que você está se sentindo pior

Estou como antes. It's the same as before.
Informando que você não está melhorando

Saúde - Farmácia
português inglês
Eu gostaria de comprar___. I would like to buy some___.

Pedindo para comprar determinado produto
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analgésico painkillers

Medicamento

penicilina penicillin
Medicamento

aspirina aspirin
Medicamento

insulina insulin
Medicamento

pomada ointment
Medicamento

remédio para dormir sleeping pills
Medicamento

absorvente sanitary pads
Produto médico

desinfetante disinfectant
Produto médico

band-aids band aids
Produto médico

bandagens bandages
Produto médico

contraceptivo birth control pills
Produto médico

preservativo condoms
Outros produtos

protetor solar sun protection
Outros produtos

Saúde - Alergias
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Eu sou alérgico a ___. I'm allergic to ___.

Informando sobre suas alergias

pólen pollen
Alergia

pelo de animais animal hair
Alergia a animais

picada de abelha/picada de vespa bee stings/wasp stings
Alergia a insetos

poeira/ácaro dust mites
Alergia

mofo mold
Alergia

latex latex
Alergia

penicilina penicillin
Alergia a medicamentos

nozes/amendoim nuts/peanuts
Alergia a alimentos

semente de gergelin/semente de girassol sesame seeds/sunflower seeds
Alergia a alimentos

ovos egg
Alergia a alimentos

frutos do mar/peixe/mariscos/camarão seafood/fish/shellfish/shrimps
Alergia a alimentos
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farinha/trigo flour/wheat

Alergia a alimentos

leite/lactose/laticínio milk/lactose/dairy
Alergia a alimentos

glúten gluten
Alergia a alimentos

soja soy
Alergia a alimentos

legumes/feijão/ervilha/milho leguminous plants/beans/peas/corn
Alergia a alimentos

cogumelos mushrooms
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco fruit/kiwi/coconut
Alergia a alimentos

gengibre/canela/coentro ginger/cinnamon/coriander
Alergia a alimentos

cebolinha/cebola/alho chives/onions/garlic
Alergia a alimentos

álcool alcohol
Alergia a alimentos

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 8 17.05.2023

http://www.tcpdf.org

