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Introdução

Este recurso linguístico é uma ferramenta de apoio ao processo de 

aprendizagem da língua portuguesa por parte dos imigrantes, em situações 

relacionadas com a saúde em Portugal. Quando as pessoas estão doentes, 

vão à consulta médica para se tratarem. Mas se não falarem português irão 

confrontar-se com algumas barreiras de comunicação quando dialogam 

com o médico ou com qualquer outro profissional de saúde. Este recurso 

irá ajudar as pessoas a vencer essas barreiras comunicativas e culturais e 

irá promover uma maior proximidade entre os pacientes e os profissionais 

de saúde. 

Os principais protagonistas neste manual são os membros da família 

Take Care: a mãe, o pai, a filha, o filho e a avó. Eles surgem em diferentes 

situações: por exemplo, a assinar um contrato de seguro, numa consulta 

médica, num consultório de dentista, ou na farmácia. Os aprendentes 

poderão participar nas suas discussões sobre o modo de se ter uma 

vida saudável e poderão também ouvir algumas boas sugestões sobre a 

prevenção. 

O manual aborda 12 tópicos. Cada tópico corresponde a um capítulo que 

contém frases e diálogos assim como palavras específicas relacionadas 

com o tópico.

Para além disso, é feita uma identificação das diferentes partes do corpo 

humano e alguns sintomas mais frequentes. 

Este manual constitui parte integrante do produto “Guia de Conversação 

para Migrantes” – criado por parceiros de 8 Países Europeus: Alemanha, 

Bulgária, Chipre, Espanha, Holanda, Lituânia, Portugal e Roménia. Para 

além deste manual, foram também criados outros recursos tais como 

um glossário “em forma de leque” e um “Roteiro de Saúde”. O glossário 

contém palavras relacionadas com os tópicos e está traduzido em 17 

línguas. Este glossário pode ser utilizado juntamente com o manual nas 

sessões de formação. 

O Roteiro de Saúde disponibiliza informação geral relacionada com o 

sistema de saúde do País e aborda situações de Emergência, Seguros, 

Centros de Saúde, Idosos, Natalidade, etc.

Todos os materiais de aprendizagem, juntamente com as propostas de 

exercícios de auto-aprendizagem e um kit de emergência com expressões 

elementares que servem de suporte à conversação entre os profissionais 

de saúde e os imigrantes em situações de emergência, encontram-se 

disponíveis na página online do projeto: www.takecareproject.eu

IMPORTANTE: Por favor, tenham presente que tanto o manual como os 

outros produtos editados no âmbito deste projeto não têm como objetivo, 

ensinar medicina e não pretendem ser científicos no que respeita quer a 

situações clínicas quer às sugestões de tratamento. Todas as situações 

descritas no manual têm o único propósito de exemplificar a utilização da 

língua no contexto de cenários relacionados com os Cuidados de Saúde. 
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A Família Take Care

Pai

Mãe

Avó

Filha

Filho



Seguro
O Pai Take Care vai a uma Seguradora de Saúde assinar um contrato de seguro de saúde para a sua família. 

Frases

Eu preciso de alguma 
informação sobre o 
seguro de saúde.

Familiar. Para mim, para a 
minha mulher que está grávida 
e para os nossos filhos - ela 
tem 14 anos e ele tem 5. Tem aqui informação sobre 

os nossos planos de saúde 
com a cobertura do seguro 
e as taxas.

Bom dia. 
Em que posso ajudar?

Individual ou familiar?

Obrigado.

Quais são os limites de cobertura e as vantagens?

Gostaria de fazer um contrato de seguro.

Qual é o valor da taxa anual/mensal?

Quando irei receber o cartão de seguro de saúde?

Quem é o meu mediador/agente?

agente

taxa anual

benefícios/vantagens

comparticipação

limites de cobertura

saúde

equipamentos de saúde 

seguro de saúde

cartão de seguro de saúde

contrato de seguro

companhia de seguros

cobertura de seguro

número de beneficiário de 

seguro

intermediários/mediador

taxa mensal

serviço de enfermagem ao 

domicílio

risco próprio

contribuição

apólice

seguro suplementar 

PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO
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Estilo de vida saudável /
Prevenção

A avó Take Care tem boas ideias sobre a prevenção.

Faça exames regularmente.

Tenha tempo 
para descansar.

Tome atempadamente os seus 
medicamentos.

Seja positivo!
Divirta-se!

A Família Take Care faz algumas sugestões sobre a maneira de se tornar mais ativo.

A Família Take Care recebeu um folheto informativo sobre um estilo de vida mais saudável.

Vamos 
subir as 
escadas.

Vamos 
nadar

Vamos 
caminhar.

Vamos 
dançar.

Vamos 
andar de 
bicicleta.

Eu 
prefiro 
correr.

Coma produtos saudáveis! 
Tome o pequeno-almoço e 

não deixe de fazer refeições. 

Reduza os doces, a comida 
rápida e as bebidas alcoólicas. 

Coma mais fruta e 
legumes. Eles contêm as 
vitaminas necessárias.

Coma/use produtos alimentares 
não processados.

Beba água. Ela é essencial 
para o seu corpo.

Não fume.ativo

 função corporal

 andar de bicicleta

 dançar

 beber água

 deteção precoce

 comer alimentos saudáveis

 exercícios

comida rápida

 fruta

saudável

 estilo de vida saudável

 corrida

 prevenção

 doces

 natação

 descansar

 alimentos integrais

 legumes/vegetais

 vitaminas

 caminhar

 cereais integrais 

PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO
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O pai Take Care está a ter um ataque de coração e a mãe chama o 112.

Penso que o meu marido está a ter um ataque de coração.

Sente uma dor no peito, tem 
o braço esquerdo dormente e 
sente falta de ar.

Ele está consciente?

Quais são os sintomas?

A ambulância vai a caminho.

Sim, está.

Dicas de primeiros socorros

Frases Curtas

Ataque de 
coração
Coloque a pessoa numa 
posição confortável. 
Chame o 112.

Osso partido
Imobilize o membro 
lesionado para impedir 
qualquer movimento até 
chegar o médico.

Febre
Se um bebé ou uma criança 
tiver uma temperatura alta, 
tire a roupa em excesso e 
dê-lhes líquidos, tais como 
água ou sumo de fruta.

Acidentes / Emergência / Lesões

Estou a ter uma reação alérgica.

Caí nas escadas e bati com a cabeça.

Tenho a perna partida /o braço partido.

Preciso de ajuda.

Queimei a minha mão.

 acidente
reação alérgica
 ambulância
mordedura/picada
 hemorragia
 tensão arterial
 partido
 queimar (a minha mão)
 dor do peito
	asfixia
 consciente
 emergência
 sala de emergência
 número do telefone 
da Urgência 
 desmaio
 primeiros socorros
 fratura
 ataque de coração
 batimento cardíaco
 Socorro
 ferido/magoado
 cuidados intensivos
 dormência
 dor
 pulso
 estar com falta de ar
 acidente vascular cerebral
 trauma
 inconsciente
 ferida
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PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO



Consulta a um Clínico Geral

consulta
tensão arterial
 análise ao sangue
queixas
tonto/vertiginoso
clínico geral
gripe
dor de cabeça
febre alta
 doente
 doença
 resultados laboratoriais
 período (menstruação)
 grávida
 receita/prescrição
 carta de referência
 atestado médico
 sonolento
 dor de garganta
 dor de estômago
 beber
 comer
 fazer jejum
 ganhar peso
 perder peso
 dormir
 teste à urina
 vomitar
 fraco
 preocupado

Frases

Tem de fazer jejum 
(não coma nem beba nada).

Tenho perdido peso.

Estou preocupado/a.

Sinto-me doente/fraco/com tonturas.

Estou sempre sonolento.

Não consigo dormir.

Sinto muita pressão/stress. 

A mãe Take Care vai a uma consulta médica.

Vou medir o seu 
pulso.

Vou medir a sua 
temperatura.

Vou medir a sua 
tensão arterial.

Vou dar-lhe 
um injeção.

Vou colocar-lhe um penso na ferida.

Abra a boca, 
por favor, e 
diga “aa”.

De que é que se queixa?

Tem febre?

Tem dor de cabeça?

O seu período é regular?

Sugiro que faça um teste de gravidez.

Não me sinto bem. Vomito todas as manhãs.

Não, não tenho. 
Mas tenho tonturas.

Não, não tenho.

Não, não é.13 13
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PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO



No hospital
PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO

O pai Take Care tem problemas de estômago e foi ao hospital fazer alguns exames. 
Está a comentar os resultados dos exames com o médico. 

Depois da cirurgia, o pai tem de passar dois dias no hospital.
Durante a visita diária, o médico aborda-o.

Vou levá-lo para a sala dos cuidados 
intensivos. Por favor, não coma nem 
beba nada antes da cirurgia. É alérgico a 
alguma coisa?

Vai ter alta dentro de poucos dias.

Sim, vai ter que dar autorização para isso.

Preciso de ser operado?

Há mais alguma coisa 
que eu precise de saber?

Sou alérgico à 
penicilina. Quanto 
tempo vou ter que 
ficar no hospital?

Como é que se sente hoje?

Ainda sinto dores da operação. 
Não consigo ir à casa de banho.

Consegue dormir de noite?

Ainda precisa de tempo para se restabelecer.

Apenas com analgésicos. 

Quando posso começar a 
comer normalmente?

Pode parar a sua dieta especial logo 
que a sua digestão volte ao normal.
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reação alérgica
diagnóstico
 digestão
 médico
 Serviço de Urgência
 hospital
 sala dos Cuidados Intensivos
 especialista em 
medicina interna
 laboratório
 história clínica
 neurologista
 enfermeira
 analgésico
 fazer uma operação
 especialista
 cirurgião
 cirurgia
 terapia
 ter alta
 consentir
 curar
 submeter-se a uma dieta
	examinar
 ferir
 recuperar
 ter dores
 tratamento
 sala de espera
 enfermaria/serviço
 visita à enfermaria/visita ao 
serviço 



Frases

A Avó Take Care não se sente bem e vai ao médico.

Sinto-me cansado.

Tenho problemas de sono.

Alguém na sua 
família sofre de 

diabetes?

Dói-me o joelho.

As minhas mãos estão 
a tremer.

Sente-se muitas vezes 
cansado?

Come muitos 
doces?

Dorme bem?

Não me sinto bem, Sr. 
Dr., a minha perna está 
inchada e dói-me. 
Sinto dificuldade a 
andar. E estou sempre 
com sede!

Sim, mas levanto-me 
várias vezes de noite  
para ir à casa de banho.

Vou enviá-la ao laboratório para 
fazer algumas análises à urina e ao 
sangue e ver qual é o problema. 
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Doenças (crónicas)
PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO

SIDA
 Doença de Alzheimer
artrite
asma
 cegueira
 cancro
 doença cardiovascular
 contagioso
 surdez
 diabetes
 dieta
 epilepsia
 micção frequente
	insuficiência	cardíaca
 hereditariedade
 sistema imunitário
 infeção
 doenças infeciosas
	inflamação
 osteoporose
 doloroso
 doença de Parkinson
 pneumonia
 reumatismo
 tremer
	sentir-se	exausto
 sofrer de diabetes
 tumor
 úlcera



No dentista
PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO

Frases

A filha Take Care tem dor de dentes há dois dias e vai ao dentista.

A avó Take Care tem problemas com a ponte. 

Precisamos de desvitalizar o nervo. 

Por favor, abra a boca!

Por favor, feche a boca!

Bocheche, por favor!

Precisa de escovar melhor os seus dentes.

Ando com uma dor de dentes há uns tempos e a dor está a aumentar. É um dos meus dentes caninos.

Sinto a minha ponte solta e a comida 
acumula-se aí. Já não posso mastigar 
desse lado.

Pricipalmente quando como.

Que opções existem, 
atualmente?

Vou ler com cuidado e vou cá voltar.

Está sempre a doer-lhe? 

Deixe-me ver... Sim, 
temos que substituir 
essa ponte, ela está 
velha. Pode fechar 
agora a sua boca. 

É sensível ao frio e ao quente?

Provavelmente, é uma cárie. Abra a boca, 
por favor... Sim, precisa de restauração. 
Vai ser anestesiada e depois disso, voltarei.

Sim, muito.

Aqui tem um folheto informativo 
sobre as várias opções. 13 13
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anestésico
 aparelho dentário
 ponte
 dente canino
 cárie
 mastigar
 lascado (dente)
 limpeza
 coroa
	fio	dental
	radiografia	dentária
 dentista
 broca
 enchimento
 partido/rachado
 implante
 dente molar
 lavar a boca
 dormente
 nervo
 higiene oral
 placa
 canal radicular
 sensível ao frio/ao quente
 picada/dor 
 tártaro
 dente
 coroa do dente
 escova de dentes
 branqueamento dos dentes 



Gravidez e Saúde 
Infantil

PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO

A mãe Take Care sabe que está grávida e faz uma lista com perguntas para colocar à sua Seguradora de Saúde.

O filho Take Care tem uma dor de barriga e vomitou toda a noite.
A sua mãe arranja uma carta de referência e marca uma consulta ao pediatra. 

Há exames preventivos para bebés?

Onde posso ter o parto?

Onde posso fazer ginástica pré-natal e de recuperação?

Onde posso assistir a aulas de preparação para o parto?

Que serviços de parteira estão cobertos pelo plano de saúde?

Quais são os direitos de licença de maternidade?

Quais são os meus direitos no que respeita à licença parental?

Bom dia, o que posso fazer pelo jovem?

Ele vomitou toda a noite e não consegue comer nada.

Também vomita depois de 
beber líquidos?

Não, consegue beber uma pequena 
porção de chá.

Sim, esta manhã tinha 38ºC

É bastante alta para a manhã. Deve ficar na cama. 
Certifique-se de que ingere líquidos. Vou receitar-vos 
medicação para baixar a febre e estabilizar o aparelho 
gastro-intestinal. Se não melhorar até amanhã, volte 
cá, se faz favor. 

Tem febre?
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 preparação para o parto
 alimentação ao peito
	exame	médico	geral	para	
controlo
 dar à luz
aparelho gastrointestinal
 ginecologista
 febre
 cuidados maternos
 licença de maternidade
 sarampo
 parteira
 náusea matinal
 papeira
 pediatra
 gravidez
 teste de gravidez
 ginástica pré-natal e de 
recuperação
	exame	médico	pré-natal
 varíola
 vacinar contra uma doença
 vomitar
 dor de barriga
 vacinação
 vacina 



Saúde Mental e 
Neurológica

 viciado
 ansioso
 apetite
 perturbação cerebral
 causa
 concussão/abalo
 deprimido
 depressão
 distúrbio alimentar
 perturbação emocional
	exame
 fadiga
	intoxicação
 irritabilidade
 palestra
 nervosa
 sistema nervoso
 obsessivo
 ataque de pânico
 pressão do grupo (social)
 psiquiatra
 trauma psicológico
 psicólogo
 convulsão
	auto-confiante
 tensão/pressão
 sintoma
	prejudicar/danificar
 determinar
 descansar
 

Frases

A Mãe Take Care visita um neurologista porque está preocupada com o filho.

Os Pais Take Care assistem a uma Conferência sobre o consumo de bebidas alcoólicas pelos adolescentes. 
Eles colocam questões ao conferencista.

Sinto muito “stress”.

Sinto-me muito ansioso.

Tenho ataques de pânico com frequência.

Não tenho apetite.

 Muitas vezes, tenho vontade de estar só.

Não tenho energia.

Você devia descansar.

Não devia ficar obsessivo.

Devia estar mais auto-confiante.

Devia fazer coisas que gosta.

Devia consultar um profissional.

Podia inscrever-se numa associação.

Doutor, o meu filho teve uma convulsão enquanto estava a dormir, na noite passada. 

Não, não tinha. Pensa que tem alguma doença do cérebro?

Porque é que os adolescentes bebem?

Já alguma vez tinha acontecido antes?

O álcool é uma substância tóxica que pode 
causar danos ao fígado e ao sistema nervoso.

Muitas vezes começam a beber por pressão dos 
colegas. Bebem porque os amigos também bebem.

Vamos fazer uns exames para ver a causa da convulsão.

Os Pais devem dar todo o apoio e 
devem estar atentos.

Como é que o álcool afeta uma pessoa?

Como podemos ajudar 
os  nossos filhos?
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PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO



ZOUT

ZOUT

Geriatria
 cinta/ligadura
 braço partido
 perna partida
 gesso
 rico em cálcio
 obstipação
 desidratação
 demente
 demência
 tontura
 fratura
 fraturado
 cuidados de saúde para 
a terceira idade
 aparelho auditivo
 hipertensão
 perda de equilíbrio
 lapso de memória
 atividade física
	fisioterapeuta
 centro de reabilitação
	fazer	exercício
 evitar/prevenir
	sala	de	raio-x	

PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO

A Avó Take Care desequilibrou-se e caiu em casa.

A Avó Take Care tem um problema de audição e vai a uma consulta de um especialista. 

Um cartaz com dicas úteis para a saúde dos mais velhos. 

Dói-me muito o braço, doutor.

Tem esta dor com frequência?

Não, caí e magoei-me.

Vamos à sala do Raio X ver se 
está fraturado.

Mais tarde

Hmm, infelizmente, está fraturado. 
Vai ter que colocar uma cinta ou gesso. 

Durante quanto 
tempo vou ter que 
andar com o gesso?

Durante um mês, pelo menos.
Depois, pode ter que ir a uma consulta 
de um fisioterapeuta. 

Vou examinar os seus ouvidos. 
Talvez seja necessário usar um 
aparelho auditivo.

Tenho problemas de audição. Não percebo 
o que as pessoas dizem e dou respostas 
cómicas. Ponho a televisão muito alto.

Deve comer mais fruta 
natural e legumes para evitar 

a obstipação. 

Passe algum tempo fora de 
casa e coma alimentos ricos 

em cálcio. Eles protegem 
os seus ossos e previnem 

fraturas.

Deve beber muita 
água para prevenir 

a desidratação. 

Envolva-se em atividades 
que estimulam a sua mente, 

tais como a leitura ou a 
pintura.

A redução do sal na sua 
alimentação ajuda a 

prevenir a hipertensão.

Pense em ser 
membro de 

uma associação 
local da Terceira 

Idade. 
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Fisioterapia
para trás/nas costas
 frente
 massagem
 mobilidade
 músculos
 força
 ativar
 curvar/virar-se/inclinar-se
 desenvolver os músculos
 ferir
	movimentar/mexer
 descontrair
 libertar a tensão/
aliviar a tensão
 esticar/estender
	fazer	exercícios
	ficar	tenso

PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO

O pai Take Care tem problemas de costas e vai à consulta de um fisioterapeuta. 
O fisioterapeuta diz-lhe o que deve fazer.

Incline-se para a esquerda.

Deite-se no chão de 
frente; Vou fazer-lhe 

uma massagem.

Vire-se para a frente.

Movimente-se lentamente.

Vire-se. 

Incline-se para a direita.

Estenda os seus braços.

Por favor, diga-me 
se está a magoar.
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Na Farmácia
 ligadura/curativos 
 antes/depois/
durante as refeições
 cápsula
 medicamento de venda livre
 creme
 dose diária
 desinfetante
 pensos
gotas
 farmacêutico
 comprimido efervescente
 prazo de validade
 homeopático
 infetado
 sistema imunitário
 folheto informativo
 medicação
 pomada
 anestésico/analgésico
 farmacêutico
 comprimido/pílula
 gesso/adesivo
 prescrição/receita
 sensível a
efeitos colaterais
	xarope
 comprimidos
 adquirir/ganhar resistência
 agravar
 bem tolerado 

PALAVRAS  

DO GLOSSÁRIO

Frases

A mãe Take Care sente que está a ficar doente com uma gripe e vai à farmácia.

O Pai Take Care precisa de uma pomada para o filho e vai à farmácia.

Isto vai afetar outra 
medicação?

Não necessita de 
receita para este 
medicamento.

Por favor, verifique o 
prazo de validade.

Sinto que estou a ficar com uma gripe e necessito de algo que aumente a minha resistência. 

O meu filho tem uma ferida no dedo do pé. 
Precisamos de uma pomada.

Pode causar algum efeito colateral?

Tem 5 anos.

Eu recomendar-lhe-ia este medicamento. É um medicamento de venda livre. 

É um medicamento bom para o 
seu sistema imunitário.

Eu recomendar-lhe-ia esta. É um desinfetante.

Que idade tem o seu filho?

Não, nenhum efeito colateral.

Prefere gotas ou comprimidos?

Aqui tem algumas ligaduras. 
Também precisa de adesivos?

O seu filho deverá ser 
visto por um médico se 
não melhorar.

Ok, parece-me bem, vou levá-lo.

Tudo bem, qual é?

Gotas, por favor. Quantas vezes devo tomar?

Sim, vou levar ambos. 
Há mais alguma coisa que possamos fazer?

Ótimo. Também preciso de alguns pensos.

Obrigada. Adeus.

Tudo bem, obrigado.

Muito obrigado pela sua ajuda!

A dose diária são vinte gotas de manhã 
e 20 à noite. Pode tomá-las durante as 
refeições.

Mantenha o dedo seco. Por isso, 
não deve tomar banho de chuveiro 
nos próximos dias!
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Partes do corpo humano
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gengivas

boca

lábio

dentes

língua

braço

braço

cotovelo

palma da mão
dedo

mão

nariz

olho

pálpebra

pestanas
sobrancelha

ouvido
bochecha

queixo
narina

garganta

cabeça

pele

pé

pescoço

cabeça

ombro

cintura

costas
peito

perna

anca

nádegas

estômago

bexiga

cérebro

ossos

vesícula

coração

intestinos rim

fígado pulmões

tornozelopé

calcanhar

joelho

dedo do péunha

perna

testa



Sintomas comuns

Tipos de dor 

imprecisa

forte

aguda

ardente

cãimbras

Foro cardiovascular

dor do peito

palpitações 

angina

uma sensação de pressão no peito

sensação de desmaio

Relacionados com 
a pele

urticária

borbulha/pápula

comichão

escara 

contusão

mancha

sinal 

edema/inchaço

vermelhidão

queimadura do sol

corte/incisão

bolha

picada

Sintomas gerais

febre

náusea

fraqueza

fadiga

tontura

sonolência

suores

calafrios

perda/aumento de peso

sede, 

hemorragia/nariz a sangrar

perda de apetite

inchado

Foro 
Gastrointestinal

náusea

vómito

diarreia

obstipação

hemorróidas

 

Foro respiratório

tosse

libertar expetoração com sangue

expetoração

corrimento nasal

dor de garganta,

falta de ar

espirros 

Relacionados 
com o sistema 
nervoso/
foro psicológico

enxaqueca

convulsão

paralisia

fala/discurso confuso

entorpecimento 

desmaio

sensível à luz

amnésia

ansiedade 

depressão

perturbação do sono

insónia

confusão

delírio

falta de descanso
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www.umfiasi.ro

Parceiros

www.pressureline.nl

www.kutu-bg.eu

www.dialoge.com

www.ifes.es

www.flep.pt

www.synthesis-center.com

www.sih.lt
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