
Viajar
Saúde

Saúde - Emergência
português dinamarquês
Eu preciso ir ao hospital. Jeg er nødt til at skal på sygehuset.

Pedindo para ser levado para um hospital

Me sinto doente. Jeg føler mig dårlig.
 

Eu preciso ir ao médico imediatamente! Jeg er nødt til at se en læge med det samme!
Pedindo por socorro médico imediato

Ajuda! Hjælp!
Gritando por atenção médica imediata

Chame uma ambulância! Ring efter en ambulance!
Requisitando uma ambulância

Saúde - No médico
português dinamarquês
Dói aqui. Det gør ondt her.

Mostrando aonde dói.

Eu tenho brotoeja aqui. Jeg har et udslæt her.
Mostrando aonde você tem alergia

Estou com febre. Jeg har feber.
Informando que você tem febre

Estou resfriado. Jeg er forkølet.
Informando que você está resfriado

Estou com tosse. Jeg har en hoste.
Informando que você tem tosse

Me sinto cansado/cansada o tempo todo. Jeg er træt hele tiden.
Informando que você tem se sentido cansado ultimamente
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Me sinto tonto/tonta. Jeg er svimmel.

Informando que você sente tonto

Eu não tenho apetite. Jeg har ikke nogen appetit.
Informando que você não tem vontade de comer

Eu não consigo dormir à noite. Jeg kan ikke sove om natten.
Informando que você não consegue dormir à noite

Um inseto me mordeu. Et insekt bed mig.
Supondo que sua condição de doente tenha sido provocada por uma mordida de inseto

Eu acho que é o calor. Jeg tror det er varmen.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado pelo calor

Eu acho que comi alguma coisa estragada. Jeg tror jeg har spist noget dårligt.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado por alguma coisa que você comeu

Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói. Min _[kropsdel]_ gør ondt.
Informando qual parte do corpo dói.

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

Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_.

Informando qual parte do corpo está imobilizada

... cabeça ... ... hoved ...
Parte do corpo

... estômago ... ... mave ...
Parte do corpo

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

... perna ... ... ben ...
Parte do corpo
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... peito ... ... bryst ...

Parte do corpo

... coração ... ... hjerte ...
Parte do corpo

... garganta ... ... hals ...
Parte do corpo

... olho ... ... øje ...
Parte do corpo

... costas ... ... ryg ...
Parte do corpo

... pé ... ... fod ...
Parte do corpo

... mão ... ... hånd ...
Parte do corpo

... orelha ... ... øre ...
Parte do corpo

... intestino ... ... indvolde ...
Parte do corpo

... dente ... ... tand ...
Parte do corpo

Eu tenho diabetes. Jeg har diabetes.
Informando sobre sua diabetes

Eu tenho asma. Jeg har astma.
Informando sobre problemas respiratórios

Eu tenho problema no coração Jeg har dårligt hjerte.
Informando sobre sua condição cardiovascular
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Eu estou grávida. Jeg er gravid.

Informando sobre sua gravidez

Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse
remédio?

Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det her?

Perguntando sobre a dosagem do medicamento

É contagioso? Er det smitsom?
Perguntando se a doeça é transmissível à outras pessoas

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

Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke motion/drikke
alkohol?

Perguntando se você pode continuar com suas atividades normais enquanto doente

Aqui estão meus documentos do seguro saúde. Her er mine forsikringsdokumenter.
Mostrando seus documentos do seguro saúde

Eu não tenho seguro saúde. Jeg har ikke sygesikring.
Explicando que você não possui seguro saúde

Eu preciso de um atestado médico. Jeg har brug for en sygemelding.
Pedindo ao médico por um atestado que comprove que você está doente

Sinto-me um pouco melhor. Jeg har det lidt bedre.
Informando que você se sente melhor

Estou me sentindo pior. Det er blevet værre.
Informando que você está se sentindo pior

Estou como antes. Det er det samme som før.
Informando que você não está melhorando

Saúde - Farmácia
português dinamarquês
Eu gostaria de comprar___. Jeg vil gerne købe noget___.

Pedindo para comprar determinado produto
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analgésico Smertestillende

Medicamento

penicilina Penicillin
Medicamento

aspirina Aspirin
Medicamento

insulina Insulin
Medicamento

pomada Salve
Medicamento

remédio para dormir Sovepiller
Medicamento

absorvente Hygiejnebind
Produto médico

desinfetante Desinfektionsmiddel
Produto médico

band-aids Plastre
Produto médico

bandagens Forbindinger
Produto médico

contraceptivo P-piller
Produto médico

preservativo Kondomer
Outros produtos

protetor solar Solbeskyttelse
Outros produtos

Saúde - Alergias
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português

Página 6 23.05.2023



Viajar
Saúde

dinamarquês
Eu sou alérgico a ___. Jeg er allergisk overfor___.

Informando sobre suas alergias

pólen Pollen
Alergia

pelo de animais Dyrehår
Alergia a animais

picada de abelha/picada de vespa Bistik/hvepsestik
Alergia a insetos

poeira/ácaro Støvmider
Alergia

mofo Skimmelsvamp
Alergia

latex Latex
Alergia

penicilina Penicillin
Alergia a medicamentos

nozes/amendoim Nødder/peanuts
Alergia a alimentos

semente de gergelin/semente de girassol Sesamfrø/solsikkefrø
Alergia a alimentos

ovos Æg
Alergia a alimentos

frutos do mar/peixe/mariscos/camarão Skaldyr/fisk/rejer
Alergia a alimentos
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farinha/trigo Mel/hvede

Alergia a alimentos

leite/lactose/laticínio Mælk/laktose/mælkeprodukter
Alergia a alimentos

glúten Gluten
Alergia a alimentos

soja Soja
Alergia a alimentos

legumes/feijão/ervilha/milho Leguminous planter/bønner/ærter/majs
Alergia a alimentos

cogumelos Champignoner
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco Frugt/kiwi/kokos
Alergia a alimentos

gengibre/canela/coentro Ingefær/kanel/koriander
Alergia a alimentos

cebolinha/cebola/alho Purløg/løg/hvidløg
Alergia a alimentos

álcool Alkohol
Alergia a alimentos
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