
Eu posso indicar “sim” e 
“não”. Por favor faça-me 
perguntas às quais eu possa 
responder “sim” ou “não”.

Por favor considere que eu 
sou inteligente e por isso fale 
directamente para mim. Eu 
compreendo perfeitamente tudo 
aquilo que diz.

Deixe-me explicar-lhe 
de que forma é que eu 
comunico.

Eu sinto-me com muitas 
dores, por favor ajude-me.

Tenho imensa sede, 
gostaria de beber 
qualquer coisa.

Tenho imensa fome, 
gostaria de comer 
qualquer coisa.

Sinto-me muito 
desconfortável e preciso 
de mudar de posição na 
cama.

Precisava rapidamente de 
ajuda na minha higiéne.

Sinto-me mal do 
estômago. Pode ajudar-
me?

Esta comida não me sabe 
muito bem. Seria possível 
ter outra?

Sinto-me com muito frio. 
Pode ajudar-me por favor?

Sinto muito calor. 
Seria possivel baixar a 
temperatura do ar?

 

Tenho uma pergunta 
muito importante para 
fazer.

Por favor ajude-me a 
chamar uma enfermeira.
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Eu digo “sim” olhando 
para cima, 

e “não” olhando para 
baixo.

Pode pôr essa questão ao 
meu cuidador, ele (ela) 
sabe responder.

Preciso de saber mais 
sobre o quê que se passa 
de mal comigo.

Preciso de estar com o 
meu cuidador logo que 
seja possivel.

Por favor deixe-me 
mostrar-lhe como é que 
eu utilizo a minha tabela 
de comunicação.

Explique-me por favor 
os resultados dos meus 
exames.

Agradeço-lhe imenso 
tudo aquilo que está a 
fazer por mim.

Por favor, fale directamente 
comigo. Apesar de eu 
ter dificuldade em falar, 
compreendo-o perfeitamente.

Por favor telefone ao meu 
cuidador: nº telfº ....

Por favor diga-me quando 
é que o médico aqui vem.

Diga-me por favor quando 
poderei ir para casa.

Gostaria de saber 
mais acerca da minha 
medicação e quais os seus 
efeitos secundários.
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