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A saúde e os remédios 

 
Diálogo (extraído do livro Muito Prazer, página 182) 
 

Maria: Meu Deus, que cara é essa, Dora? 
Dora: Estou com gripe, tosse e muita dor de cabeça. 

Maria: Por que você não vai ao médico? 
Dora: Pra quê? Não vai adiantar. O meu médico normalmente não tem horário. Tenho 

que marcar hora com uma semana de antecedência. Até lá, já sarei da gripe. 
Maria: Nossa, vai a outro médico, então. Você já tomou algo? 
Dora: Já tomei tudo. Antigripal, vitamina C... Acho que vou me deitar um pouco agora. 

Maria: Isso. Vai descansar. Quer algo? Um chá de limão e alho, talvez? 
Dora: Ugh! Claro que não. 

 
Note que: “adiantar”, no contexto acima, significa “resolver”, “solucionar um problema”.  
 
A dor X O sintoma 
 
estar com dor de cabeça 
estar com dor de ouvido 
estar com dor de dente 
estar com dor de garganta 
estar com dor de estômago 
estar com dor de barriga 
estar com dor nas pernas 



 

 4 

estar com dor nas costas 
estar com tosse 
estar com gripe 
estar com febre 
estar com enjoo 
estar resfriado(a) 
estar gripado(a) 

 

 
(extraído do livro Novo Avenida Brasil 2, página 4) 

 
Medicamentos / Remédios 
Analgésico 
Antialérgico 
Antibiótico 
 

 
Antigripal 
Antitérmico 
Calmante 
 
 

 
Descongestionante 
Expectorante 
Vitamina 
Xarope 
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Complete com o sintoma adequado: 
Hoje, vou ao dentista porque estou com dor de dente. 

1. Sua testa está muito quente. Você ............................................................................................................  
2. Desculpe, mas hoje não posso falar. Estou ................................................................................... ......... 
3. Tomei chuva ontem e hoje, ....................................................................................................... . Atchi m! 
4. Nossa! A reunião foi longa e difícil. Estou ................................................................................. ............ 
5. ............................................................................................................ porque comi demais. 
6. Não posso ouvir bem o cantor porque João, ao meu lado, ..............................................................  
7. Não quero comer nada. Por favor, não posso nem pensar em comida. Eu ..............................  
8. Você falou demais e agora ................................................................................................... .......................... 
9. Esta cama não é boa. Estou sempre ................................................................................................ .......... 
10. Você está resfriada e com febre também. Acho que você ................................................................  

 
(extraído do livro Novo Avenida Brasil 2, página 5) 
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