産後健診・訪問ボード

指差し

Tabela de pontos para

Apontar

check-up médico e visita domiciliar
◆身体/気持ち（corpo da mãe / mente, sentimento）①◆

身体が痛いです
□首
□肩

切開した傷が気になります
pescoço

□痛い
dor

ombro

□かゆい
coceira

□背中
costas
□腰

□腫れている
inchaço

quadril

Estou preocupada com a região da
incisão do corte.

Estou com dor no corpo.
骨盤に力が入りません

Estou sem força na região pélvica.

悪露が気になります

Eu estou com tontura.
便秘が辛いです

痔が辛いです

□違和感がある
inconfortável
□グラグラする
parece que algo está
solto

Tenho incontinência
urinária pós-parto.

立ちくらみがします

□膿が出る
saindo pus

□手首
pulso

尿もれがあります

ポルトガル語
/ Português①

□脱肛
prolapso retal
□痛い
dor no ânus
□トイレでいきめない
não consigo fazer força

Estou com dor na hemorróida.

Estou com constipação
(prisão de ventre).

手足が浮腫んでいます

歯茎から血が出ます

身体が冷えています

Meus pés e mãos
estão inchados.

Estou com
sangramento na
gengiva.

Meu corpo está gelado.

とても疲れています

睡眠不足です

Estou muito cansada.

Estou com insônia.

□量が減らない
o sangramento não diminui
□塊が出る
tem pedaços de sangue
□まだ続いている
continua o sangramento
□匂いが変
tem odor

Estou preocupada com o lóquio
(sangramento pós parto).
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産後健診・訪問ボード

指差し

Apontar

Tabela de pontos para
check-up médico e visita domiciliar
◆身体/気持ち（ corpo da mãe / mente, sentimento ）②◆

ポルトガル語
/ Português②

目が疲れます

髪が抜けます

体形が戻りません

Estou com cansaço
nos olhos.

Estou com perda de
cabelo.

Não consigo voltar a
minha forma física.

Quando posso começar a
voltar a ter relações com o
meu marido?

イライラします

少しのことで涙が出ます

孤独を感じます

子育てに不安を感じます

Estou irritada.

Estou muito sensitiva e
choro por qualquer coisa.

Me sinto sozinha.

Me sinto insegura em
criar o meu filho.

パートナーのサポートが
欲しいです

家事や子育てを手伝って
くれる人が欲しいです

Não consigo me comunicar
direito com os meus
familiares japoneses e as
pessoas ao meu redor.

Queria que o meu marido
(companheiro) me ajudasse
mais.

Queria uma pessoa que me
ajudesse nas tarefas de casa
e que apoiasse na criação do
meu filho.

パートナーが性行為を求めて
きても受け入れられません

上の子が赤ちゃんがえり
しています

届け出や予防接種が
よくわかりません

Não consigo ter relações
com o meu marido
(companheiro).

O meu filho mais velho está
muito manhoso.

Não sei como fazer as
notificações e as vacinas.

子育ての文化の違いに
戸惑っています

Me sinto insegura em criar o
meu filho devido a diferença
de cultura.
話相手が欲しいです

Gostaria de ter alguém com
quem conversar.

日本の家族や周りの人と
うまくコミュニケーション
が取れません
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夫婦生活はいつから始めて
良いですか

産後健診・訪問ボード

指差し

Tabela de pontos para

Apontar

ポルトガル語
/ Português③

check-up médico e visita domiciliar

◆授乳について（Lactação）①◆
母乳で育てたいです

乳首が痛いです

乳首にうまく吸いついて
くれません

□ヒリヒリする
dor latejante
□切れている
está rachado

Eu quero criá-lo com
leite materno.

□血が出た
está com sangrento
□水泡
está com bolhas

O bebê não consegue
mamar direito.

おっぱいが張って辛いです

Meu mamilo dói .
母乳が足りているか心配です

□熱を持っています

母乳が出過ぎて赤ちゃんが
よくむせます

tem febre
□寒気がします
tenho calafrios

Meus seios estão inchados e doloridos.
おっぱいの吸い始めで口を
離してしまいます

搾乳の仕方を教えてくださ
い

Estou preocupado se
tenho leite materno o
suficiente.

Tenho muito leite, por
isso o meu bebê se
engasga.

授乳の姿勢が辛いです
□頭の支え方
não sei como apoiar a cabeça do bebê
□抱き方
como segurar
□クッションの使い方
como usar a almofada

Quando o bebê começa a
mamar, ele larga o peito.

Por favor, me ensine
como tirar leite.

A postura para
amamentar é dolorosa.

MEMORANDO
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産後健診・訪問ボード

指差し

Tabela de pontos para

Apontar

check-up médico e visita domiciliar

◆授乳について（Lactação）②◆
ミルクを使っていきたいです
□混合にしたい
quero usar os dois

ポルトガル語
/ Português④

哺乳瓶とミルクはこれで
良いですか

哺乳瓶を嫌がります

Posso usar essa mamadeira e esse
leite em fórmula?

Meu bebê não aceita
mamadeira.

□ミルクに切り替えたい
quero mudar para o leite
em fórmula

Quero usar leite em fórmula
ミルクはどの位足せば良いですか

授乳のタイミング（いつ）と
間隔を教えてください

Estou amamentando no peito. Por favor, me fale
o quanto de leite em fórmula devo adicionar.

Por favor, diga-me quando devo amamentar e
o tempo de intervalo.

飲んだ母乳・ミルクを
よく吐きます

ゲップがうまくできません

Muitas vezes, o bebê vomita o leite que mamou.

Não consigo fazê-lo arrotar bem.

MEMORANDO

NPO法人
Mother’s Tree Japan

産後健診・訪問ボード

指差し

Tabela de pontos para

Apontar

◆赤ちゃんについて（ Bebê ）①◆

ポルトガル語
/ Português⑤

体重の増加は順調ですか

頭の形が気になります

目やにが出ます

鼻が詰まっています

O bebê está ganhando
peso?

Estou preocupada com
o formato da cabeça do
bebê.

O bebê tem muito
muco(remela) dos
olhos.

O bebê está com o nariz
entupido.

check-up médico e visita domiciliar

うんちが気になります

おしっこが気になります
□色

□色

□回数が多い／少ない

□回数が多い／少ない

cor

cor

se é muito ou se é pouco

se ele defeca muito ou se é pouco
□ゆるい／かたい
se é mole / se é duro

Estou preocupada com o
cocô do bebê.
肌が気になります

Estou preocupada com
o xixi do bebê.

□かぶれ
erupção cutânea
□赤い
vermelhidão
□湿疹
eczema

体温調節はこれでいいですか
□服
roupas
□布団
edredons

□油っぽい
a pele é oleosa

□沐浴
dar banhos

□乾燥

□エアコンなど
usar ar condicionado, etc

pele seca

Estou preocupada com a□あざ
pele do bebê.
hematoma
お風呂にうまく
入れられません

Não consigo dar banho
direito no bebê.

Para o controle da temperatura do
bebê poderia usar?

へその緒の消毒はいつまで
必要ですか

Até quanto é necessário
desinfetar o umbigo do bebê?
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生活リズムについて
教えてください

Me fale sobre seu o dia a dia
com o bebê.

産後健診・訪問ボード

指差し

Tabela de pontos para

Apontar

ポルトガル語
/ Português⑥

check-up médico e visita domiciliar

◆赤ちゃんについて（ Bebê ）②◆
睡眠が気になります

抱っこしていないと
泣きます

□浅い
sono leve

首がすわるのはいつですか

□寝過ぎ
dorme demais
□寝つきが悪い
não dorme direito

Eu tenho que carregá-lo
o tempo todo senão ele
chora.

Estou preocupada com a
qualidade do sono do bebê.
いつから外に連れていっていいですか

泣いてばかりいます

Quando posso levá-lo para passear?

O meu bebê chora o
tempo todo.

Quando que o pescoço
dele ficará firme?

緊急の時連れて行ける
病院を教えてください

Em caso de emergência, por favor
me informe o hospital em que devo
levá-lo.

赤ちゃんにマスクや消毒は必要ですか

両親がコロナになった時はどうしたら良いですか

É necessário o bebê usar máscara
ou usar álcool gel?

Se os pais ficarem infectados com o coronavírus
como devemos fazer?

MEMORANDO

分からないことがあったり、オンライン通訳などが必要な場合は私達がサポートします。
Se você tiver alguma dúvida sobre maternidade ou precisar de um intérprete online,
estamos aqui para ajudar.
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