B1
Ciências Naturais e Medicina: Conversa com o médico

Conduzindo uma conversa entre médico
e paciente
Começando:
Faça uma lista de todas as doenças que você já teve e tratamentos médicos já feitos. Procure seus
nomes em um dicionário médico (por exemplo, este dicionário online) e monte uma lista de suas
definições.

Figura 1

Atividade 1:
Incorporem o papel de um médico/uma médica ou um/uma paciente. O/A paciente descreve
seus sintomas momentâneos e responde às perguntas do médico/da médica. O médico/A
médica faz uma anamnese, isto é, faz perguntas sobre o histórico da doença.
Paciente

Médico/Médica

Tenho dores na região...

Como posso ajudá-lo/ajudá-la?

Sinto-me doente/cansado/abatido.

Há quanto tempo você* vem tendo essas
dores/cãibras? / Há quanto tempo você vem
Estou tossindo/com tosse. Estou com febre.
tendo essa febre?
Tenho cãibras.
Você já teve isso antes?
Sempre fui saudável.
Como é sua saúde, normalmente?
Eu tomo ... (+ nome de um remédio)

Você toma algum medicamento?

Eu tenho um implante / ...artificiais.

Você fuma?

Minha audição/visão é limitada.

Você é alérgico a alguma coisa?
Você se vacinou contra...?

Quando criança, eu sofria bastante com...

Quando foi a última vez que você se vacinou
contra...?

Quando eu tinha ... anos, retirei o apêndice.
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Minha última hospitalização foi há ... anos.

Você já foi
(devido a...)?

Hoje estou completamente saudável de novo.

hospitalizado/hospitalizada

Você já foi operado/operada?

Na minha família, não há histórico de...

Alguém mais na sua família sofre de...?

Minha mãe sofre de...

Há alguma doença hereditária na sua família?

Meu pai sofre de ..., desde que ele...
*Optamos por usar aqui o pronome você
porque, no Brasil, ele pode ser usado também
em contextos de maior formalidade, ou seja,
em situações em que, em língua alemã, utilizase Sie.

Minha irmã é diabética.

Atividade 2:
Assistam a um episódio de uma série popular sobre médicos/hospitais e anotem como as
conversas médico-paciente acontecem na série. Também anotem coisas que surpreenderam
vocês. Depois, discutam: o que os médicos poderiam fazer melhor na série?
Exemplos de seriados alemães:
In aller Freundschaft (ARD); In aller Freundschaft – die jungen Ärzte (ARD); Bettys Diagnose
(ZDF); Doctor’s Diary (RTL)

Fontes
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https://www.flickr.com/photos/59632563@N04/6104068209
https://www.netdoktor.at/woerterbuch
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