
Resa
Hälsa

Hälsa - Nödsituation
svenska portugisiska
Jag måste fara till sjukhuset. Eu preciso ir ao hospital.

Be om att bli förd till sjukhuset

Jag mår illa. Me sinto doente.
 

Jag måste till en doktor med en gång! Eu preciso ir ao médico imediatamente!
Be om omedelbar medicinsk vård

Hjälp! Ajuda!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp

Ring efter ambulansen! Chame uma ambulância!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn
svenska portugisiska
Det gör ont här. Dói aqui.

Visa var det gör ont

Det kliar här. Eu tenho brotoeja aqui.
Visa var det kliar

Jag har feber. Estou com febre.
Upplys om att du har feber

Jag är förkyld. Estou resfriado.
Informera om att du är förkyld

Jag har hosta. Estou com tosse.
Informera om att du har hosta

Jag är trött hela tiden. Me sinto cansado/cansada o tempo todo.
Informera om att du har varit trött på sistone
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Jag känner mig snurrig. Me sinto tonto/tonta.

Informera om att du känner dig snurrig

Jag har ingen aptit. Eu não tenho apetite.
Informera om att du inte känner för att äta

Jag kan inte sova om nätterna. Eu não consigo dormir à noite.
Informera om att du har svårt att sova

Jag blev biten av en insekt. Um inseto me mordeu.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett

Jag tror att det är värmen. Eu acho que é o calor.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt. Eu acho que comi alguma coisa estragada.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt

Jag har ont i _[kroppsdel]_. Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_. Eu não consigo mexer meu/minha _[parte do corpo]_.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på

... huvudet ... ... cabeça ...
Kroppsdel

... magen ... ... estômago ...
Kroppsdel

... armen ... ... braço ...
Kroppsdel

... benet ... ... perna ...
Kroppsdel

... bröstet ... ... peito ...
Kroppsdel
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... hjärtat ... ... coração ...

Kroppsdel

... halsen ... ... garganta ...
Kroppsdel

... ögat ... ... olho ...
Kroppsdel

... ryggen ... ... costas ...
Kroppsdel

... foten ... ... pé ...
Kroppsdel

... handen ... ... mão ...
Kroppsdel

... örat ... ... orelha ...
Kroppsdel

... tarmen ... ... intestino ...
Kroppsdel

... en tand ... ... dente ...
Kroppsdel

Jag har diabetes. Eu tenho diabetes.
Informera om din diabetes

Jag har astma. Eu tenho asma.
Informera om din astma

Jag har hjärtbesvär. Eu tenho problema no coração
Informera om ditt hjärtbesvär

Jag är gravid. Eu estou grávida.
Informera om din graviditet

Sida 3 23.05.2023



Resa
Hälsa
Hur många gånger per dag ska jag ta det här? Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio?

Fråga om doseringen av medicinen

Är det smittsamt? É contagioso?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor

Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka
alkohol?

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

Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom

Här är mina försäkringspapper. Aqui estão meus documentos do seguro saúde.
Visa dina försäkringspapper

Jag har ingen sjukförsäkring. Eu não tenho seguro saúde.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad

Jag behöver ett läkarintyg. Eu preciso de um atestado médico.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk

Jag känner mig lite bättre. Sinto-me um pouco melhor.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats

Det har blivit sämre. Estou me sentindo pior.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats

Det är på samma sätt som innan. Estou como antes.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek
svenska portugisiska
Jag skulle vilja köpa ___. Eu gostaria de comprar___.

Be om att få köpa en viss produkt

huvudvärkstabletter analgésico
Medicin

penicillin penicilina
Medicin
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aspirin aspirina

Medicin

insulin insulina
Medicin

salva pomada
Medicin

sömnpiller remédio para dormir
Medicin

dambindor absorvente
Medicinsk produkt

desinfektionsmedel desinfetante
Medicinsk produkt

plåster band-aids
Medicinsk produkt

bandage bandagens
Medicinsk produkt

P-piller contraceptivo
Medicinsk produkt

kondomer preservativo
Annan produkt

solskydd protetor solar
Annan produkt

Hälsa - Allergier
svenska portugisiska
Jag är allergisk mot/för ___. Eu sou alérgico a ___.

Informera om dina allergier

Sida 5 23.05.2023



Resa
Hälsa
pollen pólen

Allergi

djurhår pelo de animais
Djurallergi

bistick/getingstick picada de abelha/picada de vespa
Insektsallergi

kvalster poeira/ácaro
Allergi

mögel mofo
Allergi

latex latex
Allergi

penicillin penicilina
Medicinallergi

nötter/jordnötter nozes/amendoim
Födoämnesallergi

sasamfrön/solrosfrön semente de gergelin/semente de girassol
Födoämnesallergi

ägg ovos
Födoämnesallergi

skaldjur/fisk /räkor frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
Födoämnesallergi

mjöl/vete farinha/trigo
Födoämnesallergi

mjölk/laktos/mjölkprodukter leite/lactose/laticínio
Födoämnesallergi
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gluten glúten

Födoämnesallergi

soja soja
Födoämnesallergi

baljväxter/bönor/ärtor/majs legumes/feijão/ervilha/milho
Födoämnesallergi

svamp cogumelos
Födoämnesallergi

frukt/kiwi/kokosnöt fruta/kiwi/coco
Födoämnesallergi

ingefära/kanel/koriander gengibre/canela/coentro
Födoämnesallergi

gräslök/lök/vitlök cebolinha/cebola/alho
Födoämnesallergi

alkohol álcool
Födoämnesallergi
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