
NCM Descrição da NCM
22072019 Álcool etílico / Outros

29349934 Ácidos nucleicos e seus sais

29419059 Antibióticos / Outros

30032029 Outros Medicamentos, que contenham antibióticos

30036000 Outros Medicamentos, que contenham princípios ativos antimaláricos (antipalúdicos)

30039069
Outros Medicamentos, Que contenham produtos das posições 29.30 a 29.32, mas que não contenham 

produtos dos itens 3003.90.1 a 3003.90.5

30039079
Outros Medicamentos, Que contenham produtos da posição 29.33, mas que não contenham produtos 

dos itens 3003.90.1 a 3003.90.6

30042029 Outros Medicamentos, Que contenham macrolídios ou seus derivados

30046000 Outros Medicamentos, que contenham princípios ativos antimaláricos (antipalúdicos)

30049069
Outros Medicamentos, Que contenham produtos da posição 29.33, mas que não contenham produtos 

dos itens 3004.90.1 a 3004.90.5

38089419
Outros Desinfetantes – Apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em 

aplicações domissanitárias

38089429 Outros Desinfetantes

38210000
Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de microrganismos (incluindo 

os vírus e os organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou animais.

38220090 Outros Reagentes de diagnóstico ou de laboratório

39262000 – Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e semelhantes)

39269040 Artigos de laboratório ou de farmácia

39269090 outras obras de plástico

40151100 Luvas, mitenes e semelhantes Para cirurgia

40151900 Outras luvas de borracha

56012299 Outros artigos de pastas ( ouates)

62101000 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha. Com as matérias das posições 56.02 ou 56.03

62102000 Outro vestuário, do tipo abrangido pelas subposições 6201.11 a 6201.19

62103000 Outro vestuário, do tipo abrangido pelas subposições 6202.11 a 6202.19

62104000 Outro vestuário de uso masculino

62105000 Outro vestuário de uso feminino

63079010 Outros artigos confeccionados, incluindo os moldes para vestuário. De falso tecido.

63079090 Outros artigos confeccionados, incluindo os moldes para vestuário.

65050022 Gorros, De fibras sintéticas ou artificiais

73262000 Obras de fio de ferro ou aço

90049020 Óculos de segurança

90049090 Outros óculos de proteção

90183922 Cateteres de poli(cloreto de vinila), para embolectomia arterial

90183923 Cateteres de poli(cloreto de vinila), para termodiluição

90183924 Cateteres intravenosos periféricos, de poliuretano ou de copolímero de etileno-tetrafluoretileno 

90183991
Artigo para fístula arteriovenosa, composto de agulha, base de fixação tipo borboleta, tubo plástico 

com conector e obturador

90183999 Outros, Artigo para fístula arteriovenosa

90189010 Outros instrumentos e aparelhos Para transfusão de sangue ou infusão intravenos

90192010 Aparelhos De oxigenoterapia

90192030 Respiratórios de reanimação
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90192040 Respiradores automáticos (pulmões de aço)

90200010 Máscaras contra gase

90200090 Outras Máscaras

90251110 Termômetros clínicos

90272021 Aparelhos de eletroforese – Sequenciadores automáticos de ADN mediante eletroforese capilar


