
Viajar
Saúde

Saúde - Emergência
português romeno
Eu preciso ir ao hospital. Trebuie să merg la spital.

Pedindo para ser levado para um hospital

Me sinto doente. Mă simt rău.
 

Eu preciso ir ao médico imediatamente! Trebuie să merg la un doctor urgent!
Pedindo por socorro médico imediato

Ajuda! Ajutor!
Gritando por atenção médica imediata

Chame uma ambulância! Cheamă o ambulanță!
Requisitando uma ambulância

Saúde - No médico
português romeno
Dói aqui. Mă doare aici.

Mostrando aonde dói.

Eu tenho brotoeja aqui. Am o iritație aici.
Mostrando aonde você tem alergia

Estou com febre. Am febră.
Informando que você tem febre

Estou resfriado. Sunt răcit.
Informando que você está resfriado

Estou com tosse. Tușesc.
Informando que você tem tosse

Me sinto cansado/cansada o tempo todo. Mă simt obosit tot timpul.
Informando que você tem se sentido cansado ultimamente
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Me sinto tonto/tonta. Sunt amețit.

Informando que você sente tonto

Eu não tenho apetite. Nu am poftă de mâncare.
Informando que você não tem vontade de comer

Eu não consigo dormir à noite. Nu dorm noaptea.
Informando que você não consegue dormir à noite

Um inseto me mordeu. M-a mușcat o insectă.
Supondo que sua condição de doente tenha sido provocada por uma mordida de inseto

Eu acho que é o calor. Cred că este de la căldură.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado pelo calor

Eu acho que comi alguma coisa estragada. Cred că am mâncat ceva stricat.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado por alguma coisa que você comeu

Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói. Mă doare _(parte a corpului)_.
Informando qual parte do corpo dói.

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

Nu-mi pot mișca _(parte a corpului)_.

Informando qual parte do corpo está imobilizada

... cabeça ... ... cap ...
Parte do corpo

... estômago ... ... stomac ...
Parte do corpo

... braço ... ... braț ...
Parte do corpo

... perna ... ... picior ...
Parte do corpo
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... peito ... ... piept ...

Parte do corpo

... coração ... ... inimă ...
Parte do corpo

... garganta ... ... gât ...
Parte do corpo

... olho ... ... ochi ...
Parte do corpo

... costas ... ... spate ...
Parte do corpo

... pé ... ... laba piciorului ...
Parte do corpo

... mão ... ... mână ...
Parte do corpo

... orelha ... ... ureche ...
Parte do corpo

... intestino ... ... intestine ...
Parte do corpo

... dente ... ... dinte ...
Parte do corpo

Eu tenho diabetes. Sunt diabetic.
Informando sobre sua diabetes

Eu tenho asma. Am astm.
Informando sobre problemas respiratórios

Eu tenho problema no coração Am probleme cu inima.
Informando sobre sua condição cardiovascular
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Eu estou grávida. Sunt gravidă.

Informando sobre sua gravidez

Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse
remédio?

De câte ori pe zi trebuie să o iau?

Perguntando sobre a dosagem do medicamento

É contagioso? Este contagios?
Perguntando se a doeça é transmissível à outras pessoas

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

Pot să stau în soare/înot/fac sport/consum alcool?

Perguntando se você pode continuar com suas atividades normais enquanto doente

Aqui estão meus documentos do seguro saúde. Iată asigurarea mea medicală.
Mostrando seus documentos do seguro saúde

Eu não tenho seguro saúde. Nu am asigurare medicală.
Explicando que você não possui seguro saúde

Eu preciso de um atestado médico. Am nevoie de o scutire medicală.
Pedindo ao médico por um atestado que comprove que você está doente

Sinto-me um pouco melhor. Mă simt puțin mai bine.
Informando que você se sente melhor

Estou me sentindo pior. S-a înrăutățit.
Informando que você está se sentindo pior

Estou como antes. Nici o schimbare.
Informando que você não está melhorando

Saúde - Farmácia
português romeno
Eu gostaria de comprar___. Dați-mi vă rog ___.

Pedindo para comprar determinado produto
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analgésico Analgezice

Medicamento

penicilina penicilină
Medicamento

aspirina aspirină
Medicamento

insulina insulină
Medicamento

pomada unguent
Medicamento

remédio para dormir somnifere
Medicamento

absorvente tampoane igienice
Produto médico

desinfetante dezinfectant
Produto médico

band-aids pansamente
Produto médico

bandagens bandaje
Produto médico

contraceptivo anticoncepționale
Produto médico

preservativo prezervative
Outros produtos

protetor solar protecție solară
Outros produtos

Saúde - Alergias
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Eu sou alérgico a ___. Sunt alergic la ___.

Informando sobre suas alergias

pólen polen
Alergia

pelo de animais păr de animale
Alergia a animais

picada de abelha/picada de vespa înțepătură de albină/viespe
Alergia a insetos

poeira/ácaro acarieni
Alergia

mofo mucegai
Alergia

latex latex
Alergia

penicilina penicilină
Alergia a medicamentos

nozes/amendoim nuci/alune
Alergia a alimentos

semente de gergelin/semente de girassol semințe de susan/floarea soarelui
Alergia a alimentos

ovos Ouă
Alergia a alimentos

frutos do mar/peixe/mariscos/camarão fructe de mare/pește/scoici/creveți
Alergia a alimentos
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farinha/trigo făină/grâu

Alergia a alimentos

leite/lactose/laticínio lapte/lactoză/produse lactate
Alergia a alimentos

glúten gluten
Alergia a alimentos

soja soia
Alergia a alimentos

legumes/feijão/ervilha/milho plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Alergia a alimentos

cogumelos ciuperci
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco fructe/kiwi/nucă de cocos
Alergia a alimentos

gengibre/canela/coentro ghimbir/scorțișoară/coriandru
Alergia a alimentos

cebolinha/cebola/alho arpagic/ceapă/usturoi
Alergia a alimentos

álcool alcool
Alergia a alimentos
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