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Medicamentos 

Indicação Terapêutica 

 
>Acnes 

>AIDS 

>Alívio dos sinais e sintomas associados com a primeira dentição 

>Analgesia (alívio da dor) de intensidade moderada a grave 

>Anemia da insuficiência renal crônica, anemia aplástica, anemia devido a tratamentos citotóxicos 

e anemia refratária 

> Anestesia geral inalatória 

>Anestésico para intervenções cirúrgicas 

>Anticoncepcional hormonal cutâneo 

>Anticoncepcional hormonal oral 

>Artrite reumatóide 

>Bronquite aguda ou crônica, adenoidite, amigdalite, faringite, otite, sinusite, mastoidite, 

septicemias, endocardite bacteriana, meningite, febres tifóide e paratifóide 

>Câncer de mama 

>Câncer de próstata  

>Câncer de tireóide 

>Conservação hipotérmica para órgãos sólidos (coração, pulmões, rins, fígado e pâncreas) após a 

sua retirada do doador, até seu enxerto no receptor 

>Contraceptivo injetável 

>Convulsões associadas à síndrome de Lennox-Gastaut 

>Deficiência estrogênica em mulheres pós-menopausa 

mailto:haramefa@haramefa.com.br


 

   Haramefá Apoio Empresarial  
SHN Quadra 02 – Bloco F, Ed. Executive Office Tower – sala 1205, Brasília/DF CEP 70702-000  

Tel.: +5561 3365-5423 e 3365-5444   Fax: +5561 3046-0106   E-mail: haramefa@haramefa.com.br 
www.haramefa.com.br 

 

2 

>Depressão 

>Dermatites (psoríase, lúpus) 

> Distúrbios emocionais 

>Doença de Gaucher 

>Doença grave do trato respiratório inferior  

> Doença Mucopolissacaridose 

>Doenças crônicas como colesterol alto, obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2 

>Doenças infecciosas sanguíneas 

>Doenças tromboembólicas 

>Dor forte, de intensidade média, forte e fortíssima 

>Endocardite bacteriana (infecção nas válvulas do coração) 

>Esclerose múltipla 

>Fibrose cística 

>Foto envelhecimento cutâneo 

>Hepatite B 

>Herpes zoster 

> Hipertensão 

>Hipocalcemia (baixa concentração de cálcio no sangue) 

>Imunodeficiência primária (deficiência de anticorpos desde o nascimento) 

>Infecção bacteriana 

>Infecção HCV crônica 

>Infecções do trato respiratório, trato urinário, intra-abdominais, ginecológicas, meningite 

>Insuficiência cardíaca crônica 

>Insuficiência exócrina do pâncreas 
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> Isquemia 

> Miomas 

>Pneumonia 

>Quimioterapia da tuberculose 

> Regulação do volume de sangue circulante no corpo humano 

>Reposição de folatos (ácido fólico ou folínico) 

>Reposição de hormônio produzido pela glândula tireóide 

>Reposição enzimática 

>Rinite alérgica 

>Sífilis 

>Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) 

> Suplemento vitamínico 

>Tosse  

> Transplante de órgãos 

>Transtorno afetivo bipolar (TAB) 

>Tuberculose 

>Tumor cerebral 

>Úlcera péptica duodenal 

>Verrugas, calosidades 
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