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Terra Indígena 221 

Como tomar o remédio? = Mba'exa re'u arã pohã 

não tomá-lo de uma só vez, quando deve ser tomado em 2 ou 3 vezes 

ao dia. = ani re' upa pya' e, re' u-taramo mokoi o se a mbohapy vese 

peitei ara-pe . 

bichos da barriga, vermes = Taso -cevo'i 

desinteria) que não para = kaka u gwy = xiri 

(ferida por chumbo) espingarda = mboka 

(Paraguai) = kanundu ro'y, maleita (também febre forte em crianças = 

akanundu ry sy'i (taya)?) 

abdómen da mulher = kuiía hugwa hasy ramõgwa 

acesso de fúria= Tupixua nhemo'yrõ pohã 

ai mesmo, em casa= upepe 

akanundu ro' y ndokwera porãi 

amanhã de manhã cedinho= ko' e ramo py-ha reve 

amarelão = sa' yju 

amarelão = saiyju 

anticoncepcional, para evitar filhos = memby e 'y já 

aparelho digestivo e parte do coração= py'a 
I - ) • ) apos o parto - oga pe 01 va e . 

ataque cpiléptico = sagwyry (sapituca) 

azia, má digestão = py' a hai 

baço = hambe' y py rasy 

barriga estufada = rye vu 

barriga estufada em crianças = mitã mixi rye vu 

bexiga = tyryru 

boca= juru 

boca amarga = ijuru ró 

bofes, pulmões = vevui gwe 

cãimbras = hajy jeapa 
cansaço "dá kane'õ porque o sangue está coagulado"= kane'õ 

cansaço, canseira = kane' õ 

cevo'i antigo = Taso gwaivi 

cobreiro = k':li tagwe 
cobreiro fuego de San antonio 

coceira = temo' y 
coices = lastimadura 
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coisa, sangue, coagulado = mba' e hygwy kwe 
cólicas = tyekutu 

cólicas do fígado = nde rye kutu 
cólicas em homens = hekoha rasy 

cólicas menstruais = kufía rye 
cólicas uterinas = kufía tugwa rasy 
colocar na panela= amõj olha-pe 

come um pouquinho e a comida faz mal = ndai katu ramo rekaru 

contra feitiço= mohãy gegwa 
convulsão= he' o'ã sapituca 

coração = nhanderengwã 
coração·e fíga,do = py'a 
corpo ruim = "puntada"hete rasy 
corte de machete = oikyti kyse 
crescimento infantil retardado = ndokakwaa sei 

criança com boca inflamada= mitã juru'ai 

criança com crescimento retardado = mitã ndokakwasei 

criança com dor no estômago = mitã py' a rasy 

criança que defeca sangue = mitã xiri rugwy 
crise epiléptica curta, de segundo = Te' o'ã'i 

crise epiléptica longa = he' o'ã gwasu 

cura dor de fígado = py' a rasy ai pohã no 
depois do parto = kufia oiko parire 
depois que nasce a criança= oiko mitã'i ramõgwa 

depurativo = nde rugwy porã 
diarréia brava= tye rasy va'i 
diarréia forte mas sem sangue = R ye vu 

diarreía que sai o ânus para fora = Tepytã hepy tambo 
disenteria = xiri 

disenteria forte, que não para= Tepytã 
doença abaixo do umbigo = hekoha rasy 
doença cardíaca = hasy xe korãsõ 

doença da pele da barriga = rye pire rasy 
doença de criança que não sara, de há muito tempo = mitã ndokwera 

. , 
seiva e 
doença encravada, quando a criança não sara, doenças do resguardo = 
ykoaku pyre'y 
doença na tugwa de homens = hekoha rasy 
doença nos olhos = tesa rasy 
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dor de barriga = mitã rye rasy 

dor de barriga = ryc py rasy 
dor de barriga = T ye rasy 

dor de cabeça = a kã rasy 
dor de cadeiras rins = humby rasy 

dor de coração, angina = nhanderengwã rasy 
dor de dente = tãi rasy 

dor no braço = jyva rasy 
dor no braço = jyva rasy 

dor por baixo do baço = py' a rasy 
dor quando se urina = ty rasy · 
dor-de-cabeça com febre = nhakã rasy nhakanundu 

dor-de-cadeiras = xeremokyty 
dores do furo labial = tembebwa rasy 
dores no peito = pecho rasy 

dores no peito = py' a rasy 
dores no útero = nhande rugwa rasy ramõgwa 

dores uterinas = kufi.a hugwa rasy 
dos nos seios da mulher = kunã kamy rasy 

engasgar= ahy' o pa' ã 

epora1 

esfriar = ytaku y 
espingarda = mboka 
esterilidade feminina = memby ja 

falta de apetite = ndai vare' ai 
febre= akã nundy 

febre = hetc haku 
febre brava = taku ryryi 
febre da maleita = akãnundu ro' y 

febre forte ro'y ro ' y 
febre fraca = akanundu'i 

febre fraca = akãnundu 
febre fraca= yro'y ro 'y 

febre que não sara= py'a ruru 
febre todos os dias, contínua = hcteraku 

feitiço = mohãy 
ferida = kuru 

ferida = kurupegwa 
ferida brava= kuru pochy 

( 

223 
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ferida brava= nhanga 
ferida brava, lepra= kuru'aí ai 
ferida na boca= juru'ai 
ferida no orifício labial = tembekuá Tembekwa rasy 
ferida que parece queimadura = mbiru' a 
ferida velha = kurugwai pegwa 
feridas de garganta = ahy' o keresa 
ferver = ambo opupu 
ferver = mbopupu 
ferver e lavar = ambo opupu ha ajohei 
ferver na chaleira= ambopupu pava-pe 
fezes sangrentas, diarréia., sangrenta= Tepoti hugwy 
fígado = ipy' a kwe 
fraqueza = xe kangy 
garganta= ahy'o 
garganta= ahy' o keresai ahy' o rasy 
garganta inflamada= ahy'o rasy 

I • - • I gonorreia - purgacion 
gonorréia garrotilho = purgación 
gripe = hu' u rei 
hemorragi~ = hugwy va ~ i ramo 

' indigestão "quando come e a comida n~o assenta mais = Tugwa rasy 
indigestão = Tembi' u xe mbohasy ramigwa 
íngua - pernas inchada, inchaço= ruru 
insônia = nda hopehyiry 
ka'aype ere'u se ha ora, he'u 
kwimba' e rugwa'i (231) 
lavar a cabeça ~ ajohey xe akã 
lavar a sarna= ajohei kura'yi 
lavar até sarar = ajohei ata okwerá peve 
lavar e esperar um pouco= ajohei ha aha'arõ'imi 
lavar outra vez = ajo hei jevy ta 
leite empedrado = ykama rasy 
leite humano, animal= Kamby 
levantar da cama e ir direto ao remédio = apua xe rupa' gwi 
lombriga = cevo 'i 
lunático, louco ao acordar= xe luna 
machucado = nhemachuca 
machucadura interna= anheratirna 

' 

-
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machucadura por dentro, rins= humby rasy 
maleita= akã nundu ro'y 
maleita = akanundu ryryi 
mal-estar generalizado, corpo ruim= xerete a~ 
menino está doente - preventivo infantil = mitã rasy 
menstruação = hugwy gwasu 
menstruação excessiva= hugwy gwasu ramõgwa 
menstruação forte = hugwy gwasu 
mulher proximado parto, mulher grávida = kunã hyegwasu va' e 
não é para tomar = nda ha' ei ja'"u 
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nem que não haja doença deve ser tomado, preventivo = nhande rasy 
. . 
1ramon1e-pe 
osso quebrado, tol'cicolo, torcer= karau 
ouvido interno doente = apysa rasy 
panacéia = paratudo, entero mba' e pe 
panacéia, para todos os males= ikatu here karu 
para a criança ficar sadia = rp.itã hesãi hagwã 
para a doença do meu c~nsaço, para aliviar~ canseira= opy tu'u hagwã 
xe kane'o 
para apressar o parto = imemby pya' e hagwã 
para cortes = nhaikyti hagwã 
para doenças após o parto = imembypa riregwá 
para dor uterina = kuiía rye rasy pegwa 
para evitar doenças em crianças = mitã pano hasy rei rei 
para fazer amizade = mbo 'i' ~ 
para lavar a criança= mitã p:ibojahu hagwã 
para lavar minha perna= ajo hei hagwã xe retyma 
para ter nenê ~ mitã ogwcreko hagwã 
para ter nene, criança= rnemby'ja 
passar pelo corpo· = aja-hu hagwã 
pênis = hembo 
pernas doentes / dor nas pernas = ikãgwe rasy 
perna~ inchadas = iruru hetyma 
pés inchados= ati'i pegwa 
picada de cobra = mboi oi su' u 
picada de cobra= su'u mbo'i 
placenta = memby ry rukwe 
pono nde rasy va' e = para evitar doenças 
pontadas no peito = hete rasy 

.. · 
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pontadas, cólicas na barriga - não confundir com xiri = rye kutu 
por na água fria = amõi y-pe 

por na água quente = amoi ytaku pe 
por na chaleira = pava-pe 

preparar e tomar com chimarrão = ajapo ha'u Ko' ay-pe 

preventivo = fiande rasy iramonje-pe 

pulmão= yvohe/yveuigwe 
pulmão = yvy'i 
pulmão doente loi.nbo = rasy 
pulmão rendido = onhe rendi 

purgante (269) 
quando a criança não fala = mitã nonhc' ci ramo 

quando a menstruação vem mal, com febre = orne' e vai ha sy pe 
quando machuca = ko' emba' e erekoha 

quando não dá para urinar= nda'i katui ere kwaru 
quando não pode mais comer= nda'i kateui'i ramo 

quando o leite não vem = kunã kama rasy 

quando o nenê demora para nascer= hi 'are imemby hagwã 
quando os filhos morrem logo após o parto, ou nascem mortos = mitã 
he'õngwe-ma oikoramo 

quando pára a menstruação pasmo 
quando para a placenta e o nene já descer = hendaque opyta ha mitã 
ho'a-ma ramo 

quando vai ganhar nenê = oga pe oi va' e 
quebrado = ope 
queimadura = kaigwe 

queimadura que demora para sarar = kaigwe jaja 
raspar a raíz com a faca = anho pi kysse pe hapo 

recaída= hasy jevy 

recaída do parto = hasy jevy ramo imemby rire 
remédio (remédio para o sangue coagulado) = pohã 
remédio do estômago quente = py' araku pohã 
remédio para "a caixa da barriga", abdómen = tugwa pohã 

remédio para a coceira = Temoi pohã 
remédio para febre = ro' y ro' y pohã 
remédio para inchaço do fígado = py' a ru yu pohã 
remédio para inchaço nas pernas = mirã'i pohã 

remédio para indigestao = ja'u upea pohã 
remédio para sapituca, acesso = sagwyry pohã 
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rendido = ho' o .soyó 
rendido = nhemachuca hyepypy 
rins = humby, tumby 
rye rasy / tye rasy · · 

sarampo= sarampo . , 

sarampo recolhido sarampo:,·= oike jev'y 

sarna = kúra' yi . 
se o nenê embroma,' rião quer sai.r = mita õdoiko, pya' ei ramo 
seiva= ysy · · 

socar = ajoso amoi 

socar no pilão= ajoso angu'a pe 

sono= topehyi 
sonolência= topehyi 

' 

tomar à hora que quiser = ere 'u se ha' ora 

tomar banho, três vezes= ajahu, mbo hapy jevy 
tomar no chimarrão = ha'u hagwã ka'a ype 
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tomar xixi = imemby y're ho'u ·gwaire pohã xixi pykwe, pykwe (uma 
planta) sem ter o filho) (parto) ' 

tontura= hesagwyry 
tontura = tesa gwyryhesa gwyry 
tontura, quando tudo = hesagwyry = gira 
tosse comprida = hu' u puku 

tosse comprida = hu' u upuku 
tosse comprida = ju' u puku 
tumor, cabeça-de-prego= jati'i susu'a 
úlcera de bauru = kurugwai 
úlcera no estômago/ferida na boca= juru'ai 

urina presa= Tyryru -rasy ndai katui ere kwaru 

urina presa = tyryru rasy 
útero= tugwa'ai 
velha doença = tugwa gwãivi tugwa rasy 

vomito de criança= mitã mixi gwe'e 
vôn1itos = gwe' e 

xe rumby rasy 
xiri com sangue = XIXI ugwy 

xiri que não para = tepytã 



228 Terra Indígena 

Frases e expressões mais utilizadas para 
o exame médico (Kayová - Português) 

(Wilson Galhego Garcia) 

I 

• 
• 

10 

• 1 



> 

-• 

Terra Indígena 229 

Como tomar o remédio? = Mba' exa re'u arã pohã 

não tomá-lo de uma só vez, quando deve ser tomado em 2 ou 3 vezes 

ao dia . = ani re'upa pya' e, re'u-taramo mokoi osea mbohapy vese 

peitei ara-pe. 

ahy' o =garganta 
ahy' o keresa = feridas de garganta 

ahy' o pa'ã = engasgar 
ahy' o rasy = garganta / ahy' o keresai 

ahy' o rasy =garganta inflamada 
aja-hu hagwã = passar pelo corpo 
ajahu, mbo hapy jevy =tomar banho, três vezes 

ajapo ha'u Ko'ay-pe =preparar e tomar com chimarrão 
ajohey xe akã = lavar a cabeça 

ajo héi hagwã xe retyma =para lavar minha perna 

ajo hei jevy ta = lavar outra vez 
ajohei ata okwerá peve = lavar até sarar 

ajohei ha aha'arõ'imi =lavar e esperar um pouco 
ajohei kura'yi = lavar a sarna 

ajoso amoi = socar 
ajoso angu' a pe = socar no pilão 
aka nundu ro'y = maleita 

akã nundy = febre 
akã rasy = dor de cabeça 

akãnundu = febre fraca 
akãnundu ro' y = febre da maleita 

akanundu ro' y ndokwera porãi 

akanundu ryryi = maleita 
akanundu'i = febre fraca 
ambo opupu = ferver 
ambo opupu ha ajohei =ferver e lavar 

ambopupu pava-pe = ferver na chaleira 
amõi olha-pe =colocar na panela 
amõi y-pe =por na água fria 

amoi ytaku pe = por na água quente 
anheratima = machucadura interna 
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anhopi kysse pe hapo = raspar a raíz com a faca 
apua xe rupa' gwi = levantar da cama e ir direto ao remédio 

apysa rasy =ouvido interno doente 

ati' i pegwa = pés inchados 
cevo' i = lombriga 

epora1 
ere 'use ha' ora= tomar à hora que quiser 

fuego de San antonio = cobreiro 

garrotilho, purgación = gonorréia 
gwãivi tugwa rasy =velha doença do tugwa 

gwe'e = vômitos 
ha'u hagwã ka'a ype =tomar no chimarrão , 

hambe'y py rasy =baço 
hajy jeapa = cãimbras 
hasy jevy =recaída 
hasy jevy ramo imemby rire =recaída do parto 

hasy xe korãsõ = doença cardíaca 
he' o' ã gwasu = crise epiléptica longa 

he'o'ã sapituca =convulsão 
hekoha rasy = doença na tugwa de homens 

hekoha rasy = cólicas em homens 
hekoha rasy = doença abaixo do umbigo 

hembo = pênis 
hendaque opyta ha mitã ho'a-ma ramo = quando para a placenta e o 

nene já descer 

hesagwyry = tontura 
hesagwyry =tontura, quando tudo gira 

hete haku = febre 
hete rasy = corpo ruim = "puntada" 

hete rasy = pontadas no peito 
heteraku = febre todos os dias, contínua 
hi' are imemby hagwã = quando o nenê demora para nascer 

ho' o soyó = rendido 
hu' u puku = tosse comprida 

hu'u rei= gripe 
hu'u upuku = tosse comprida 
jyva rasy -:- dor no braço 
hugwy gwasu = menstruação 
hugwy gwasu = menstruação forte 
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hugwy gwasu ramõgwa =menstruação excessiva 

hugwy va'i ramo= hemorragia 
humby rasy = dor de cadeiras, rins" 

humby rasy = machucadura por dentro, rins 

humby, tumby = rins 
ijuru ró = boca amarga 

ikãgwe rasy = pernas doentes / dor nas pernas 
ikatu hcre karu = panacéia, para todos os males 
imemby pya, e hagwã = para apressar o parto 
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imemby y're ho'u gwaire pohã xixi pykwe = tomar xixi pykwe (uma 

planta) sem ter o filho) (parto) 
imembypa riregwá =para doenças após o parto 

ipy'a kwe =fígado 
iruru hetyma = pernas inchadas 
ja'u upea pohã =remédio para indigestão 

jati'i susu'a =tumor, cabeça-de-prego 

ju'u puku =tosse comprida 

juru =boca 
juru' ai = ferida na boca 
juru'ai = úlcera no estômago/ferida na boca 
jyva rasy = dor no braço 
ka 'aype ere'u se ha ora, he'u 

kai tagwe = cabreiro 
kaigwe = queimadura 
kaigwe jaja = queimadura que demora para sarar 

kaka u gwy = xiri (desinteria) que não para 
Kamby =leite humano, animal 
kane'õ =cansaço "dá kane'õ porque o sangue está coagulado" 

kane' õ = cansaço, canseira 
kanundu ro'y (Paraguai), akanundu ry sy'i (taya) maleita (também febre 

forte em crianças?) 
karau = osso quebrado, torcicolo, torcer 
ko'e ramo py-ha reve =amanhã de manhã cedinho 

ko'cmba' e erekoha =quando machuca 
kufia hugwa hasy ramõgwa = abdómen da mulher 
kufia hugwa rasy = dores uterinas 
kunã hyegwasu va ' e = mulher proximado parto, mulher grávida 
kunã kama rasy = quando o leite não vem 
kunã kamy rasy = dos nos seios da mulher 
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kuna oiko parire = depois do parto 
kuna rye = cólicas menstruais 

kuna rye rasy pegwa = para dor uterina 
kuna tugwa rasy = cólicas uterinas 
kura 'yi = sarna 

kuru = ferida 

kuru pochy =ferida brava 
kuru'aí ai= ferida brava, lepra 
kurugwai = úlcera de bauru 

kurugwai pegwa = ferida velha 

kurupegwa = ferida 
kwimba' e rugwa'i (231) 

lastimadura = coices 
lombo rasy = pulmão doente 

mba' e hygwy kwe = coisa, sangue, coagulado 
mbiru' a = ferida que parece queimadura 

mbo' i' a = para fazer amizade 
mboi oi su' u = picada de cobra 

mboka = (ferida por chumbo) espingarda 
mboka = espingarda 

mbopupu = ferver 
memby e' y já = anticoncepcional, para evitar filhos 
mcmby ja = esterilidade feminina 

memby ry rukwe = placenta 

memby'ja =para ter nene, criança 
mirã'i pohã =remédio para inchaço nas pernas 
mitã he'õngwe-ma oikoramo = quando os filhos morrem logo após o 

parto, ou nascem mortos 
mita hesãi hagwã = para a criança ficar sadia 

mitã juru' ai = criança com boca inflamada 

mitã mbojahu hagwã = para lavar a criança 
mitã mixi gwe'e =vomito de criança 
mitã mixi rye vu = barriga estufada em crianças 

mitã nonhe' ei ramo = quando a criança não fala 
mita ndoiko pya' ei ramo = se o nenê embroma, não quer sair 
mitã ndokakwasei = criança com crescimento retardado 
mitã ndokwera sei va' e = doença de criança que não sara, de há muito 

t empo 
mitã ogwereko hagwã = para ter nenê 

• 

... 
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mitã pono hasy rei rei =para evitar doenças em crianças 
mitã py'a rasy =criança com dor no estômago 
mitã rasy = menino está doente - preventivo infantil 

mitã rye rasy = dor de barriga 

mitã xiri rugwy = criança que defeca sangue 
mohãy = feitiço 

mohãy gegwa = contra feitiço 
fiande rasy iramonje-pe = preventivo 

nda ha' ei ja'u = não é para tomar 
nda hopehyiry = insônia 

nda'i kateui'i ramo= quando não pode mais comer 
nda' i katui ere kwaru = quando não dá para urinar 

ndai katu ramo rekaru = come um pouquinho e a comida faz mal 
ndai katui ere kwaru (urina presa) = Tyryru rasy 
ndaivare'ai =falta de apetite 

nde rugwy porã = depurativo 
nde rye kutu = cólicas do fígado 
ndokakwaa sei =crescimento infantil retardado 

nhaikyti hagwã = para cortes 
nhakã rasy nhakanundu = dor-de-cabeça com febre 
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nhande rasy iramonje-pe =nem que não haja doença deve ser tomado, 

preventivo 
nhande rugwa rasy ramõgwa = dores no útero 

nhanderengwã = coração 
nhanderengwã rasy = dor de coração, angina 

nhanga = ferida brava 
nhemachuca = machucado 

nhemachuca hyepypy = rendido 
oga pe oi va' e = quando vai ganhar nenê 

, • ' - f oga pe 01 va e - apos o parto 
oikyti kyse = corte de machete 
orne' e vai ha sy pe = quando a menstruação vem mal, com febre 

onhe rendi = puln1ão rendido 
ope = quebrado 
opy tu'u hagwã xe kane' o =para a doença do meu cansaço, para aliviar 

. 
a canseira 
paratudo, entero mba' e pe = panacéia 
pasmo = quando pára a menstruação 
pava-pe = por na chaleira 
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pecho rasy = dores no peito 
pohã = remédio (remédio para o sangue coagulado) 
pono nde rasy va ' e = para evitar doenças 

• I _ I • 

purgac1on - gonorreia 

purgante (269) 
py'a = aparelho digestivo e parte do coração 

py'a =coração e fígado 

py 'a hai = azia, má digestão 
py 'a rasy = dor por baixo do baço 

py' a rasy = dores no peito 
py' a rasy ai pohã no = cura dor de fígado 
py'a ruru =febre que não sara 
py'a ruyu pohã = remédio para inchaço do fígado 
py'araku pohã = remédio do estômago quente 

ro'y ro'y =febre forte 
ro' y ro' y pohã = remédio para febre 

ruru = íngua - pernas inchada, inchaço 

ryc py rasy = dor de barriga 
rye kutu = pontadas, cólicas na barriga - não confundir com xiri 

rye pire rasy = doença da pele da barriga 

rye rasy / tye rasy = 
rye vu = barriga estufada 
R ye vu = diarréia forte mas sem sangue 

sa'yju = amarelão 
sagwyry (sapituca) =ataque epiléptico 
sagwyry pohã =remédio para sapituca, acesso 

saiyju = amarelão 
sarampo = sarampo 
sarampo oikc jevy =sarampo recolhido 

su' u mbo' i = picada de cobra 

tãi rasy = dor de dente 
taku ryryi = febre brava 
Taso (bichos da barriga, vermes) = cevo'i 

Taso g'vaivi = cevo'i antigo 
Te' o'ã'i = crise epiléptica curta, de segundo 
tembebwa rasy = dores do furo labial 
Tcmbekwa rasy = ferida no orifício labial, no tembekuá 

Tembi' u xe mbohasy ramigwa = indigestão 
' - . temo y - coceira 

·' .. 
, 
f 
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T emoi pohã = remédio para a coceira 
Tepoti hugwy =fezes sangrentas, diarréia, sangrenta 
Tepytã =disenteria forte, que não para 

tepytã = xiri que não para 

T epytã hepy tambo = diarreía que sai o ânus para fora 

tesa gwyry (tontura) hesa gwyry 
tesa rasy = doença nos olhos 

topehyi = sono 

topehyi = sonolência 
tyryru rasy = urina presa 

tugwa pohã -:- remédio para "a caixa da barriga", abdómen 
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Tugwa rasy =indigestão "quando come e a comida não assenta mais" 

tugwa'ai =útero 
Tupixua nhemo' yrõ pohã = acesso de fúria 

ty rasy = dor quando se urina 

Tye rasy =dor de barriga 

tye rasy va'i ~ diarréia brava 
tyekutli = cólicas 

tyryru = bexiga 
upepe =ai mesmo, em casa 

vevui gwe =bofes, pulmões 

xe kangy = fraqueza 
xe luna =lunático, louco ao acordar 
xerete ae =mal-estar generalizado, corpo ruim 

xe rumby rasy 
oiko mitã'i ramõgwa =depois que nasce a criança 
xeremokyty = dor-de-cadeiras 

xiri = disenteria . . - .. x1x1 ugwy - x1r1 com sangue 

ykama rasy = leite empedrado 
ykoaku pyre'y =doença encravada, quando a criança não sara, doenças 

do resguardo 
yro' y ro 'y = febre fraca 

ysy =seiva 
ytaku y = esfriar 

yvohe/ yveuigwe = pulmão 
yvy' i = pulmão 

/ 
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