Charadas de Saúde e Bem-Estar com Respostas
Seleção de charadas sobre remédios, doenças, bem-estar e outros assuntos relacionados à saúde
(física e mental).

1. Quem é o rei da farmácia?
Resposta: REImédio.

2. Qual o remédio que se dá para uma bexiga doente?
Resposta: Ar comprimido.

3. Qual remédio os gatos usam quando se machucam?
Resposta: Merthiomia.

4. Qual é o amor de quem está mal de saúde?
Resposta: A MORbidez.

5. A laranja foi ao médico com tosse seca e febre. Qual o diagnóstico?
Resposta: Larangite.

6. Qual é o super herói preferido dos gordinhos?
Resposta: O Super Mercado.

7. A cada ano eu nasço gordinho e fico logo pendurado, a cada ano morro
fininho e logo sou descartado. Quem sou eu?
Resposta: O calendário.

8. Qual é a doença que os Vingadores têm mais medo?
Resposta: TéTHANOS.

9. Por que a loira tomou o remédio antes da hora certa?
Resposta: Pra pegar a doença de surpresa!

10. Por que o elefante é cinza, grande e enrugado?
Resposta: Porque se ele fosse branco, pequeno e liso seria uma aspirina.

11. Qual besouro usa bengala, tem diabetes e toma remédio controlado para a
pressão?
Resposta: Escara-velho.

12. O que são mil epilépticos numa boate?
Resposta: Festa da espuma.

13. Qual é o cúmulo da burrice II?
Resposta: Ser reprovado no exame de urina.

14. O que o cigarro falou pro homem?
Resposta: Hoje você me acende, amanhã eu te apago.

15. Qual cantor brasileiro tem o pai acima do peso?
Resposta: Zeca PaiGordinho.

16. Qual é a panela que você usa quando está triste?
Resposta: De-pressão.

17. Qual doença se pode pegar ao usar notebook?
Resposta: A LAPTOPspirose.

18. Um homem que estava com uma forte diarréia, colocou sua TV na frente do
banheiro para assistir ao jogo de futebol. Qual o nome do filme?
Resposta: Vi da privada.

19. Por que a salsicha espirra?
Resposta: Porque ela não é Sadia.

20. Qual é o melhor remédio pra tosse?
Resposta: Laxante. Quero ver você ter coragem de tossir depois de ter tomado uma boa dose.

21. O que é um pontinho branco caindo de cima da geladeira?
Resposta: Uma pipoca com crise existencial.

22. Qual continente é uma sensação de queimadura?
Resposta: Azia.

23. Como o pneu mata uma pessoa?
Resposta: De pneumonia.

24. De qual doença morreu o borracheiro?
Resposta: Pneu-monia.

25. O que são as diabetes?
Resposta: São as bailarinas do Diabo!

26. Quem é o rei dos gordinhos?

Resposta: REIgime.

27. O que jamais deve ser dito a uma pessoa anoréxica?
Resposta: O que não mata engorda!

28. O que todo hipocondríaco gostaria de ter escrito no testamento?
Resposta: Eu não disse que estava doente?

29. Qual remédio que foi pego surfando?
Resposta: Dipir-onda.

30. O que disse a abelha em crise existencial?
Resposta: To bee or not to bee?

31. Qual o tipo de panela que está sempre triste?
Resposta: Panela depressão.

32. Qual o cúmulo da incompetência II?
Resposta: Ser reprovado no exame de fezes.

33. Como o homem entrou na loja sem enxergar e saiu vendo?
Resposta: Ele pagou à vista.

34. Por que a loira toma pílula anticoncepcional?
Resposta: Para saber que dia da semana é.

35. Quando alguém tem um problema cardíaco, o que fazer?
Resposta: Apagar a luz, porque o que os olhos não vêem o coração não sente.

36. Por que a menina riu ao ver comercial de remédio?
Resposta: Porque o Ministério da Saúde a diverte.

37. O que é um ponto roxo indo em direção a um ponto amarelo em cima da
geladeira?
Resposta: Uma super-ameixa indo salvar um fandangos com crise existencial.

38. Por que o feijão estava triste?
Resposta: Porque ele foi pra panela depressão.

39. O que significa S.U.S.?
Resposta: Seu Último Suspiro.

40. O que aconteceu quando o Thor dormiu de mau jeito?
Resposta: Ele ficou com THORcicolo.

41. Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Resposta: A caganeira, pois não dá tempo nem de descer as calças.

42. Qual é a pior coisa que pode acontecer para um peixe de água doce?
Resposta: Ser diabético.

43. Qual é a prisão onde todos nós estamos condenados a passar?
Resposta: Prisão de ventre.

44. Qual é o santo que protege os gordinhos?
Resposta: O São Duíche.

45. Qual o cúmulo da dieta?
Resposta: Tomar caldo de cana com adoçante.

46. De que o diabo morreu?
Resposta: Diabetes.

47. O que é gordinho, barbudo, às vezes entra pela chaminé e faz a festa no fim
do ano?
Resposta: Um ladrão fora de forma.

48. O que é um pontinho verde voando em altíssima velocidade?
Resposta: Uma super-azeitona que vai salvar um fandango com crise existencial.

49. Qual o contrário de diarréia?
Resposta: Noiterreia.

50. Como se diz dengue em japonês?
Resposta: Moskitu Kemata.

51. Qual remédio que avisa quando você está mal?
Resposta: Paracetamal.

52. O que é um pontinho vermelho em cima da geladeira?
Resposta: Uma pimenta com crise existencial.

53. A família pegou estrada e, no meio da viagem, o caçula vomitou todo o
carro. Qual o nome do filme?
Resposta: Esqueceram Dra-min.

54. Por que o cavalo entrou em depressão?
Resposta: Porque descobriu que é um filho d'uma égua.

55. O que acontece com um pneu após passar por uma pista molhada e fria?
Resposta: Pega pneumonia.

56. O que é um pontinho verde em cima do terraço?
Resposta: Uma perereca com crise existencial.

57. Qual a doença que afeta o elefante?
Resposta: Trombose.

58. Qual o contrário de diabetes?
Resposta: Noitebetes.

jogue mais charadas em rachacuca.com.br/charadas

