
Matkustaminen
Terveys

Terveys - Hätätilanteet
Suomi Portugali
Minun tarvitsee päästä sairaalaan Eu preciso ir ao hospital.

Pyyntö sairaalaan pääsystä

Voin pahoin. Me sinto doente.
 

Tarvitsen lääkäriä välittömästi! Eu preciso ir ao médico imediatamente!
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen

Apua! Ajuda!
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve

Soittakaa ambulanssi! Chame uma ambulância!
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä
Suomi Portugali
Tähän sattuu. Dói aqui.

Näyttäminen, minne sattuu

Minulla on ihottumaa täällä. Eu tenho brotoeja aqui.
Näyttäminen, missä on ihottumaa

Minulla on kuumetta. Estou com febre.
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta

Minä olen vilustunut. Estou resfriado.
Kertominen vilustumisesta

Minulla on yskä. Estou com tosse.
Kertominen yskästä

Olen koko ajan väsynyt. Me sinto cansado/cansada o tempo todo.
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
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Minua huimaa. Me sinto tonto/tonta.

Kertominen huimauksesta

Minulla ei ole ruokahalua. Eu não tenho apetite.
Kertominen, ettet halua syödä

En pysty nukkumaan öisin. Eu não consigo dormir à noite.
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin

Minua puri hyönteinen. Um inseto me mordeu.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta

Luulen, että se johtuu kuumuudesta. Eu acho que é o calor.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä

Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa. Eu acho que comi alguma coisa estragada.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt

_[ruumiinosa]ni on kipeä. Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói.
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu

_[Ruumiinosa]ni ei liiku. Eu não consigo mexer meu/minha _[parte do corpo]_.
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut

...pää... ... cabeça ...
Ruumiinosa

...Vatsa... ... estômago ...
Ruumiinosa

...Käte... ... braço ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... perna ...
Ruumiinosa

...Rintakehä... ... peito ...
Ruumiinosa
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...Sydäme... ... coração ...

Ruumiinosa

...Kurkku... ... garganta ...
Ruumiinosa

...Silmä... ... olho ...
Ruumiinosa

...Selkä... ... costas ...
Ruumiinosa

...Jalka... ... pé ...
Ruumiinosa

...Käte... ... mão ...
Ruumiinosa

...Korva... ... orelha ...
Ruumiinosa

...Sisukse... ... intestino ...
Ruumiinosa

...Hampaa... ... dente ...
Ruumiinosa

Minulla on diabetes. Eu tenho diabetes.
Ilmoittaminen diabeteksesta

Minulla on astma. Eu tenho asma.
Kertominen, että sinulla on astma

Minulla on sydänvaivoja. Eu tenho problema no coração
Kertominen sydänsairaudestasi

Olen raskaana. Eu estou grávida.
Kertominen raskaudestasi
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Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä? Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio?

Kysyminen lääkkeen annostelusta

Onko se tarttuvaa? É contagioso?
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin

Saanko olla auringossa / mennä uimaan /
urheilla / juoda alkoholia?

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

Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas

Tässä ovat vakuutusasiakirjani. Aqui estão meus documentos do seguro saúde.
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen

Minulla ei ole sairausvakuutusta. Eu não tenho seguro saúde.
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta

Tarvitsen lääkärintodistuksen. Eu preciso de um atestado médico.
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas

Minulla on jo parempi olo. Sinto-me um pouco melhor.
Kertominen, että kuntosi on parantunut

Se on pahentunut. Estou me sentindo pior.
Kertominen, että kuntosi on huonontunut

Se on ennallaan. Estou como antes.
Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa
Suomi Portugali
Haluaisin ostaa ___. Eu gostaria de comprar___.

Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta

särkylääkettä analgésico
Lääke

penisiliiniä penicilina
Lääke
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aspiriinia aspirina

Lääke

insuliinia insulina
Lääke

salvaa pomada
Lääke

unilääkkeitä remédio para dormir
Lääke

terveyssiteitä absorvente
Terveystuote

desinfiointiainetta desinfetante
Terveystuote

laastareita band-aids
Terveystuote

ideaalisidettä bandagens
Terveystuote

e-pillereitä contraceptivo
Terveystuote

kondomeita preservativo
Muu tuote

aurinkovoidetta protetor solar
Muu tuote

Terveys - Allergiat
Suomi Portugali
Olen allerginen ___. Eu sou alérgico a ___.

Kertominen allergioistasi
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siitepölylle pólen

Allergia

eläimille pelo de animais
Eläinallergia

ampiaisenpistolle picada de abelha/picada de vespa
Hyönteisallergia

pölypunkeille poeira/ácaro
Allergia

homeelle mofo
Allergia

lateksille latex
Allergia

penisiliinille penicilina
Lääkeallergia

pähkinöille / maapähkinöille nozes/amendoim
Ruoka-allergia

seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille semente de gergelin/semente de girassol
Ruoka-allergia

kananmunalle ovos
Ruoka-allergia

mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
Ruoka-allergia

jauhoille/vehnälle farinha/trigo
Ruoka-allergia

maidolle / laktoosille / maitotuotteille leite/lactose/laticínio
Ruoka-allergia
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gluteenille glúten

Ruoka-allergia

soijalle soja
Ruoka-allergia

palkokasveille / pavuille / herneille / maissille legumes/feijão/ervilha/milho
Ruoka-allergia

sienille cogumelos
Ruoka-allergia

hedelmille / kiiville / kookokselle fruta/kiwi/coco
Ruoka-allergia

inkiväärille / kanelille / korianterille gengibre/canela/coentro
Ruoka-allergia

ruohosipulille / sipulille / valkosipulille cebolinha/cebola/alho
Ruoka-allergia

alkoholille álcool
Ruoka-allergia
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