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10219000 Tablet A type of solid pharmaceutical dose 

form consisting of a mass that is 

formed by compression of uniform 

volumes of particulate solids, or by 

other means such as extrusion or 

moulding.

Comprimido Um tipo de formulação farmacêutica sólida constituída por 

uma massa, que resulta da compressão de volumes 

uniformes de partículas sólidas, ou por outros meios, tais 

como a extrusão ou a moldagem. 

11302000 Implantation tablet Solid sterile preparation prepared by 

compression of a solid active 

substance as such or of a formulation 

thereof into an implant of a size and 

shape suitable for implantation, 

usually subcutaneously. Each 

implantation tablet is presented in a 

sterile container. Implantation tablets 

are intended for release over an 

extended period of time in order to 

obtain local or systemic effect.

Implante, comprimido Preparação sólida estéril preparada por compressão de uma 

substância ativa sólida, ou de uma formulação inserida num 

implante, de tamanho e forma adequados para implantação, 

geralmente por via subcutânea. Cada implante é apresentado 

num contentor estéril. Os comprimidos de implantação têm 

como objetivo a  libertação num período de tempo mais 

longo, para obter um efeito sistémico ou local.  

10318000 Sublingual tablet Solid single-dose preparation 

consisting of an uncoated tablet 

intended for sublingual use. Sublingual 

tablets are usually prepared by 

compression of mixtures of powders 

or granulations into tablets with a 

shape suited for the intended use. 

Other technologies such as moulding 

may be used.

Comprimido sublingual Preparação sólida unitária constituída por um  comprimido 

não revestido para utilização sublingual. Os comprimidos 

sublinguais são geralmente preparados por compressão de 

misturas de pós ou grãos, em comprimidos com uma forma 

ajustada ao uso pretendido. Outras tecnologias tal como 

moldagem, podem ser usadas.  

10912000 Vaginal tablet Solid single-dose preparation 

consisting of a tablet, usually uncoated 

or film-coated, intended for 

administration to the vagina to obtain 

a local effect. Vaginal tablets are 

usually of larger size and a different 

shape from tablets intended for oral 

administration.

Comprimido vaginal Preparação sólida unitária constituída por um  comprimido 

não revestido ou revestido por película, para administração 

na vagina e obtenção de um efeito local. Os comprimidos 

vaginais são geralmente de tamanho maior e forma diferente 

dos comprimidos que se destinam à administração oral. 

15048000 Stick A unit of presentation used to 

represent the quantity of product that 

is found in a single discrete entity 

where the pharmaceutical dose form 

is a type of stick.

Lápis Uma unidade de apresentação usada para representar a 

quantidade de produto que é encontrada numa única 

entidade discreta, cuja forma farmacêutica é um tipo de 

vareta. 

11505000 Urethral stick Solid sterile single-dose preparation, 

usually rod-shaped and of a size 

adapted to the dimensions of the 

urethra, intended for insertion into the 

urethra. They may be prepared by 

compression or moulding.

Lápis uretral Preparação sólida em unidose, geralmente em forma de 

rosca e ajustada às dimensões da uretra, para inserção na 

mesma. Pode ser preparada por compressão ou moldagem. 

10715000 Ear stick Solid single-dose preparation of 

usually conical shape intended to be 

inserted in the external auditory 

meatus where it melts or dissolves.

Lápis auricular Preparação sólida unitária, geralmente de forma cónica, para 

inserção no canal auditivo externo, onde se derrete ou 

dissolve. 

10812000 Nasal stick Solid single-dose preparation, usually 

rod-shaped or conical, intended for 

nasal use to obtain a local effect.

Lápis nasal Preparação sólida unitária, geralmente cónica ou em forma 

de rosca, destinada a ser usada para aplicação nasal e 

obtenção de um efeito local. 

12104000 Wound stick Solid sterile single-dose preparation, 

usually rod-shaped or conical, 

consisting of active substance(s) 

dissolved or dispersed in a suitable 

basis that may dissolve or melt at body 

temperature, intended to be inserted 

into wounds.

Lápis para lesões Preparação sólida estéril unitária, geralmente cónica ou em 

forma de rosca, constituída por uma substância ativa 

dissolvida ou dispersa numa base adequada, de forma a 

dissolver-se ou derreter-se à temperatura corporal. O 

objetivo é a sua inserção em feridas.    

10403000 Dental stick Solid single-dose preparation, rod-

shaped and usually prepared by 

compression or moulding, intended 

for dental use.

Lápis dentário Preparação sólida unitária, em forma de rosca e geralmente 

preparada por compressão ou moldagem, para aplicação 

dentária.

10508000 Shampoo Liquid or, occasionally, semi-solid, 

usually multidose preparation 

intended for application to the scalp 

by rubbing and subsequent washing 

away with water. Upon rubbing with 

water, shampoos usually form foam. 

Shampoos are solutions, suspensions 

or emulsions containing surface-active 

agents.

Champô Preparação líquida ou ocasionalmente semi-sólida, 

geralmente multidose, para aplicação no couro cabeludo por 

massagem e subsequente lavagem com água. Após este 

processo, os champôs geralmente formam uma espuma. Os 

champôs são soluções, suspensões ou emulsões contendo 

agentes ativos à superfície.    

10507000 Cutaneous foam Liquid, usually multidose preparation, 

usually presented in a pressurised 

container equipped with an applicator 

suitable for delivery of a foam 

consisting of large volumes of gas 

dispersed in a liquid containing active 

substance(s). Cutaneous foams are 

intended for cutaneous use.

Espuma cutânea Líquido, geralmente em preparação multidose, apresentado 

num contentor pressurizado equipado com um aplicador 

adequado para a administração de uma espuma, composta 

de grandes volumes de gás, dispersos num líquido contendo 

substância(s) ativa(s). As espumas cutâneas são destinadas à 

aplicação cutânea. 

10904000 Vaginal foam Liquid preparation, usually presented 

in a pressurised container provided 

with an applicator suitable for delivery 

to the vagina of foam containing large 

volumes of gas dispersed in a liquid 

containing active substance(s). Vaginal 

foams are intended for vaginal use, for 

example for contraception.

Solução vaginal Preparação líquida, geralmente apresentada num contentor 

pressurizado contendo um aplicador adequado, para 

aplicação na vagina, de de uma espuma contendo grandes 

volumes de gás disperso num líquido, que contém 

substâncias ativas. As espumas vaginais são para uso vaginal, 

como por exemplo, na contraceção.   



11004000 Rectal foam Liquid preparation, usually presented 

in a pressurised container provided 

with an applicator suitable for delivery 

to the rectum of foam containing large 

volumes of gas dispersed in a liquid 

containing the active substance. Rectal 

foams are intended for a local effect

Solução retal Preparação líquida, geralmente apresentada num contentor 

pressurizado contendo um aplicador adequado para 

aplicação ao reto, de uma espuma contendo grandes 

volumes de gás disperso num líquido contendo a substância 

ativa. As espumas retais destinam-se a atingir um efeito local.    

15037000 Pen A unit of presentation used to 

represent the quantity of product that 

is found in a single pen container.

Caneta Uma unidade de apresentação utilizada para representar a 

quantidade de produto que é encontrado num único 

contentor (caneta). 

10610000 Eye lotion Liquid sterile single-dose or multidose 

preparation consisting of an aqueous 

solution intended for washing or 

bathing the eye.

Loção ocular Preparação líquida estéril, unitária ou multidose, 

caracterizada numa solução aquosa para lavar ou irrigar o 

olho. 

10505000 Cutaneous paste Semi-solid single-dose or multidose 

preparation containing a large 

proportion of finely divided solids 

dispersed in the basis, intended for 

cutaneous use.

Pasta cutânea Preparação semi-sólida unidose ou multidose, contendo uma 

grande proporção de sólidos dividos em porções mais finas, 

dispersos numa base, para aplicação cutânea. 

10546500 Transdermal spray, solution Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a solution in a 

pressurised container with a spray 

valve or a container equipped with a 

spray pump, intended for transdermal 

use.

Solução para pulverização transdérmica Preparação líquida, geralmente multidose, caracterizada 

numa solução contida num recipiente pressurizado com uma 

válvula ou um contentor equipado com uma bomba 

pulverizadora, para aplicação cutânea.  

10309200 Sublingual spray, solution Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a solution intended for 

sublingual use. Sublingual sprays are 

usually presented in pressurised 

containers with a metering valve.

Solução para pulverização sublingual Preparação líquida, geralmente multidose, caracterizada 

numa solução para aplicação sublingual. Os pulverizadores 

sublinguais são geralmente apresentados em recipientes 

pressurizados com uma válvula doseadora.   

10101000 Oral drops, solution Liquid sterile single-dose or multidose 

preparation consisting of an aqueous 

or oily solution intended for ocular 

use. Multidose preparations are 

presented in containers that allow 

successive drops to be administered. 

The containers contain usually at most 

10 mL of the preparation.

Gotas orais, solução Preparação líquida estéril, unitária ou multidose, constituída 

por uma solução aquosa ou oleosa, destinada a uso ocular. 

As preparações multidose são apresentadas em recipientes 

que permitem uma administração sucessiva de gotas. Os 

recipientes podem conter o máximo de 10 ml. 

10105000 Oral solution Liquid single-dose or multidose 

preparation consisting of a solution 

intended for oral use. Each dose from 

a multidose container is administered 

by means of a device suitable for 

measuring the prescribed volume, 

generally 5 mL or multiples thereof.

Solução oral Preparação líquida em unidose ou multidose caracterizada 

numa solução para administração oral. Cada dose de um 

contentor multidosagem é administrada através de um 

dispositivo adequado para medição do volume prescrito, 

geralmente 5 ml ou seus múltiplos.

10110000 Powder for oral solution Solid preparation consisting of (a) solid 

active substance(s) which may also 

include excipients to facilitate 

dissolution in the prescribed liquid. 

Powders for oral solution include 

freeze-dried powders. The oral 

solution is usually prepared just before 

administration to the patient.

Pó para solução oral Preparação sólida caracterizada de uma(s) substância(s) 

ativa(s) sólida(s) que podem também incluir excipientes para 

facilitar a dissolução no líquido prescrito. Os pós para solução 

oral incluem pós secos pelo gelo. A solução oral é geralmente 

preparada antes da administração ao doente. 

10312000 Gingival solution Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a solution intended for 

gingival use.

Solução gengival Preparação líquida, geralmente multidose,  caracterizada 

numa solução para uso gengival. 

10406000 Dental solution Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a solution intended for 

administration on teeth and gums.

Solução dental Preparação líquida, geralmente multidose,  caracterizada 

numa solução para uso dentário e gengival. 

10519000 Transdermal patch Flexible single-dose preparation 

intended to be applied to the 

unbroken skin to obtain a systemic 

delivery over an extended period of 

time. Transdermal patches consist of a 

backing sheet supporting a reservoir 

or a matrix containing the active 

substance(s) and on the top a pressure-

sensitive adhesive, which assures the 

adhesion of the preparation to the 

skin. The backing sheet is impermeable 

to the active substance(s) and 

normally impermeable to water. In 

reservoir systems the active substance 

may be dissolved or dispersed in a 

semi-solid basis or in a solid polymer 

matrix, which is separated from the 

skin by a rate-controlling membrane. 

The pressure-sensitive adhesive may, 

in this case, be applied to some or all 

parts of the membrane, or only 

around the border of the membrane 

and the backing sheet. Matrix systems 

contain the active substance in a solid 

or semi-solid matrix, the properties of 

which control the diffusion pattern to 

the skin. The matrix system may also 

be a solution or dispersion of the 

active substance in the pressure-

Adesivo transdérmico Preparação unidose flexível destinada a ser aplicada a 

soluções de continuidade da pele, para obter uma 

distribuição num período de tempo prolongado. Os adesivos 

transdérmicos consistem numa folha de retaguarda 

suportando um reservatório ou uma matriz contendo a(s) 

substância(s) ativa(s) e no topo, um adesivo sensível à 

pressão, que assegura a adesão da preparação à pele. A folha 

de retaguarda é impermeável à(s) substância(s) ativa(s) e 

normalmente impermeável à água. Nos reservatórios, a 

substância ativa pode ser dissolvida ou dispersa numa base 

semi-sólida ou numa matriz sólida de polímeros, que está 

separada da pele por uma membrana controladora de fluxo. 

O adesivo sensível à pressão pode, neste caso, ser aplicado a 

todas ou a algumas partes da membrana, ou apenas no 

bordo da mesma e à folha de retaguarda. Os sistemas matriz 

contêm a susbtância ativa numa matriz sólida ou semi-sólida, 

controlam o padrão de difusão na pele. O sistema matriz 

pode também ser uma solução ou dispersão da substância 

ativa no adesivo sensivel à pressão. A superfície de libertação 

do adesivo está coberta por uma linha protetora destinada a 

ser removida antes da aplicação do adesivo na pele. 



10546400 Transdermal solution Liquid single-dose or multidose 

preparation consisting of a solution 

intended for transdermal use. The 

term 'Transdermal solution' is used 

only when more-specific terms such as 

'Pour-on solution', 'Solution for 

iontophoresis', 'Spot-on solution' and 

'Transdermal spray, solution' do not 

apply.

Solução transdérmica Preparação líquida unidose ou multidose caracterizada por 

uma solução destinada a uso transdérmico.

10704000 Ear drops, solution Liquid single-dose or multidose 

preparation consisting of an aqueous 

or oily solution intended for 

application to the external auditory 

meatus. Multidose containers may be 

dropper containers or containers 

provided with a dropper applicator, or 

the dropper may be supplied 

separately. Drops are not necessarily 

administered dropwise, but may also 

be administered as a small volume.

Gotas auriculares, solução Preparação líquida unidose ou multidose caracterizada numa 

solução aquosa ou oleosa para aplicação no canal auditivo 

externo. Os contentores multidose podem dispensar gotas 

ou estarem fornecidos com um aplicador de gotas. As gotas 

não são necessáriamente admnistradas gota-a-gota, 

podendo ser administradas em pequenos volumes. 

10709000 Ear spray, solution Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a solution intended for 

application to the external auditory 

meatus by spraying to obtain a local 

effect. Ear sprays are presented in 

containers with a spray pump or in 

pressurised containers fitted with a 

spray valve.

 Solução para pulverização auricular Preparação líquida, geralmente multidose, caracterizada por 

uma solução para aplicação no canal auditivo externo por 

pulverização, para obtenção de um efeito local. Os 

pulverizadores auriculares são apresentados em recipientes 

com uma bomba pulverizadora, ou em recipientes 

pressurizados equipados com uma válvula pulverizadora. 

10712000 Ear wash, solution Liquid single-dose or multidose 

preparation consisting usually of an 

aqueous solution with a pH within 

physiological limits. Ear washes are 

intended to clean the external 

auditory meatus.

Solução para lavagem auricular Preparação líquida unidose ou multidose caracterizada por 

uma solução aquosa com um pH dentro dos limites 

fisiológicos. As lavagens auriculares destinam-se a limpar o 

canal auditivo externo. 

10804000 Nasal drops, solution Liquid single-dose or multidose 

preparation consisting of a solution 

intended for nasal use by means of a 

suitable applicator.

Gotas nasais, solução Preparação líquida unidose ou multidose caracterizada por 

uma solução para uso nasal através de um aplicador 

adequado. 

10808000 Nasal spray, solution Liquid single-dose or multidose 

preparation consisting of a solution in 

a container with or without a metering 

dose valve or in a container with a 

spray pump or equivalent device to 

create a spray, intended for nasal use.

Solução para pulverização nasal Preparação liquida unidose ou multidose caracterizada por 

uma solução contida num recipiente, com ou sem uma 

válvula doseadora, ou por um recipiente com uma bomba 

pulverizadora ou um dispositvo equivalente, para criar um 

pulverizador para uso nasal. 

10905000 Vaginal solution Liquid preparation consisting of a 

solution intended for vaginal use by 

means of a suitable applicator in order 

to obtain a local effect.

Solução vaginal Preparação liquida unidose ou multidose caracterizada por 

uma solução pra uso vaginal através de um aplicador 

adequado, para obter um efeito local. 

11005000 Rectal solution Liquid preparation consisting of a 

solution intended for rectal use or for 

diagnostic purposes. Rectal solutions 

are usually presented in containers 

with a volume in the range of 2.5 mL 

to 2000 mL. The container is fitted 

with an applicator or an applicator is 

provided separately.

Solução rectal Preparação líquida composta por uma solução para uso retal 

ou para objetivo diagnóstico. As soluções retais são 

geralmente apresentadas em contentores com um volume 

entre os 2.5 mL e os 2000 mL. O recipiente está equipado 

com um aplicador ou o aplicador é fornecido separadamente. 

11201000 Solution for injection Liquid sterile single-dose or multidose 

preparation consisting of a solution 

intended for administration by 

injection.

Solução injetável Preparação líquida estéril unidose ou multidose caracterizada 

por uma solução para administração injetável. 

11401000 Solution for peritoneal dialysis Liquid sterile preparation consisting of 

an aqueous solution containing 

electrolytes with a concentration close 

to the electrolytic composition of 

plasma and glucose in varying 

concentrations or other suitable 

osmotic agents, intended for 

intraperitoneal use as a dialysis 

solution.

Solução para diálise peritoneal Preparação líquida caracterizada por uma solução aquosa 

contendo eletrólitos com uma concentração próxima da 

composição eletrolítica do plasma e da glucose em 

concentrações variáveis ou outros agentes osmóticos, para 

administração intraperitoneal, ou como solução dialítica. 

11402000 Solution for haemofiltration Liquid sterile preparation consisting of 

an aqueous solution containing 

electrolytes with a concentration close 

to the electrolytic composition of 

plasma, intended for parenteral use in 

haemofiltration. Glucose may be 

included.

Solução para hemofiltração Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

aquosa contendo eletrólitos com uma concentração 

semelhante à do plasma, para uso parentérico na 

hemofiltração. A glucose pode estar incluída. 

11403000 Solution for haemodiafiltration Liquid sterile preparation consisting of 

an aqueous solution containing 

electrolytes with a concentration close 

to the electrolytic composition of 

plasma, intended for parenteral use in 

haemodiafiltration. Glucose may be 

included.

Solução para hemodiafiltração Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

aquosa contendo eletrólitos com uma concentração 

semelhante à do plasma, para uso parentérico na 

hemodiafiltração. A glucose pode estar incluída. 

11404000 Solution for haemodialysis Liquid preparation consisting of an 

aqueous solution containing 

electrolytes with a concentration close 

to the electrolytic composition of 

plasma, intended for use in 

haemodialysis. Glucose may be 

included.

Solução para hemodiálise Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

aquosa contendo eletrólitos com uma concentração 

semelhante à do plasma, para uso parentérico na 

hemodiálise. A glucose pode estar incluída. 



11502500 Intravesical solution Liquid preparation consisting of an 

aqueous solution intended for 

intravesical use by means of a suitable 

applicator. 'Bladder irrigation' is 

excluded.

Solução intravesical Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

aquosa para uso intravesical através de um aplicador 

adequado. A irrigação vesical está excluída. 

11601000 Endotracheopulmonary instillation, solution Liquid preparation consisting of an 

aqueous solution intended for 

instillation to the trachea and/or 

bronchi. Preparations for inhalation 

use are excluded.

Solução para instilação endotraqueobrônquica Preparação líquida caracterizada por uma solução aquosa 

para instilação na traqueia e/ou brônquios. As preparações 

para uso inalatório estão excluídas. 

12103000 Solution for blood fraction modification Liquid sterile preparation consisting of 

a solution intended for use in 

extracorporeal modification of a blood 

fraction that is returned to the patient 

following modification.

Solução para modificação de fração sanguínea Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

para utilização em modificações extracorporais de frações 

sanguíneas, que retornam ao doente após modificação. 

12108000 Gastroenteral solution Liquid preparation consisting of a 

solution intended for administration 

to the stomach or duodenum by 

means of a suitable applicator.

Solução gastroentérica Preparação líquida  caracterizada por uma solução para 

administração gástrica ou duodenal, através de um aplicador 

adequado. 

12111500 Intraperitoneal solution Liquid sterile preparation consisting of 

a solution intended for intraperitoneal 

use. 'Solution for peritoneal dialysis' is 

excluded.

Solução intraperitoneal Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

para administração intraperitoneal. A solução para diálise 

peritoneal está excluída. 

12113000 Irrigation solution
Liquid sterile preparation consisting of 

a large-volume aqueous solution 

intended for irrigation of body cavities, 

wounds and surfaces, for example 

during surgical procedures. Irrigation 

solutions are either solutions of active 

substance(s), electrolytes or 

osmotically active substances in water 

for injections, or they consist of water 

for injections as such.

Solução para irrigação Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

aquosa de grande volume para irrigação de cavidades 

corporais, feridas e superfícies, por exemplo durante 

procedimentos cirúrgicos. As soluções de irrigação podem ser 

soluções com susbtâncias ativas, eletrólitos, ou subtâncias 

osmóticamente ativas na água para uso injetável, ou serem 

apenas água para injeções.

12131000 Solution for provocation test Liquid preparation consisting of a 

solution containing an allergen 

intended for provocation testing by 

the nasal, ocular or bronchial routes.

Solução para prova de provocação Preparação líquida caracterizada por uma solução contendo 

um alergeno para utilização em testes de provocação pelas 

vias nasal, oral ou brônquica. 

10549000 Solution for skin-scratch test Liquid sterile preparation consisting of 

a solution containing an allergen 

product intended for diagnostic use in 

a skin-scratch test.

Solução para teste cutâneo por escarificação Preparação líquida caracterizada por uma solução contendo 

um alergeno para uso diagnóstico num teste de escarificação. 

13016000 Laryngopharyngeal solution Liquid preparation consisting of a 

solution intended for administration 

to the laryngopharynx for a local 

effect, other than by spraying.

Solução laringo-faríngea Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

para administração laringofaringea e obtenção de um efeito 

local, sem o efeito da pulverização. 

50073500 Solution for intraocular irrigation Liquid sterile preparation consisting of 

a solution intended for irrigation of 

one or more internal structures of the 

eye, for example during surgical 

procedures.

Solução para irrigação intraocular Preparação líquida estéril caracterizada numa solução para 

irrigação de uma ou mais estruturas internas do olho, por 

exemplo, durante procedimentos cirúrgicos. 

50081000 Inhalation solution Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a solution intended for 

inhalation use. The preparation is 

presented in a non-pressurised 

container fitted with a metering dose 

mechanism. 'Nebuliser solution' and 

'Pressurised inhalation, solution' are 

excluded.

Solução para inalação Preparação líquida geralmente multidose, caracterizada por 

uma solução para inalação. A preparação é apresentada num 

contentor equipado com um dosímetro. As soluções 

inalatórias ou nebulizadoras, estão excluídas. 

50039500 Oromucosal/laryngopharyngeal solution Liquid preparation consisting of a 

solution intended for oromucosal or 

laryngopharyngeal use. 

'Oromucosal/laryngopharyngeal 

solution/spray, solution' is excluded.

Solução bucal ou laringofaringea Preparação líquida caracterizada por uma solução para 

administração bucal ou laringofaringea. A solução de 

pulverização bucal ou laringofaríngea é excluída. 

13041000 Endosinusial solution Liquid preparation consisting of a 

solution intended to be administered 

to the sinuses to obtain a local effect.

Solução endossinusal Preparação líquida caracterizada por uma solução para 

administração nos seios perinasais, para obtenção de um 

efeito local. 

13042000 Epilesional solution Liquid sterile preparation consisting of 

a solution intended to be administered 

onto a lesion.

Solução epilesional Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

para administração numa lesão. 

13044000 Intraocular instillation solution Liquid sterile preparation consisting of 

a solution intended to be instilled as 

drops into an internal part of the eye.

Solução para instilação intraocular Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução a 

ser instilada na parte interna do olho. 

10314010 Oromucosal cream Semi-solid, usually multidose 

preparation consisting of an oil-in-

water emulsion intended for 

oromucosal use. Oromucosal creams 

are applied to the oral cavity or onto a 

specific part of the oral cavity, other 

than the gingivae, to obtain a local 

effect.

Creme bucal Preparação semi-sólida, geralmente multidose, constituída 

por uma emulsão de óleo-em-água, destinada a uso bucal. Os 

cremes bucais são aplicados na cavidade oral ou num local 

específico da mesma, com exclusão das gengivas, para obter 

um efeito local. 

10502000 Cream A type of semi-solid pharmaceutical 

dose form consisting of an oil-in-water 

or water-in-oil emulsion.

Creme Um tipo de forma farmacêutica semi-sólida caracterizada 

numa solução de óleo em água, ou água em óleo. 



10601000 Eye cream Semi-solid sterile single-dose or 

multidose preparation consisting of a 

cream intended for ocular use. Eye 

creams may be presented in 

collapsible tubes fitted with a cannula 

and having a content of not more than 

5 g of the preparation. Eye creams 

may also be presented in suitably 

designed single-dose containers. The 

containers or nozzles of tubes are of a 

shape that facilitates administration 

without contamination.

Creme oftálmico Preparação semi-sólida estéril unidose ou multidose, 

constituída por um  creme para uso ocular. Os cremes 

oculares podem apresentar-se em tubos colapsáveis 

equipados com uma cânula, e com um conteúdo não 

superior a 5 g de preparação. Os cremes oculares podem 

também apresentar-se em recipientes unidose com um 

desenho ajustado. Os recipientes ou bocais dos tubos, têm 

um formato que facilita a administração sem contaminação. 

10701000 Ear cream A type of semi-solid pharmaceutical 

dose form consisting of an oil-in-water 

or water-in-oil emulsion intended for 

ear use.

Creme auricular Um tipo de forma farmacêutica unidose constituída por uma 

emulsão óleo-em-água, ou água-em-óleo, destinada a uso 

auricular. 

10801000 Nasal cream
Semi-solid single-dose or multidose 

preparation consisting of a cream, 

usually of oil-in-water type, intended 

for nasal use to obtain a local effect. 

Nasal creams are usually presented in 

tubes fitted with a nasal applicator.

Creme nasal Preparação semi-sólida unidose ou multidose constituída por 

um creme, geralmente do tipo óleo-em-água, destinado a 

uso nasal, para obter um efeito local. Os cremes nasais são 

geralmente apresentados em tubos com um aplicador nasal. 

10901000 Vaginal cream Semi-solid preparation consisting of a 

cream usually presented in a single-

dose container provided with a 

suitable applicator, intended for 

vaginal use to obtain a local effect.

Creme vaginal Preparação semi-sólida constituída por um creme, 

geralmente apresentado num recipiente unidose equipado 

com um aplicador adequado, para uso vaginal e obtenção de 

um efeito local. 

11001000 Rectal cream Semi-solid preparation consisting of a 

cream usually presented in a single-

dose container provided with a 

suitable applicator, intended for rectal 

use to obtain a local effect.

Creme retal Preparação semi-sólida constituída por um creme, 

geralmente apresentado num recipiente unidose equipado 

com um aplicador adequado, para uso retal e obtenção de 

um efeito local. 

11301000 Implant Solid sterile preparation of a size and 

shape suitable for implantation. It may 

be prepared by moulding or other 

means other than compression. Each 

implant is presented in a sterile 

container that may be provided with 

an administration device. Implants are 

intended for release over an extended 

period of time in order to obtain local 

or systemic effect. 'Implantation 

tablet', 'Implantation chain' and 

'Implantation matrix' are excluded.

Implante Preparação sólida estéril com um tamanho e forma 

adequados para implantação. A preparação pode ser 

preparada por moldagem ou outros meios, que não a 

compressão. Cada implante é apresentado num contentor 

estéril que pode ser fornecido com um dispositivo para 

administração. Os implantes destinam-se a ser libertados 

num período prolongado de tempo para obter um efeito 

local ou sistémico.  

10506000 Medicated plaster Flexible single-dose preparation 

intended to be applied to the skin to 

obtain, usually, a local effect. 

Medicated plasters consist of an 

adhesive basis containing the active 

substance and spread as a uniform 

layer on an appropriate support made 

of natural or synthetic material. The 

adhesive layer is covered by a suitable 

protective liner, which is removed 

before applying the plaster to the skin. 

Medicated plasters are presented in a 

range of sizes or as larger sheets to be 

cut before use.

Emplastro medicamentoso Preparação unitária flexível para aplicação cutânea, para 

obter, geralmente, um efeito local. Os emplastros 

medicamentosos consistem numa base adesiva contendo a 

susbtância ativa distribuída como uma camada num material 

de suporte adequado, natural ou sintético. A camada adesiva 

é coberta por um invólucro protetor, que é removido antes 

de ser aplicado na pele. Os emplastros medicamentosos são 

apresentados numa gama de tamanhos ou como folhas 

maiores, para serem cortadas à medida, antes da utilização. 

10550000 Plaster for provocation test Solid flexible preparation containing 

an allergen product intended for 

provocation testing by application to 

the skin.

Emplastro para teste de provocação Preparação sólida flexível, contendo um alergeno para 

efetuar um teste de provocação através de aplicação na pele. 

10104000 Oral liquid Liquid single-dose or multidose 

preparation consisting of a liquid 

active substance per se, intended for 

oral use. Each dose from a multidose 

container is administered by means of 

a suitable device such as a measuring 

spoon.

Líquido oral Preparação líquida unidose ou multidose, caracterizada 

numa substância ativa líquida "per se", para uso oral. Cada 

dose de um contentor multidose é administrada através de 

um dispositivo adequado, tal como uma colher-medida. 

10512000 Cutaneous liquid Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a liquid active substance 

per se, intended for cutaneous use.

Líquido cutâneo Preparação líquida geralmente multidose, caracterizada 

numa substância ativa líquida "per se", para uso cutâneo. 

11117000 Inhalation vapour, liquid Liquid preparation consisting of a 

liquid active substance per se, such as 

an essential oil or a volatile 

anaesthetic, intended for generation 

of vapour to be inhaled. The vapour 

may be generated by adding the liquid 

to hot water or by the use of a 

vaporising device.

Líquido para inalação por vaporização Preparação líquida que consiste numa substância ativa 

líquida "per se", tal como um óleo essencial ou um anestésico 

volátil, para geração de vapordestinado à inalaçao. O vapor 

pode ser gerado ao adicionar-se o líquido a água quente ou 

através de um dispostivo que gere vapor. 



50037750 Oral drops, liquid Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a liquid active substance 

per se, intended for oral use. The 

preparation is administered in small 

volumes by means of a suitable 

measuring device such as a dropper, 

pipette or oral syringe capable of 

accurate dosing of the liquid. The 

measured dose may be diluted in 

water or another suitable liquid before 

swallowing.

Gotas orais, líquido Preparação líquida geralmente multidose que consiste numa 

substância ativa líquida per se, para uso oral. A preparação é 

administrada em pequenos volumes através de um 

dosímetro, tal como um conta-gotas, uma pipeta ou uma 

seringa para uso oral, capazes de um doseamento adequado 

do líquido. A dose medida pode ser diluida em água ou outro 

líquido adequado antes da toma. 

10117000 Syrup Liquid single-dose or multidose 

aqueous preparation characterised by 

a sweet taste and a viscous 

consistency and usually containing 

aromatic or other flavouring agents, 

intended for oral use. Each dose from 

a multidose container is administered 

by means of a device suitable for 

measuring the prescribed volume, 

generally 5 mL or multiples thereof.

Xarope Preparação líquida unidose ou multidose caracterizada por 

um sabor doce e uma consistência viscosa, geralmente 

contendo agentes aromáticos ou outros agentes 

aromatizantes, destinados a uso oral. Cada dose de um 

contentor é administrada através de um dispositivo 

adequado à medição do volume prescrito, geralmente 5 ml e 

seus múltiplos subsequentes. 

10204000 Granules Solid single-dose or multidose 

preparation consisting of solid, dry 

aggregates of powder particles that 

are sufficiently resistant to withstand 

handling. Granules are intended for 

oral use to release active substance(s) 

in the gastrointestinal fluids by a rate 

depending essentially on the intrinsic 

properties of the active substance(s) 

(conventional release). They may be 

swallowed as such and/or chewed 

before swallowing, and some may also 

be dissolved or dispersed in water or 

another suitable liquid before oral 

administration. Granules for oral 

solution and Granules for oral 

suspension are excluded.

Granulado Preparação líquida unidose ou multidose caracterizada  em 

agregados sólidos e secos de partículas em pó, que são 

suficientemente resistentes para suportarem handling. Os 

grânulos destinam-se ao consumo oral tendo como objetivo 

omuso oral para libertar substâncias ativas nos fluidos 

gastrointestinais, com uma taxa de libertação que depende 

essencialmente das propriedades intrínsecas da(s) 

substância(s) ativa(s) - libertação convencional. As 

substâncias podem ser deglutidas como tal e/ou mastigadas 

antes da deglutição, e algumas podem também ser 

dissolvidas ou dispersas em água ou outro líquido adequado 

antes da admnistração oral. Os grânulos para solução oral e 

para suspensão oral, são excluídos. 

10206000 Gastro-resistant granules Solid preparation consisting of delayed-

release granules intended to resist the 

gastric fluid and release the active 

substance(s) in the intestinal fluid. This 

deliberate modification is achieved by 

coating the granules with a gastro-

resistant material or by embedding the 

solid particles in the gastro-resistant 

material. Gastro-resistant granules are 

usually single-dose preparations 

intended for oral use.

Granulado gastrorresistente Preparação sólida caracterizada em granulos de libertação 

prolongada que se destinam a resistir ao suco gástrico e a 

libertarem as substâncias ativas no fluido intestinal. Esta 

modificação deliberada é obtida através do revestimento 

com um material gastro-resistente ou embebendo as 

partículas sólidas no material gastro-resistente. Os grânulos 

gastro-resistentes são geralmente preparações unidose que 

se destinam ao uso oral. 

10207000 Prolonged-release granules Solid preparation consisting of 

granules showing a slower release 

than that of conventional-release 

granules. This deliberate modification 

is achieved by a special formulation 

design and/or manufacturing method. 

Prolonged-release granules are usually 

single-dose preparations intended for 

oral use.

Granulado de libertação prolongada Preparação sólida caracterizada em grânulos de libertação 

prolongada com uma libertação mais lenta que a dos 

granulos de libertação convencional. Esta modificação 

deliberada é conseguida através de um desenho especial de 

formulação e/ou método de fabrico. Os grânulos de 

libertação prolongada são geralmente preparações unidose 

destinadas a uso oral.

10208000 Modified-release granules Solid preparation consisting of 

granules showing a rate and/or place 

of release different from that of 

conventional-release granules. This 

deliberate modification is achieved by 

a special formulation design and/or 

manufacturing method. Modified-

release granules are usually single-

dose preparations intended for oral 

use, and include prolonged-release, 

delayed release and pulsatile-release 

granules. The generic term 'modified-

release granules' is used only when the 

more specific terms 'gastro-resistant 

granules' or 'prolonged-release 

granules' do not apply.

Granulado de libertação modificada Preparação sólida caracterizada em grânulos mostrando uma 

taxa e/ou local de libertação diferente dos grânulos de 

libertação convencional.  Esta modificaçõa deliberada é 

conseguida através de um desenho especial de formulação 

e/ou método de fabrico. Os grânulos de libertação 

modificada são geralmente destinados a uso oral, e incluem 

grânulos de libertação modificada, atrasada e pulsátil. O 

termo genérico "grânulos de libertação modificada" é usado 

apenas quando quando os termos mais específicos "grânulos 

gastro-resistentes" ou "libertação prolongada",  não se 

aplicam. 

10210000 Capsule, hard Solid single-dose preparation 

contained in a hard shell, the capacity 

of which can be varied. The shell is 

made of gelatin or other substances. It 

consists of two prefabricated 

cylindrical sections one end of which is 

rounded and closed, the other being 

open. The contents of the shell may be 

a solid or semi-solid preparation, 

which is filled into one of the sections 

and closed by slipping the other 

section over it. Hard capsules are 

intended for oral use.

Cápsula dura Preparação unidose sólida contida numa capa dura, cujo 

volume pode ser variado. A capa é feita de gelatina ou outras 

substâncias. Consiste de duas secções cilíndricas pré-

fabricadas  sendo uma das extremidades redonda e fechada, 

e a outra, uma extremidade aberta. Os conteúdos da capa 

podem ser uma preparação sólida ou semi-sólida, que é 

preenchida numa extremidade, e fechada deslizando a outra 

extremidade por cima.  As cápsulas duras destinam-se a uso 

oral. 



10211000 Capsule, soft Solid single-dose preparation 

contained in a soft shell, the capacity 

and shape of which can be varied. The 

shell is made of gelatin or other 

substances and may contain (a) solid 

active substance(s). The shell is thicker 

than that of hard capsules and 

consists of one part as soft capsules 

usually are formed, filled and sealed in 

one operation. The contents of the 

shell may be a semi-solid or liquid 

preparation. Soft capsules are 

intended for oral use.

Cápsula mole Preparação unidose sólida contida numa capa mole, cujo 

volume pode ser variado. A capa é feita de gelatina ou outras 

substâncias e pode conter substâncias ativas sólidas. A capa 

é mais espessa que a das cápsulas duras e consiste de uma 

parte como as cápsulas moles são formadas, preenchidas e 

seladas numa operação. Os conteúdos da capa podem ser 

podem ser uma preparação semi-sólida ou líquida. As 

cápsulas moles destinam-se ao uso oral. 

10212000 Gastro-resistant capsule, hard Solid single-dose, delayed-release 

preparation contained in a hard shell. 

The preparation is intended to resist 

the gastric fluid and to release the 

active substance(s) in the intestinal 

fluid. Hard gastro-resistant capsules 

are usually made by filling hard 

capsules with gastro-resistant granules 

or solid particles made gastro-resistant 

by coating or, in certain cases, by 

providing hard capsules with a gastro-

resistant shell. They are intended for 

oral use.

Cápusla dura, gastrorresistente Preparação unidose sólida de libertação retardada contida 

numa cápsula dura. A preparação destina-se a resistir ao 

suco gástrico e a libertar as substâncias ativas no fluido 

intestinal. As cápsulas gastrorreistentes duras são 

geralmente feitas preenchendo cápsulas duras com grânulos 

gastrorresistentes ou partículas sólidas gasstrorresistentes 

revestindo cápsulas duras com uma capa gastrorresistente. 

Destinam-se ao uso oral. 

10213000 Gastro-resistant capsule, soft Solid single-dose, delayed-release 

preparation contained in a soft shell. 

The preparation is intended to resist 

the gastric fluid and to release the 

active substance(s) in the intestinal 

fluid. Soft gastro-resistant capsules are 

usually formed, filled and sealed in 

one operation. They may contain a 

liquid or semi-solid preparation in the 

gastro-resistant shell. Soft gastro-

resistant capsules are intended for 

oral use.

Cápsula mole, gastrorresistente Preparação unidose sólida de libertação retardada contida 

numa cápsula mole. A preparação destina-se a resistir ao 

suco gástrico e a libertar as substâncias ativas no fluido 

intestinal. As cápsulas gastrorreistentes moles são 

geralmente formadas, preenchidas e seladas numa operação. 

Podem conter uma preparação líquida ou semi-sólida na 

capa gastrorresistente. As cápsulas gastrorresistentes 

destinam-se ao uso oral. 

10214000 Chewable capsule, soft Solid single-dose preparation 

contained in a soft shell. The soft 

capsule is intended to be chewed to 

release its contents into the mouth. 

The contents of the soft shell may be a 

semi-solid or liquid preparation 

intended for local action or systemic 

delivery after absorption through the 

oral mucosa or, when swallowed, in 

the gastrointestinal tract.

Cápsula mole para mastigar Preparação sólida unidose contida numa capa mole. A 

cápsula mole destina-se a ser mastigada para libertar os seus 

conteúdos na boca. Os conteúdos da cápsula mole podem 

ser uma preparação semi-sólida ou líquida e destinam-se a 

ter uma ação local ou sistémica após absorção pela mucosa 

oral ou, quando engolida, no aparelho gastrintestinal.

10215000 Prolonged-release capsule, hard Solid single-dose preparation 

consisting of a hard shell containing a 

solid or semi-solid formulation, 

showing a slower release of the active 

substance(s) than that of a 

conventional-release capsule. 

Prolonged release is achieved by a 

special formulation design and/or 

manufacturing method. Hard 

prolonged-release capsules are 

intended for oral use.

Cápsula de libertação prolongada Preparação sólida unidose caracterizada de uma cápsula 

dura contendo uma formulação sólida ou semi-sólida 

mostrando uma libertação mais lenta da substância ativa que 

a da cápsula de libertação convencional. A libertação 

prolongada é obtida através de um desenho de formulação 

especial e/ou método de fabrico. As cápsulas duras de 

libertação prolongada destinam-se ao uso oral. 

10216000 Prolonged-release capsule, soft Solid single-dose preparation 

consisting of a soft shell containing a 

semi-solid or liquid formulation, 

showing a slower release of the active 

substance(s) than that of a 

conventional-release capsule. 

Prolonged release is achieved by a 

special formulation design and/or 

manufacturing method. Soft 

prolonged-release capsules are 

intended for oral use.

Cápsula Preparação sólida unidose caracterizada por uma capa dura 

contendo uma formulação semi-sólida ou líquida, mostrando 

uma libertação mais lenta da substância ativa que a da 

cápsula de libertação convencional. A libertação prolongada 

é obtida através de um desenho de formulação especial e/ou 

método de fabrico. As cápsulas moles de libertação 

prolongada destinam-se ao uso oral. 

10217000 Modified-release capsule, hard Solid single-dose preparation 

consisting of a hard shell containing a 

solid or semi-solid formulation, 

showing a rate, a place and/or a time 

of release different from that of a 

conventional-release capsule. This 

deliberate modification is achieved by 

a special formulation design and/or 

manufacturing method. Hard modified-

release capsules are intended for oral 

use, and include prolonged-release, 

delayed-release and pulsatile-release 

preparations. 

Cápsula Preparação sólida unidose caracterizada por uma cápsula 

dura contendo uma formulação semi-sólida ou sólida,  

mostrando um ritmo, um lugar e/ou tempo de libertação 

diferente da existente numa cápsula de libertação 

convencional. Esta modificação deliberada é obtida através 

de um desenho de formulação especial e/ou método de 

fabrico. As cápsulas duras de libertação prolongada destinam-

se ao uso oral e incluem libertação prolongada, libertação 

retardada e preparações de libertação pulsátil. 



10218000 Modified-release capsule, soft Solid single-dose preparation 

consisting of a soft shell containing a 

semi-solid or liquid formulation, 

showing a rate, a place and/or a time 

of release different from that of a 

conventional-release capsule. This 

deliberate modification is achieved by 

a special formulation design and/or 

manufacturing method. Soft modified-

release capsules are intended for oral 

use, and include prolonged-release, 

delayed-release and pulsatile-release 

preparations. 

Cápsula mole, de libertação modificada Preparação unidose sólida caracterizada por uma cápsula 

mole contendo uma formulação líquida ou semi-sólida, 

mostrando um ritmo, um local e/ou um tempo de libertação 

diferente de uma cápsula de libertação convencional. Esta 

modificação deliberada é atingida por um desenho de 

formulação especial e/ou método de fabrico. As cápsulas 

moles de libertação modificada destinam-se ao uso oral e 

incluem preparações de libertação prolongada, retardada e 

pulsátil. 

10220000 Coated tablet Solid single-dose preparation 

consisting of a tablet coated with one 

or more layers of mixtures of various 

substances such as sugars and waxes. 

To the coating colouring matter, 

flavouring substances and active 

substance(s) may be added. The 

thickness of the coating is greater than 

that of a film-coated tablet. Coated 

tablets have a smooth surface. They 

are intended for oral use. When the 

coating dissolves or disintegrates the 

active substance(s) is (are) released 

into the gastrointestinal fluid at a rate 

depending essentially on its intrinsic 

properties (conventional release)

Comprimido revestido Preparação unidose sólida caracterizada por um comprimido 

mole, revestido com uma ou mais camadas de mistura de 

várias substâncias, tais como açúcares e ceras. Podem ser 

adicionadas substâncias aromatizantes e substância(s) 

ativa(s). A espessura da cobertura é maior que a do 

comprimido revestido por uma película. Os comprimidos 

revestidos têm uma superfície lisa. Destinam-se ao uso oral. 

Quando o revestimento se dissolveou desintegra, as 

substâncias ativas são libertadas no fluido gastrintestinal 

numa taxa dependente essencialmente nas suas 

propriedades intrínsecas. (libertação convencional). 

10221000 Film-coated tablet Solid single-dose preparation 

consisting of a tablet coated with a 

thin polymeric film that dissolves 

within a few minutes in the 

gastrointestinal fluid. Film-coated 

tablets are intended for oral use to 

release active substance(s) at a rate 

which is not significantly delayed 

compared to that of the uncoated 

tablet.

Comprimido revestido por película Preparação sólida unidose caracterizada por um comprimido 

revestido com uma película polimérica fina, que se dissolve 

após alguns minutos no fluido gastrintestinal. Os 

comprimidos revestidos destinam-se ao uso oral para libertar 

substância(s) ativa(s), a uma taxa que não é 

significativamente atrasada, quando comparada com a de 

um comprimido não revestido. 

10223000 Orodispersible tablet Solid single-dose preparation 

consisting of an uncoated tablet 

intended to be placed in the mouth 

where it disperses rapidly in saliva 

before being swallowed.

Comprimido orodispersível Preparação sólida unidose caracterizada por um comprimido 

não revestido, destinado a ser colocado na boc,a onde se 

dispersa rapidamente na saliva antes de ser deglutido. 

10224000 Oral lyophilisate Solid single-dose preparation made by 

freeze-drying of a liquid or semi-solid 

preparation. This fast-releasing 

preparation is intended to be placed in 

the mouth where its contents are 

released in saliva and swallowed or, 

alternatively, to be dissolved in water 

before oral administration.

Liofilizado oral Preparação sólida unidose desenvolvida por secagem em 

gelo de uma preparação líquida ou semi-sólida. Esta 

preparação de libertação rápida destina-se a ser colocada na 

boca, onde os seus conteúdos são libertados na saliva e 

deglutidos ou, em alternativa, a serem dissolvidos na água 

antes da administração oral. 

10225000 Gastro-resistant tablet Solid single-dose, delayed-release 

tablet intended to resist the gastric 

fluid and to release the active 

substance(s) in the intestinal fluid. 

These properties are achieved by 

coating the tablet with a gastro-

resistant material or by embedding 

solid particles in the gastro-resistant 

material before compression. Gastro-

resistant tablets are intended for oral 

administration.

Comprimido gastrorresistente Comprimido sólido unidose, de libertação retardada, 

destinado a resistir ao suco gástrico e a libertar as 

substância(s) ativa(s) no fluido intestinal. Estas propriedades 

são conseguidas através do revestimento de um comprimido 

com um material gastrorresistente, ou embebendo partículas 

sólidas no material gastrorresistente antes da compressão. 

Os comprimidos gastrorresistentes destinam-se ao uso oral. 

10226000 Prolonged-release tablet Solid single-dose preparation 

consisting of a tablet showing a slower 

release of the active substance(s) than 

that of a conventional-release tablet. 

Prolonged release is achieved by a 

special formulation design and/or 

manufacturing method. Prolonged-

release tablets are intended for oral 

use.

Comprimido de libertação prolongada Preparação sólida caracterizada por um comprimido com 

uma capacidade de libertação mais lenta das substância(s) 

ativa(s), em comparação com um comprimido de libertação 

convencional. A libertação prolongada é obtida por um 

desenho ou método de fabrico de formulação especial. Os 

comprimidos de libertação modificada destinam-se ao uso 

oral. 

10227000 Modified-release tablet Solid single-dose preparation 

consisting of a tablet showing a rate, a 

place and/or a time of release 

different from that of a conventional-

release tablet. This deliberate 

modification is achieved by a special 

formulation design and/or 

manufacturing method. Modified-

release tablets are intended for oral 

use, and include prolonged-release, 

delayed-release and pulsatile-release 

preparations.

Comprimido de libertação modificada Preparação sólida unidose caracterizada por um comprimido 

mostrando um ritmo, um local e/ou tempo de libertação 

diferente da existente numa comprimido de libertação 

convencional. Esta modificação deliberada é obtida através 

de um desenho de formulação especial e/ou método de 

fabrico. Os comprimidos de libertação modificada destinam-

se ao uso oral e incluem libertação prolongada, libertação 

retardada e preparações de libertação pulsátil. 

10228000 Chewable tablet Solid single-dose preparation 

consisting of an uncoated tablet 

intended to be chewed before being 

swallowed. Chewable tablets are 

intended for oral administration.

Comprimido para mastigar Preparação sólida unidose consistindo num comprimido não 

revestido destinado a ser mastigado antes de ser engolido. 

Os comprimidos mastigáveis destinam-se à admnistração 

oral. 



10310000 Mouthwash Liquid preparation consisting of an 

aqueous solution intended for use in 

contact with the oral mucosa. It is not 

to be swallowed. Mouthwashes may 

contain excipients to adjust the pH 

which as far as possible is neutral.

Solução para lavagem da boca Preparação líquida caracterizada por uma solução aquosa 

destinada para uso em contacto com a mucosa oral. Não se 

destina a ser deglutida. As lavagens bucais podem conter 

excipientes para ajustarem o pH, que deve ser tão neutro 

quanto possível.

10312000 Gingival solution Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a solution intended for 

gingival use.

Solução gengival Preparação líquida geralmente multidose, caracterizada por 

uma solução destinada ao uso gengival. 

10313000 Oromucosal gel Semi-solid single-dose or multidose 

preparation consisting of a hydrophilic 

gel intended for oromucosal use. It is 

applied to the oral cavity or onto a 

specific part of the oral cavity, to 

obtain a local effect. 

Gel bucal Preparação semi-sólida multidose ou unidose, caracterizada 

por um gel hidrofílico destinado ao uso bucal. É aplicado na 

cavidade oral ou numa parte específica da mesma, para 

obter um efeito local. 

10314000 Oromucosal paste Semi-solid single-dose or multidose 

preparation consisting of a paste of 

solid particles finely dispersed in a 

hydrophilic basis intended for 

oromucosal use. Oromucosal pastes 

are applied to the oral cavity or onto a 

specific part of the oral cavity, to 

obtain a local effect. 

Pasta bucal Preparação semi-sólida multidose ou unidose, caracterizada 

por uma pasta de partículas sólidas finamente dispersas 

numa base hidrofílica destinada ao uso bucal. As pastas 

bucais são aplicadas na cavidade oral ou numa parte 

específica da cavidade oral, para obter um efeito local. 

10314005 Oromucosal ointment Semi-solid multidose preparation 

consisting of an ointment intended for 

oromucosal use. It is applied to the 

oral cavity or onto a specific part of 

the oral cavity, to obtain a local effect

Pomada bucal Preparação semi-sólida multidose, caracterizada por uma 

pomada destinada ao uso bucal. É aplicada na cavidade oral 

ou numa parte específica da cavidade oral, para obter um 

efeito local. 

10314010 Oromucosal cream Semi-solid, usually multidose 

preparation consisting of an oil-in-

water emulsion intended for 

oromucosal use. Oromucosal creams 

are applied to the oral cavity or onto a 

specific part of the oral cavity, other 

than the gingivae, to obtain a local 

effect.

Creme bucal Preparação semi-sólida multidose, caracterizada por uma 

emulsão óleo-em-água destinada ao uso bucal. Os cremes 

bucais são aplicados na cavidade oral ou numa parte 

específica da cavidade oral, para obter um efeito local. 

10314011 Buccal film Solid preparation consisting of a single- 

or multilayer sheet of suitable 

material(s) intended to be applied to 

the buccal cavity (pouch) to obtain a 

systemic effect.

Película bucal Preparação sólida caracterizada por uma folha em mono- ou 

multicamada, composta de materiais adequados destinados 

a serem aplicados à cavidade bucal (bolsa) para obter um 

efeito sistémico. 

10315000 Gingival gel Semi-solid single-dose or multidose 

preparation consisting of a gel 

intended for gingival use to obtain a 

local effect.

Gel gengival Preparação sólida unidose ou multidose caracterizada por 

um gel destinado ao uso gengival, para obtenção de um 

efeito local. 

10316000 Gingival paste Semi-solid single-dose or multidose 

preparation consisting of a paste of 

solid particles finely dispersed in a 

hydrophilic basis intended for gingival 

use to obtain a local effect.

Pasta gengival Preparação semi-sólida unidose ou multidose caracterizada 

por uma pasta de partículas sólidas finamente dispersas 

numa base hidrofílica, destinada ao uso gengival para obter 

um efeito local. 

10317000 Oromucosal capsule Solid single-dose preparation 

contained in a soft shell to be chewed 

or sucked to obtain a local effect in the 

oral cavity.

Cápsula bucal Preparação sólida unidose contida numa capa mole para ser 

mastigada ou sugada e assim obter um efeito local na 

cavidade oral.  

10317500 Sublingual film Solid preparation consisting of a single- 

or multilayer sheet of suitable 

material(s) intended for sublingual use 

to obtain a systemic effect.

Película sublingual Preparação sólida caracterizada por uma folha em mono- ou 

multicamada, constituída por materiais adequados 

destinados ao uso sublingual para obter um efeito sistémico. 

10309200 Sublingual spray, solution Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a solution intended for 

sublingual use. Sublingual sprays are 

usually presented in pressurised 

containers with a metering valve.

Solução para pulverização sublingual Preparação líquida geralmente multidose caracterizada por 

uma solução destinada ao uso sublingual. Os vaporizadores 

sublinguais são geralmente apresentados em contentores 

pressurizados com uma válvula doseadora. 

10318000 Sublingual tablet Solid single-dose preparation 

consisting of an uncoated tablet 

intended for sublingual use. Sublingual 

tablets are usually prepared by 

compression of mixtures of powders 

or granulations into tablets with a 

shape suited for the intended use. 

Other technologies such as moulding 

may be used.

Comprimido sublingual Preparação sólida unidose caracterizada por um comprimido 

não revestido destinado ao uso sublingual. Os comprimidos 

sublinguais são geralmente preparados por compressão de 

misturas de pós ou granulações em comprimidos com uma 

forma adequada para o uso pretendido. Podem ser utilizadas 

outras tecnologias, tais como a moldagem.

10319000 Muco-adhesive buccal tablet Solid single-dose preparation to be 

applied to the buccal mucosa to obtain 

a systemic delivery over an extended 

period of time. Mucoadhesive buccal 

tablets are usually prepared by 

compression of mixtures of powders 

or granulations into tablets with a 

shape suited for the intended use. 

They usually contain hydrophilic 

polymers, which on wetting with saliva 

produce a flexible hydrogel that 

adheres to the buccal mucosa.

Comprimido bucal mucoadesivo Preparação unidose sólida a ser aplicada na mucosa oral para 

obter um efeito sistémico num período prolongado de 

tempo. Os comprimidos bucais muco-adesivos são 

geralmente preparados por compressão de misturas de pós 

ou granulações, obtendo-se em comprimidos com uma 

forma adequada para o uso pretendido. Os comprimidos 

contêm geralmente polímeros hidrofílicos que ao entrarem 

em contacto com a saliva, produzem um hidrogel flexível que 

adere à mucosa oral. 



10320000 Buccal tablet Solid single-dose preparation to be 

applied to the buccal cavity (pouch) to 

obtain systemic delivery. Buccal tablets 

are prepared by compression of 

mixtures of powders or granulations 

into tablets with a shape suited for the 

intended use.

Comprimido bucal Preparação sólida unidose que se destina a ser aplicada na 

cavidade oral para obtenção de um efeito sistémico. Os 

comprimidos bucais são preparados por compressão de 

misturas de pós ou granulações em comprimidos com a 

forma adequada para o uso pretendido. 

10321000 Lozenge A type of solid pharmaceutical dose 

form consisting of a hard mass formed 

by moulding or compression, intended 

to dissolve or disintegrate slowly in the 

oral cavity when sucked

Compressa Um tipo de forma farmacêutica sólida caracterizada por uma 

massa dura formada por moldagem ou compressão, 

destinada a dissolver-se ou desintegrar-se lentamente na 

cavidade oral quando sugada. 

10322000 Compressed lozenge Solid single-dose preparation intended 

to be sucked to obtain a local or 

systemic effect. It is prepared by 

compression and is often rhomboid in 

shape. Compressed lozenges usually 

contain flavouring and sweetening 

agents. They dissolve or disintegrate 

slowly when sucked.

Compressa comprimida Preparação sólida unidose destinada a ser sugada para obter 

um efeito local ou sistémico. É preparada por compressão, 

sendo frequentemente rombóide. As compressas 

comprimidas contêm geralmente agentes aromatizantes e 

adoçantes, que se dissolvem ou desintegram quando 

sugados. 

10502000 Cream
Semi-solid single-dose or multidose 

preparation of homogeneous 

appearance consisting of a lipophilic 

phase and an aqueous phase, one of 

which is finely dispersed in the other. 

Active substance(s) are dissolved or 

dispersed in the basis, which may be 

hydrophilic or hydrophobic. Creams 

are intended for cutaneous use. In 

certain cases, transdermal delivery 

may be obtained.

Creme Preparação semi-sólida unidose ou multidose, de aparência 

homogéna, caracterizada por uma fase lipofílica e uma fase 

aquosa, uma das quais é finamente dispersa na outra. A(s) 

substância(s) ativas são dissolvidas ou dispersas na base, que 

pode ser hidrofílica ou hidrofóbica. Os cremes destinam-se 

ao uso cutâneo. Em certos casos, pode ser obtida a via 

transdérmica.

10503000 Gel Semi-solid single-dose or multidose 

preparation consisting of a single-

phase basis of liquids gelled by a 

suitable gelling agent, intended for 

cutaneous use. Active substance(s) are 

dissolved or dispersed in the basis, 

which may be hydrophilic or 

hydrophobic.

Gel Preparação sólida unidose ou multidose caracterizada por 

uma base de fase única, coberta por um gel adequado, 

destinada ao uso cutâneo. As substância(s) ativa(s) são 

dissolvidas ou dispersas na base, que pode ser hidrofóbica ou 

hidrofílica.

10504000 Ointment Semi-solid single-dose or multidose 

preparation consisting of a single-

phase basis in which solids or liquids 

may be dispersed. Active substance(s) 

are dissolved or dispersed in the basis, 

which may be hydrophilic, 

hydrophobic or water-emulsifying. 

Ointments are intended for cutaneous 

use. In certain cases, transdermal 

delivery may be obtained.

Pomada Preparação sólida unidose ou multidose caracterizada por 

uma base de fase única, na qual sólidos e líquidos podem ser 

dispersos. A(s) substância(s) ativa(s) são dissolvidas ou 

dispersas na base, que pode ser hidrofílica, hidrofóbica ou 

uma emulsão de água. As pomadas destinam-se a uso 

cutâneo. Em certos casos, a via transdérmica pode ser 

obtida. 

30047500 Pouch Small bag made of a suitable material 

containing a single dose of a medicinal 

product, to be placed in a cavity of the 

body for release of the active 

substance(s).

Bolsa Pequena bolsa feita de um material adequado contendo uma 

única dose de medicamento, a ser colocado numa cavidade 

corporal para libertação da(s) substância(s) ativa(s). 

50039000 Oromucosal patch Flexible single-dose preparation 

intended to be applied to the oral 

cavity to obtain either a systemic or a 

local effect by delivering the active 

substance(s) over a certain period of 

time, after which it is then removed.

Adesivo bucal Preparação flexível unidose destinada a ser aplicada à 

cavidade oral, para obter quer um efeito sistémico quer local, 

ao entregar a substância(s) ativa(s) num determinado 

período de tempo, após o qual é removido. 

11013000 Suppository Solid single-dose preparation of a 

shape, size and consistency suitable 

for rectal use, containing active 

substance(s) dispersed or dissolved in 

a suitable basis that may be soluble or 

dispersible in water or may melt at 

body temperature.

Supositório Preparação sólida unidose de tamanho, forma e consistência 

adequados para uso retal, contendo substância(s) ativa(s) 

dispersas ou dissolvidas numa base adequada, que pode ser 

solúvel ou dispersível em água, ou ainda que pode derreter à 

temperatura corporal. 

10521000 Medicated nail lacquer Liquid preparation to be applied to the 

nails to form a lacquer by evaporation 

of the volatile solvent.

Verniz para as unhas medicamentoso Preparação líquida a ser aplicada às unhas para formar um 

verniz, por evaporação de um solvente volátil. 

10323000 Pastille Solid single-dose preparation intended 

to be sucked to obtain, usually, a local 

effect in the oral cavity and the throat. 

Pastilles are soft, flexible preparations 

prepared by moulding of mixtures 

containing natural or synthetic 

polymers or gums and sweeteners. 

They dissolve or disintegrate slowly 

when sucked.

Pastilha mole Preparação sólida unidose com o objetivo de ser sugada, e 

obter um efeito local na cavidade oral e orofaringe. As 

pastilhas são moles, flexíveis e preparadas por moldagem de 

misturas contendo polímeros orgânicos naturais ou 

sintéticos, de gomas e adoçantes. Eles dissolvem-se ou 

desintegram-se lentamente, quando sugados. 

11003000 Rectal ointment Semi-solid preparation consisting of an 

ointment usually presented in a single-

dose container provided with a 

suitable applicator, intended for rectal 

use to obtain a local effect.

Pomada retal Preparação semi-sólida caracterizada por um creme 

geralmente apresentado num contentor unidose com um 

aplicador adequado, para uso retal e obtenção de um efeito 

local. 

11002000 Rectal gel Semi-solid preparation consisting of a 

gel usually presented in a single-dose 

container provided with a suitable 

applicator, intended for rectal use to 

obtain a local effect.

Gel retal Preparação semi-sólida caracterizada por um gel geralmente 

apresentado num contentor unidose, com um aplicador 

adequado, para uso retal e obtenção de um efeito local. 



11015000 Rectal tampon Solid single-dose preparation 

consisting of a suitable material 

impregnated with active substance(s) 

intended to be inserted in the rectum 

for a limited period of time usually for 

a local effect.

Tampão retal Preparação sólida unidose caracterizada por um material 

adequado impregnado com susbtância(s) ativa(s) para ser 

inserido no reto, por um período limitado de tempo, 

geralmente para obtenção um efeito local. 

11014000 Rectal capsule Solid single-dose preparation 

consisting of a soft capsule of 

elongated shape suitable for rectal 

use, containing a liquid or semi-solid 

formulation, and which may have a 

lubricating coating.

Cápsula retal Preparação sólida unidose caracterizada por uma cápsula 

mole ou de forma alongada para uso retal, contendo uma 

formulação líquida ou semi-sólida, que pode ter um efeito 

lubrificante.  

10909000 Pessary Solid, single-dose preparation usually 

prepared by moulding, of various 

shapes, usually ovoid, with a volume 

and consistency suitable for insertion 

into the vagina to obtain a local effect. 

It contains one or more active 

substances dispersed or dissolved in a 

suitable basis that may be soluble or 

dispersible in water or may melt at 

body temperature.

Óvulo Preparação sólida unidose geralmente preparada por 

moldagem de varias formas, geralmente ovóides, com um 

volume e consistência adequados para obtenção de um 

efeito local. Contém um ou mais substância(s) ativa(s) 

dispersas ou dissolvidas numa base adequada que pode ser 

solúvel ou dispersível em água, ou que pode derreter à 

temperatura ambiente. 

10612000 Ophthalmic insert Solid sterile preparation of suitable 

size and shape, designed to be 

inserted in the conjunctival sac to 

produce a local or ocular effect by the 

release of active substance(s) over a 

determined period of time. 

Ophthalmic inserts generally consist of 

a reservoir of active substance(s) 

embedded in a matrix or bounded by a 

rate-controlling membrane. They are 

presented individually in sterile 

containers.

Inserto Oftálmico Preparação sólida estéril de tamanho e forma adequados, 

desenhados para serem inseridos no saco conjuntival para 

produzir um efeito local ou ocular pela libertação de 

substância (s) ativa(s) num determinado período de tempo. 

Os insertos oftálmicos geralmente consistem num 

reservatório de substância(s) ativa(s) embebidas numa 

matriz ou ligadas por uma membrana com controlador de 

fluxo. São apresentadas individualmente em contentores 

estéreis.  

12119000 Medicated sponge Solid preparation consisting of a 

sponge impregnated with active 

substance(s); different routes of 

administration are possible.

Esponja medicamentosa Preparação sólida caracterizada por uma esponja 

impregnada com substância(s) ativa(s); são possíveis diversas 

vias de administração. 

10411000 Periodontal Insert Solid single-dose preparation 

consisting of a medicated insert to be 

placed within the tooth 

socket/periodontal membrane. The 

biodegradable insert is a sheet which 

slowly releases active substance(s).

Inserto periodontal Preparação unidose sólida caracterizada por um inserto 

medicado a ser colocado no interior de um dente ou 

membrana periodontal. O inserto biodegradável é uma folha 

que liberta lentamente substância(s) ativa(s).

10714000 Ear tampon Solid single-dose preparation intended 

to be inserted into the external 

auditory meatus for a limited period of 

time, consisting of a suitable material 

impregnated with active substance(s).

Tampão auricular Preparação unidose sólida destinada a ser inserida no canal 

auditivo externo por um período de tempo limitado, sendo 

caracterizada por um material adequado impregnado com 

substância(s) activa(s).

11101000 Nebuliser solution
Liquid preparation consisting of a 

solution intended for inhalation use. 

The solution is converted into an 

aerosol by a continuously operating 

nebuliser or a metered-dose nebuliser.

Solução para inalação por nebulização Preparação líquida caracterizada por uma solução para 

inalação. A solução é convertida num aerossol través de um 

nebulizador continuo ou de dose controlada. 

11102000 Nebuliser suspension
Liquid preparation consisting of a 

suspension intended for inhalation 

use. The suspension is converted into 

an aerosol by a continuously operating 

nebuliser or a metered-dose nebuliser.

Suspensão para inalação por nebulização Preparação líquida caracterizada por um ou mais pós, 

incluindo pós secos no gelo, destinados a serem dissolvidos 

num líquido específico para obter uma solução nebulizadora. 

11103000 Powder for nebuliser suspension Solid preparation consisting of one or 

more powders, including freeze-dried 

powders, intended to be dispersed in 

the specified liquid to obtain a 

nebuliser suspension.

Pó para suspensão para inalação por nebulização Preparação sólida caracterizada de um ou mais pós, incluindo 

pós secos pelo gelo, destinados a serem dispersos no líquido 

específico para obter uma suspensão nebulisadora. 

11104000 Powder for nebuliser solution Solid preparation consisting of one or 

more powders, including freeze-dried 

powders, intended to be dissolved in 

the specified liquid to obtain a 

nebuliser solution.

Pó para solução para inalação por nebulização Preparação sólida caracterizada de um ou mais pós, incluindo 

pós secos pelo gelo, destinados a serem dissolvidos num 

líquido específico para obter uma solução nebulizadora. 

11105000 Nebuliser emulsion
Liquid preparation consisting of an 

emulsion intended for inhalation to 

obtain local effect or systemic delivery. 

The emulsion is converted into an 

aerosol by a continuously operating 

nebuliser or a metered-dose nebuliser.

Emulsão para inalação por nebulização Preparação líquida caracterizada numa emulsão destinada à 

inalação para obter um efeito local ou sistémico. A emulsão é 

convertida num aerossol através de um nebulisador que 

opera continuamente ou um nebulisador com um dosímetro. 

13002000 Concentrate for nebuliser solution Liquid preparation intended to be 

diluted in the specified liquid to obtain 

a nebuliser solution.

Concentrado para solução para nebulização Preparação líquida destinada a ser diluída num líquido 

específico para obter uma solução nebulizadora. 

50038500 Oral solution/concentrate for nebuliser 

solution

Liquid preparation consisting of a 

solution intended for oral use or 

intended to be diluted in the specified 

liquid to obtain a nebuliser solution.

Solução oral ou concentrado para solução para 

nebulização

Preparação líquida caracterizada de uma solução destinada a 

uso oral ou a ser diluída num líquido específico para obter 

uma solução nebulizadora. 

10811000 Nasal wash Liquid single-dose or multidose 

preparation consisting of usually an 

aqueous isotonic solution intended for 

cleansing the nasal cavities.

Solução para lavagem nasal Preparação líquida multidose ou unidose caracterizada por 

uma solução isotónica aquosa, destinada à limpeza das 

fossas nasais. 

50036500 Nasal/oromucosal solution Liquid preparation consisting of a 

solution intended for nasal or 

oromucosal application. 

Solução nasal ou bucal Preparação líquida caracterizada por uma solução destinada 

a uso nasal ou bucal. 



11303000 Implantation chain Solid sterile preparation consisting of 

small spheres mounted on a non-

degradable thread to form a chain that 

allows withdrawal of the remainder of 

the chain after a certain period of 

action. Each implantation chain is 

presented in a sterile container. The 

implantation chain is intended for 

release over an extended period of 

time in order to obtain local or 

systemic effect.

Implante em cadeia Preparação semi-sólida estéril, caracterizada por pequenas 

esferas montadas num fio não degradável, de forma 

aconstituirem uma cadeia que permite a retirada da restante 

cadeia após um certo periodo de ação.  A cadeia de 

implantação é apresentada num contentor estéril. O objetivo 

da cadeia de implantação é a libertação num período de 

tempo alargado, de forma a obter um efeito local ou 

sistémico.   

13043000 Implantation paste Semi-solid sterile preparation 

containing large proportions of solids 

finely dispersed in the basis, intended 

to be implanted in the body for release 

of the active substance(s) over an 

extended period of time, usually to 

obtain a systemic effect.

Pasta de implantação Preparação semi-sólida estéril, contendo grandes proporções 

de sólidos finamente dispersos numa base, destinados a 

serem implantados no organismo para libertação das 

substâncias ativas num periodo de tempo alargado, 

geralmente para obter um efeito sistémico. 

11303300 Implantation matrix Solid sterile preparation consisting of a 

usually pliable, absorbent piece of 

material (e.g. collagen), usually 

impregnated with a liquid preparation, 

intended for implantation in the body. 

The material may be cut into smaller 

pieces before implantation, and may 

be shaped around a tissue (e.g. a 

bone) or inserted into a medical device 

that is then implanted. Implantation 

matrices are intended for release over 

an extended period of time, usually in 

order to obtain a local effect. Usually 

the matrix disappears with time. 

Matriz para implantação Preparação sólida estéril caracterizada por uma peça de 

material absorvente, geralmente flexível (exemplo colagénio), 

e impregnada com uma preparação líquida, destinada à 

implantação no organismo. O material pode ser cortado em 

peças mais pequenas, antes da implantação, e pode ser 

modelado à volta de um tecido (por exemplo, um osso),  ou 

inserido num dispositivo médico que é posteriormente 

implantado. As matrizes de implantação destinam-se a serem 

libertadas num espaço de tempo mais alargado, para obter, 

em geral, um efeito local. A matriz desaparece geralmente 

com o tempo.   

11303500 Implantation suspension Liquid sterile preparation consisting of 

a suspension intended for 

implantation in the body; the active 

substance(s) are released over an 

extended period of time to obtain a 

local or systemic effect.

Suspensão para implantação Preparação líquida estéril caracterizada por uma suspensão 

numa suspensão destinada à implantação no organismo; as 

substância(s) ativa(s) são libertadas num período de tempo 

alargado para obter um efeito local ou sistémico. 

10209000 Cachet Solid discoid preparation consisting of 

a wafer enclosing a unit dose intended 

for oral use.

Hóstia Preparação sólida discóide caracterizada por uma bolacha 

envolvendo uma dose unitária para uso oral. 

10308200 Oromucosal spray, solution Liquid, usually multidose preparation 

consisting of a solution intended for 

oromucosal use. It is administered by 

spraying into the oral cavity or onto a 

specific part of the oral cavity or the 

throat. It is presented in a container 

with a spray pump or in a pressurised 

container with or without a metering 

valve. Sublingual sprays are excluded.

Solução para pulverização bucal Preparação líquida, geralmente multidose, caracterizada por 

uma solução para uso bucal. É administrada pulverizando a 

cavidade oral ou uma parte específica da cavidade oral ou 

orofaringe. É apresentada num contentor com uma bomba 

pulverizadora ou num contentor pressurizado com ou sem 

uma válvula doseadora. Os vaporizadores sublinguais são 

excluídos. 

10603000 Eye ointment Semi-solid sterile single-dose or 

multidose preparation consisting of an 

ointment intended for ocular use. Eye 

ointments may be presented in 

collapsible tubes fitted with a cannula 

and having a content of not more than 

5 g of the preparation. Eye ointments 

may also be presented in suitably 

designed single-dose containers. The 

containers or nozzles of tubes are of a 

shape that facilitates administration 

without contamination.

Pomada oftálmica Preparação semi-sólida esteril caracterizada por uma 

pomada destinada a uso ocular. As pomadas oculares podem 

ter como forma de apresentação um tubo colapsável com 

uma cânula ajustável, com um conteúdo de não mais de 5 gr. 

de preparação. As pomadas oculares podem também ser 

apresentadas em contentores unidose especialmente 

desenhados. Os contentores e os bocais dos tubos têm uma 

forma que facilita a administração sem contaminação.

10803000 Nasal ointment Semi-solid single-dose or multidose 

preparation consisting of an ointment, 

intended for nasal use to obtain a local 

effect. Nasal ointments are usually 

presented in tubes fitted with a nasal 

applicator.

Pomada nasal Preparação sólida unidose ou multidose caracterizada por 

uma pomada, destinada a uso nasal para obter um efeito 

local. As pomadas nasais são geralmente apresentadas em 

tubos equipados com um aplicador nasal.

10703000 Ear ointment Semi-solid single-dose or multidose 

preparation consisting of an ointment 

intended for application to the 

external auditory meatus, if necessary 

by means of a tampon impregnated 

with the preparation.

Pomada auricular Preparação sólida unidose ou multidose caracterizada por 

uma pomada destinada a aplicação no canal auditivo 

externo, se necessário por intermédio de um tampão 

impregnado com a preparação. 

10903000 Vaginal ointment Semi-solid preparation consisting of an 

ointment usually presented in a single-

dose container provided with a 

suitable applicator, intended for 

vaginal use to obtain a local effect.

Pomada vaginal Preparação semi-sólida caracterizada por uma pomada com 

uma apresentação geralmente num contentor unidose 

equipado com um aplicador adequado, destinado ao uso 

vaginal para obter um efeito local. 

13102000 Transdermal ointment Semi-solid single-dose or multidose 

preparation consisting of a single-

phase basis in which solids or liquids 

may be dispersed. Active substance(s) 

are dissolved or dispersed in the basis, 

which may be hydrophilic, 

hydrophobic or water-emulsifying. 

Transdermal ointments are intended 

for transdermal use.

Pomada transdérmica Preparação sólida unidose ou multidose caracterizada por 

uma base em fase única na qual sólidos e líquidos podem ser 

dispersos. As substância(s) ativa(s) são dissolvidas ou 

dispersas numa base, que pode ser hidrofílica, hidrofóbica ou 

uma emulsão em água. As pomadas transdérmicas destinam-

se ao uso transdérmico. 



11210000 Solution for infusion Liquid sterile preparation consisting of 

an aqueous solution intended to be 

introduced, usually in large volumes, 

usually into the circulating blood 

stream.

Solução para perfusão Preparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

aquosa que se destina a ser introduzida, geralmente em 

grandes volumes, na corrente sanguínea. 

50021000 Emulsion for injection/infusion
Liquid sterile single-dose or multidose 

preparation consisting of an emulsion 

intended for administration by 

injection or infusion.

Emulsão injetável ou para perfusão Preparação líquida estéril unidose ou multidose caracterizada 

por uma emulsão destinada a ser administrada por injeção 

ou infusão. 

11211000 Emulsion for infusion Liquid sterile preparation consisting of 

an oil-in-water emulsion intended to 

be introduced, usually in large 

volumes, usually into the circulating 

blood stream.

Emulsão para perfusão Preparação líquida estéril caracterizada por uma emulsão 

óleo-em-água, destinada a ser introduzida em grandes 

volumes na corrrente sanguínea.  

13049000 Dispersion for injection/infusion Preparação líquida estéril  consisting 

of two or more phases of which at 

least one is dispersed in the liquid 

phase, intended for administration by 

injection or infusion. To be used only 

when emulsion for injection/infusion is 

not appropriate. Solid suspension 

preparations are excluded.

Dispersão injetável ou para perfusão Preparação líquida estéril caracterizada por dois ou mais 

fases em que pelo menos uma é dispersa na fase líquida 

destinada a administração por injeção ou infusão. A ser 

usada apenas quando a emulsão para injeção ou infusão, 

não é adequada. 

50017500 Dispersion for infusion Liquid sterile preparation consisting of 

two or more phases of which at least 

one is dispersed in the liquid phase, 

intended to be introduced, usually in 

large volumes, usually into the 

circulating blood stream. To be used 

only when emulsion for infusion is not 

appropriate. 

Dispersão para perfusão Preparação líquida estéril caracterizada por dois ou mais 

fases, na qual pelo menos uma é dispersa na fase líquida, 

destinada a ser introduzida, geralmente em grandes volumes, 

na corrente sanguínea.  A ser usada apenas quando a 

emulsão para injeção ou perfusão é inapropriada. 

13046000 Coated granules Solid preparation intended for oral 

use, consisting of granules coated with 

one or more layers of mixtures of 

various substances that are usually 

applied as a solution or suspension in 

conditions in which evaporation of the 

vehicle occurs. When the coating 

dissolves or disintegrates any active 

substance is released into the 

gastrointestinal fluid at a rate 

depending essentially on its intrinsic 

properties (conventional release).

Grânulos revestidos Preparação sólida destinada a uso oral, caracterizada por 

grânulos revestidos por uma ou mais camadas de misturas de 

várias substâncias que são geralmente aplicadas como uma 

solução ou suspensão em condições nas quais a evaporação 

do veículo ocorre. Quando o revestimento se dissolve ou 

desintegra, qualquer substância ativa é libertada no fluido 

gastrintestinal a uma numa taxa dependente essencialmente 

das suas propriedades intrínsecas (libertação convencional).

11502000 Bladder irrigation Preparação líquida estéril     consisting 

of sterilised water or an aqueous 

solution intended for irrigation of the 

urinary bladder.

Líquido para irrigação vesical Preparação líquida estéril caracterizada por água esterilizada 

ou uma solução aquosa destinada à irrigação da bexiga. 

12102000 Anticoagulant and preservative solution for bloodLiquid sterile preparation consisting of 

an aqueous solution to be mixed with 

extracorporeal blood.

Solução anticoagulante e conservante para sanguePreparação líquida estéril caracterizada por uma solução 

aquosa para ser misturada com sangue extracorporal. 

10402000 Dental gel Semi-solid, usually multidose 

preparation consisting of a hydrophilic 

gel intended for administration on 

teeth and gums by rubbing.

Gel dental Preparação semi-sólida, geralmente multidose, caracterizada 

por um gel hidrofílico destinada a administração nos dentes e 

gengivas por fricção. 

10301000 Gargle Liquid preparation consisting of an 

aqueous solution intended for gargling 

to obtain a local effect in the oral 

cavity and the throat. Gargles are not 

to be swallowed.

Solução para gargarejar Preparação líquida caracterizada por uma solução aquosa 

destinada ao gargarejo para obter um efeito local na 

cavidade oral e orofaringe. O gargarejar não deve envolver o 

engolir.

50024500 Gargle/nasal wash Liquid preparation consisting of a 

solution intended for use as a gargle or 

a nasal wash.

Solução para gargarejar ou para lavagem nasal Preparação líquida caracterizada por uma solução destinada 

ao gargarejo ou a lavagem nasal. 

10321000 Lozenge Solid preparation consisting of a piece 

or strip of gauze or other suitable 

fabric impregnated with a liquid or 

semi-solid preparation intended for 

cutaneous use.

Penso impregnado Preparação sólida caracterizada por uma peça ou faixa 

constituída por uma compressa, ou outra peça têxtil 

impregnada com um líquido ou uma preparação semi-sólida 

destinada a uso cutâneo.

10517500 Cutaneous patch Flexible single-dose preparation 

intended to be applied to the 

unbroken skin to obtain a local effect 

by penetration of the active 

substance(s) into the skin.

Adesivo cutâneo Preparação flexível em unidose destinada a ser aplicada à 

pele intacta para ober um efeito local por penetração da(s) 

substância(s) ativa(s) na pele. 

10522000 Poultice Semi-solid preparation consisting of a 

hydrophilic heat-retentive basis in 

which solid or liquid active 

substance(s) are dispersed, usually 

intended to be spread thickly on a 

suitable dressing and heated before 

application to the skin.

Cataplasma Preparação semi-sólida caracterizada por uma base 

hidrofílica que retém calor, e na qual a(s) substância(s) 

ativa(s) são dispersas, geralmente para se disseminarem num 

têxtil apropriado, e aquecidas antes de aplicação na pele. 






