
Viajar
Saúde

Saúde - Emergência
português alemão
Eu preciso ir ao hospital. Ich muss in ein Krankhaus.

Pedindo para ser levado para um hospital

Me sinto doente. Mir ist übel.
 

Eu preciso ir ao médico imediatamente! Ich muss sofort zu einem Arzt.
Pedindo por socorro médico imediato

Ajuda! Hilfe!
Gritando por atenção médica imediata

Chame uma ambulância! Ruf einen Krankenwagen!
Requisitando uma ambulância

Saúde - No médico
português alemão
Dói aqui. Es tut hier weh.

Mostrando aonde dói.

Eu tenho brotoeja aqui. Ich habe hier einen Ausschlag.
Mostrando aonde você tem alergia

Estou com febre. Ich habe Fieber.
Informando que você tem febre

Estou resfriado. Ich habe eine Erkältung.
Informando que você está resfriado

Estou com tosse. Ich habe Husten.
Informando que você tem tosse

Me sinto cansado/cansada o tempo todo. Ich bin ständig müde.
Informando que você tem se sentido cansado ultimamente
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Me sinto tonto/tonta. Mir ist schwindelig.

Informando que você sente tonto

Eu não tenho apetite. Ich habe gar keinen Appetit.
Informando que você não tem vontade de comer

Eu não consigo dormir à noite. Ich kann nachts nicht schlafen.
Informando que você não consegue dormir à noite

Um inseto me mordeu. Ein Insekt hat mich gestochen.
Supondo que sua condição de doente tenha sido provocada por uma mordida de inseto

Eu acho que é o calor. Ich glaube, es is die Hitze.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado pelo calor

Eu acho que comi alguma coisa estragada. Ich glaube, ich habe etwas schlechtes gegessen.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado por alguma coisa que você comeu

Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói. Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh.
Informando qual parte do corpo dói.

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

Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen.

Informando qual parte do corpo está imobilizada

... cabeça ... ... Kopf ...
Parte do corpo

... estômago ... ... Magen ...
Parte do corpo

... braço ... ... Arm ...
Parte do corpo

... perna ... ... Bein ...
Parte do corpo

Página 2 23.05.2023



Viajar
Saúde
... peito ... ... Brust ...

Parte do corpo

... coração ... ... Herz ...
Parte do corpo

... garganta ... ... Hals ...
Parte do corpo

... olho ... ... Auge ...
Parte do corpo

... costas ... ... Rücken ...
Parte do corpo

... pé ... ... Fuß ...
Parte do corpo

... mão ... ... Hand ...
Parte do corpo

... orelha ... ... Ohr ...
Parte do corpo

... intestino ... ... Gedärme ...
Parte do corpo

... dente ... ... Zahn ...
Parte do corpo

Eu tenho diabetes. Ich habe Diabetes.
Informando sobre sua diabetes

Eu tenho asma. Ich habe Asthma.
Informando sobre problemas respiratórios

Eu tenho problema no coração Ich habe ein Herzleiden
Informando sobre sua condição cardiovascular
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Eu estou grávida. Ich bin schwanger.

Informando sobre sua gravidez

Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse
remédio?

Wie oft soll ich die am Tag einnehmen?

Perguntando sobre a dosagem do medicamento

É contagioso? Ist das ansteckend?
Perguntando se a doeça é transmissível à outras pessoas

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

Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport
machen/Alkohol trinken?

Perguntando se você pode continuar com suas atividades normais enquanto doente

Aqui estão meus documentos do seguro saúde. Hier sind meine Versicherungsunterlagen.
Mostrando seus documentos do seguro saúde

Eu não tenho seguro saúde. Ich habe keine Krankenversicherung.
Explicando que você não possui seguro saúde

Eu preciso de um atestado médico. Ich brauche eine Krankschreibung.
Pedindo ao médico por um atestado que comprove que você está doente

Sinto-me um pouco melhor. Ich fühle mich etwas besser.
Informando que você se sente melhor

Estou me sentindo pior. Es ist schlimmer geworden.
Informando que você está se sentindo pior

Estou como antes. Es ist unverändert.
Informando que você não está melhorando

Saúde - Farmácia
português alemão
Eu gostaria de comprar___. Ich möchte___kaufen.

Pedindo para comprar determinado produto
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analgésico Schmerztabletten

Medicamento

penicilina Penizillin
Medicamento

aspirina Aspirin
Medicamento

insulina Insulin
Medicamento

pomada Salbe
Medicamento

remédio para dormir Schlaftabletten
Medicamento

absorvente Damenbinde
Produto médico

desinfetante Desinfektionsmittel
Produto médico

band-aids Pflaster
Produto médico

bandagens Bandagen
Produto médico

contraceptivo Antibabypille
Produto médico

preservativo Kondome
Outros produtos

protetor solar Sonnenschutz
Outros produtos

Saúde - Alergias
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português
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alemão
Eu sou alérgico a ___. Ich bin allergisch gegen___.

Informando sobre suas alergias

pólen Pollen
Alergia

pelo de animais Tierhaar
Alergia a animais

picada de abelha/picada de vespa Bienenstiche/Wespenstiche
Alergia a insetos

poeira/ácaro Hausstaubmilben
Alergia

mofo Schimmel
Alergia

latex Latex
Alergia

penicilina Penizillin
Alergia a medicamentos

nozes/amendoim Nüsse/Erdnüsse
Alergia a alimentos

semente de gergelin/semente de girassol Sesamkerne(Sonnenblumenkerne
Alergia a alimentos

ovos Ei
Alergia a alimentos

frutos do mar/peixe/mariscos/camarão Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen
Alergia a alimentos

Página 7 23.05.2023



Viajar
Saúde
farinha/trigo Mehl/Weizen

Alergia a alimentos

leite/lactose/laticínio Milch/Laktose//Molkeprodukte
Alergia a alimentos

glúten Gluten
Alergia a alimentos

soja Soja
Alergia a alimentos

legumes/feijão/ervilha/milho Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Alergia a alimentos

cogumelos Pilze
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco Früchte/Kiwi/Kokosnuss
Alergia a alimentos

gengibre/canela/coentro Ingwer/Zimt/Koriander
Alergia a alimentos

cebolinha/cebola/alho Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Alergia a alimentos

álcool Alkohol
Alergia a alimentos
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