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Preparado em conjunto com a  

Organização Mundial de Saúde (OMS) 

 

Referência de classificação SH  

para vacinas e respetivos materiais 

e equipamentos (SH 2022) 
 

O Secretariado recebeu instruções do Conselho para desenvolver 

material de orientação para facilitar a movimentação transfronteiriça de 

medicamentos e vacinas em situação crítica, destacando as respetivas 

classificações SH existentes.   

 

 

Nota:  

Esta lista é fornecida apenas como lista indicativa. Inclui apenas um número 

limitado de itens.  Não possui caráter jurídico.  Consultar a administração 

aduaneira pertinente em relação à classificação a nível nacional (7 ou mais 

dígitos) ou em caso de qualquer discrepância entre a respetiva prática e esta 

lista.   

 

Todas as classificações são feitas ao abrigo do atual SH internacional – SH 

2022. 
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Vacinas e kits de teste para a COVID-19/Instrumentos e aparelhos utilizados em testes 

de diagnóstico 

Produto  Informações adicionais 
Classificação SH 

2022 

Vacinas para a 

COVID-19 1,2 

Todas as vacinas para medicina humana, incluindo 

as vacinas para a COVID-19, são classificadas na 

mesma subposição de 6 dígitos  

3002.41 

Kits de teste à 

COVID-19 

Reagentes de diagnóstico baseados no teste de 

ácido nucleico de reação em cadeia da polimerase 

(PCR). 

3822.19 

Kits de teste à 

COVID-19 

Reagentes de diagnóstico baseados em reações 

imunológicas 
3822.19 

Conjunto de meio de 

transporte para vírus e 

zaragatoa 

Tubo com meio de cultura para a manutenção de 

uma amostra viral e uma zaragatoa com ponta de 

algodão para recolher a amostra reunida 

3821.00 

Recipientes em vidro 

para vacinas 

Ampolas 

 

Frascos 

7010.10 

 

7010.90 

 

1. A base de dados do cenário de vacinas candidatas para a COVID-19 compila 

informações sobre as vacinas candidatas para a COVID-19 em desenvolvimento. 

O cenário é atualizado regularmente pela OMS 

 

A lista de potenciais vacinas pode ser consultada no site da OMS: 

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-va

ccines 

 

2. A OMS também publicou a Lista 124 de DCI COVID-19 (Edição Especial) que 

contém algumas substâncias pertinentes para a pandemia de COVID-19. Essas 

substâncias foram classificadas pelo Subcomité Científico da OMA na sua 36.ª 

Sessão.  

 

A lista está disponível em:    

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_

19/inn-list-124-covid-19-special-edition-english.pdf?la=en  

  

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/inn-list-124-covid-19-special-edition-english.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/inn-list-124-covid-19-special-edition-english.pdf?la=en


Referência de classificação da OMA para vacinas e respetivos materiais                 Página 3 de 4 

 

Desinfetantes, consumíveis médicos e equipamento relacionado com as vacinas 

Produto  Informações adicionais 
Classificação SH 

2022 

Solução alcoólica 
Álcool etílico não desnaturado, com volume igual 

ou superior a 80% 
2207.10 

Solução alcoólica 
Álcool etílico desnaturado com qualquer teor 

alcoólico 
2207.20 

Solução alcoólica Álcool etílico não desnaturado, 70% 2208.90 

Desinfetante para mãos à 

base de álcool 

Refere-se aos desinfetantes líquidos ou em gel à 

base de álcool, apresentados unicamente ou 

principalmente para desinfetar a pele, para diminuir 

os agentes infecciosos nas mãos.   

3808.94 

Outras preparações 

desinfetantes 

Apresentadas em doses ou embalagens para 

venda a retalho, tais como loções e toalhetes 

impregnados com álcool ou outros desinfetantes. 

Refere-se a produtos apresentados unicamente ou 

principalmente para desinfeção.  

3808.94 

Compressas, ligaduras, 

cotonetes e artigos 

similares  

Abrange apenas os produtos: 

 impregnados ou revestidos com 

substâncias farmacêuticas, ou  

 acondicionados em doses ou embalagens 

para venda a retalho para uso médico 

cirúrgico, dentário ou veterinário. 

3005.90 

Seringas, com ou sem 

agulhas 
 9018.31 

Agulhas tubulares metálicas 

e agulhas para suturas 
 9018.32 

Resíduos hospitalares 

Inclui resíduos contaminados decorrentes do 

processo de vacinação, tais como seringas usadas, 

com ou sem agulhas, compressas ou zaragatoas, 

etc. 

3825.30 

Esterilizadores médicos, 

cirúrgicos ou laboratoriais, 

incluindo autoclaves 

Inclui os referidos equipamentos quando funcionam 

através de uma mudança de temperatura: 

normalmente através do aquecimento dos 

aparelhos para serem esterilizados com vapor, 

água a ferver ou ar quente.   

Outros esterilizadores, nomeadamente 

esterilizadores que utilizam irradiação ionizante, 

são classificados noutra categoria. A classificação 

8419.20 
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Desinfetantes, consumíveis médicos e equipamento relacionado com as vacinas 

Produto  Informações adicionais 
Classificação SH 

2022 

de esterilizadores não baseados na temperatura 

dependerá do tipo de esterilizador.  Consultar a 

administração aduaneira local se for necessário 

aconselhamento alfandegário.   

Equipamento de irradiação 

ultravioleta para fins de 

desinfeção 

 8543.70 

Gelo seco (dióxido de 

carbono sólido) 
 2811.21 

Equipamento de 

congelação 

Congeladores do tipo arca congeladora, não 

excedendo 800 l de capacidade 

 

Congeladores do tipo vertical, não excedendo 900 l 

de capacidade 

 

Outro equipamento de congelação 

 

8418.30 

 

 

8418.40 

 

8418.69 

 


