
à la Pharmacie 
  

em Francês

Passaporte 
Para o Francês



Chez le médecin; à la 
pharmacie 



Docteur! 
J’ai mal au 

genou! Voici du 
sparadrap.

1



Docteur! 
J’ai mal aux 

yeux!
Voici des 

gouttes pour 
les yeux.
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Docteur! 
J’ai mal à la 

gorge! Voici des 
pastilles.
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Docteur! 
J’ai mal à la 

tête! Voici de 
l’aspirine.
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Docteur! 
J’ai mal aux 

oreilles! Voici une 
ordonnance.
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Docteur! Je 
tousse! Voici du 

sirop.
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Docteur! 
J’ai une 

infection!
Voici de la 

crème 
antiseptique.

7



Docteur! Je 
vomis! Restez au 

lit.

8
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À la pharmacie

•Bonjour monsieur/madame. 

•Bonjour monsieur/mademoiselle. Vous désirez? 

•J’ai mal à la tête. Je voudrais quelque chose  
pour la douleur. 

•Voici de l’aspirine.Restez au lit 

•Merci monsieur/madame.
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À la pharmacie

•Bonjour monsieur/madame. 

•Bonjour monsieur/mademoiselle. Vous désirez? 

•J’ai mal à la tête. Je voudrais quelque chose  
pour la douleur. 
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Na Farmácia

• Olá senhor / senhora. 

• Olá senhor / senhorita. Você deseja? 

• A minha cabeça dói. Eu gostaria de algo 
para dor. 

• Aqui está a aspirina. Fique de repouso 

• Obrigado senhor / senhora.
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Chez le docteur. 

Médecin: Bonjour mademoiselle  
Cliente: Bonjour 
Médecin: Est-ce que je peux vous aider? 
Cliente: Je ne me SENS pas très BIEN. Je crois que je suis MALADE. 
Médecin: Qu’est-ce que vous avez? 
Cliente: J’ai mal à la  TÊTE et à la GORGE et aux OREILLES. En plus, je TOUSSE et 

j’ai froid. 
  Avez vous quelque chose pour MOI? 
Médecin: Depuis quand est-ce que vous vous SENTEZ malade? 
Cliente: Depuis deux JOURS. 
Médecin: Je crois que vous avez la grippe. PRENEZ du sirop pour le toux. Prenez 

une CUILLERE à café 3 fois par jour.  
Et voilà des paracetamol pour la tête. PRENEZ des paracetamol 3 fois par 
jour. 

  En plus, sucez des PASTILLES pour la gorge. 
Cliente: Merci monsieur. Ça fait COMBIEN? 
Médecin: Ça FAIT 21 euros. 
Cliente: Voilà. Merci et au revoir, monsieur. 
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No Médico 

Médico: ola senhorita 
Cliente: Olá 
Médico: posso ajudá-la? 
Cliente: Eu não me sinto muito bem. Eu acho que estou doente. 
Médico: o que você tem? 
Cliente: Eu tenho dor de CABEÇA e na GARGANTA e no OUVIDO. Além disso, 
TUSSO e estou com frio. 
Você tem algo para mim? 
Médico: Desde quando você ficou doente? 
Cliente: Ha dois DIAS. 
Médico: Acho que você pegou uma gripe. Tome xarope para a tosse. Tome uma 
COLHER de café 3 vezes ao dia. 
E aqui está o paracetamol para a dor de cabeça. Tome paracetamol 3 vezes ao dia. 
Além disso, chupe pastilhas para a garganta. 
Cliente: obrigado senhor. Deu quanto? 
Médico: Deu 21 euros. 
Cliente: Aqui está. Obrigado e adeus, senhor.



Dicas:
Passaporte 

Para o Francês

• Faça sua farmácia pessoal antes de viajar; é preferível não usar 
do que precisar e não ter. 

• Se usar algum medicamento com receita médica, leve em sua 
viagem a receita junto com o medicamento; 

• Antibióticos fora do Brasil só são vendidos com receitas de 
médicos locais; 

• Se for alérgico a algum medicamento leve junto com o seu 
passaporte do que você tem alergia e de preferência no idioma 
local onde for chegar; 

• Se tiver alguma doença, também carregue junto com o seu 
passaporte o nome e quais medicamentos usa no idioma do 
local onde for chegar. 

• Se tiver asma, carregue sempre seu medicamento com você; 
• Faça um check-up antes de viajar para ver se está tudo sobre 

controle. 
• Veja quais vitaminas você pode tomar antes de viajar para dar 

mais disposição e imunidade.
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Et voilà!
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