
 

CÓDIGO 
CNAE 

ATIVIDADE 
CLASSIFICAÇÃO 

DO RISCO 
SANITÁRIO 

CONDIÇÃO PARA 

A CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO 

SE A 
CONDIÇÃO 

EXISTIR 

CLASSIFICAÇÃO NO 
SEVISA (Sistema 

Estadual de 
Informações da 

Vigilância Sanitária) 

1031-7|00 
Fabricação de 

conservas de frutas 

I - Risco baixo, 

inexistente ou 

irrelevante 

Desde que o resultado 

do exercício da 

atividade econômica 

não seja diferente de 

produto artesanal 

Alto risco 
PROCESSAMENTO DE 

FRUTAS 

1032-5|99 

Fabricação de 

conservas de 

legumes e outros 

vegetais, exceto 

palmito 

I - Risco baixo, 

inexistente ou 

irrelevante 

Desde que o resultado 

do exercício da 

atividade econômica 

não seja diferente de 

produto artesanal 

(Redação dada pela 

Resolução nº 59, de 21 

de maio de 2020) 

Alto risco 

PROCESSAMENTO DE 

VEGETAIS E 

PRODUTOS DE 

FRUTAS 

1043-1/00 

Fabricação de 

margarina e outras 

gorduras vegetais e 

de óleos não 

comestíveis de 

animais 

II - Risco médio 

ou moderado 

**** 

Desde que o produto 

fabricado não seja 

Comestível 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE ÓLEOS 

E GORDURAS 

VEGETAIS 

1063-5|00 

Fabricação de farinha 

de mandioca e 

derivados 

II - Risco médio 

ou moderado 

**** 

Desde que o resultado 

do exercício da 

atividade econômica 

não seja diferente de 

produto artesanal 

Alto risco 

(Ministério 

da 

Agricultura) 

PROCESSAMENTO DE 

VEGETAIS, AMIDOS, 

FARINHAS E FÉCULAS 

1064-3|00 
Fabricação de farinha 

de milho e derivados, 

II - Risco médio 

ou moderado 

Desde que o resultado 

do exercício da 

Alto risco 

(Ministério 

INDÚSTRIA DE 

MASSAS 



exceto óleos de 

milho 

**** atividade econômica 

não seja diferente de 

produto artesanal 

da 

Agricultura) 

ALIMENTÍCIAS 

1065-1|01 

Fabricação de 

amidos e féculas de 

vegetais 

II - Risco médio 

ou moderado 

**** 

Desde que o polvilho, 

resultado do exercício 

da atividade 

econômica, não seja 

diferente de produto 

artesanal 

Alto risco 

(Ministério 

da 

Agricultura) 

INDÚSTRIA DE 

MASSAS 

ALIMENTÍCIAS OU           

PROCESSAMENTO DE 

VEGETAIS, AMIDOS, 

FARINHAS E FÉCULAS 

1071-6|00 
Fabricação de açúcar  

em bruto 

II - Risco médio 

ou moderado 

**** 

Desde que o resultado 

do exercício da 

atividade econômica 

não seja diferente de 

produto artesanal 

Alto risco 
INDÚSTRIA E 

REFINADO DE AÇÚCAR 

1081-3|01 
Beneficiamento de 

café 

II - Risco médio 

ou moderado 

**** 

Desde que o resultado 

do exercício da 

atividade econômica 

não seja diferente de 

produto artesanal 

Alto risco 

(Ministério 

da 

Agricultura) 

INDÚSTRIA DE CAFÉ, 

CEVADA, CHÁ, ERVA 

MATE, E PRODUTOS 

SOLÚVEIS 

1092-9|00 
Fabricação de 

biscoitos e bolachas 

I - Risco baixo, 

inexistente ou 

irrelevante 

Desde que o resultado 

do exercício da 

atividade econômica 

não seja diferente de 

produto artesanal 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE PÃES, 

PRODUTOS DE 

CONFEITARIA, BOLOS, 

BISCOITOS, BOLACHAS 

E SIMILARES 

1093-7|01 

Fabricação de 

produtos derivados 

do cacau e de 

chocolates 

I - Risco baixo, 

inexistente ou 

irrelevante 

Desde que o resultado 

do exercício da 

atividade econômica 

não seja diferente de 

produto artesanal 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE BALAS, 

CHOCOLATES, 

DERIVADOS DO 

CACAU E SIMILARES 

 

1093-7|02 

Fabricação de frutas 

cristalizadas, balas e  

semelhantes 

I - Risco baixo, 

inexistente ou 

irrelevante 

Desde que o resultado 

do exercício da 

atividade econômica 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE BALAS, 

CHOCOLATES, 

DERIVADOS DO 



não seja diferente de 

produto artesanal 

CACAU E SIMILARES 

1094-5|00 
Fabricação de 

massas  alimentícias 

I - Risco baixo, 

inexistente ou 

irrelevante 

Desde que o resultado 

do exercício da 

atividade econômica 

não seja diferente de 

produto artesanal 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE 

MASSAS 

ALIMENTÍCIAS 

1095-3|00 

Fabricação de 

especiarias, molhos, 

temperos e 

condimentos 

I - Risco baixo, 

inexistente ou 

irrelevante 

Desde que o 

resultado do 

exercício da atividade 

econômica não seja 

diferente de 

especiaria ou 

condimento 

desidratado 

produzido 

artesanalmente 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE 

ESPECIARIAS, 

MOLHOS, TEMPEROS, 

CONDIMENTOS 

1096-1|00 

Fabricação de 

alimentos e pratos 

prontos 

I - Risco baixo, 

inexistente ou 

irrelevante 

Desde que o 

resultado do 

exercício da atividade 

econômica não seja 

diferente de 

especiaria ou 

condimento 

desidratado 

produzido 

artesanalmente 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE 

OUTROS ALIMENTOS 

NÃO ESPECIFICADOS 

1099-6|04 
Fabricação de gelo  

comum 

I - Risco baixo, 

inexistente ou 

irrelevante 

Desde que o 

resultado do 

exercício da atividade 

econômica não seja 

diferente de 

especiaria ou 

Alto risco INDÚSTRIA DE GELO 



condimento 

desidratado 

produzido 

artesanalmente 

1099-6|05 

Fabricação de 

produtos para 

infusão (chá, mate, 

etc.) 

 

II - Risco médio 

ou moderado 

**** 

Desde que o 

resultado do 

exercício da atividade 

econômica não seja 

diferente de produto 

artesanal 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE CAFÉ, 

CEVADA, CHÁ, ERVA 

MATE, E PRODUTOS 

SOLÚVEIS 

1099-6|99 

Fabricação de outros 

produtos 

alimentícios não 

especificados 

anteriormente 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE 

OUTROS ALIMENTOS 

NÃO ESPECIFICADOS 

2014-2|00 
Fabricação de gases 

industriais 

II - Risco médio 

ou moderado 

**** 

Desde que o gás 

fabricado não seja 

usado para fim 

terapêutico 

Alto risco 
INDÚSTRIA DE 

MEDICAMENTOS 

2019-3|99 

Fabricação de outros   

produtos químicos 

inorgânicos não 

especificados 

anteriormente 

II - Risco médio 

ou moderado 

**** 

Desde que o 

resultado do  exercício 

da atividade não seja 

produto de uso ou 

aplicação como 

aditivo de alimentos 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE 

ADITIVOS PARA 

ALIMENTOS 

2052-5|00 

Fabricação de 

desinfestantes 

domissanitários 

III – Risco alto   
INDÚSTRIA DE 

SANEANTES 

2063-1|00 

Fabricação de 

cosméticos, produtos 

de perfumaria e de 

higiene pessoal 

III – Risco 

alto 
  

INDÚSTRIA DE 

COSMÉTICOS, 

PRODUTOS DE 

HIGIENE E PERFUMES 



2091-6|00 
Fabricação de 

adesivos e selantes 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

**** 

Desde que o 

resultado do exercício 

da atividade não seja 

utilizado para o 

revestimento interno 

de embalagens que 

entram em contato 

com alimentos; e não 

sejam, adesivos, 

colas, decalques e 

selantes para uso 

industrial e 

doméstico de origem 

animal, vegetal e 

sintética que utilizam 

precursores no 

processo de síntese 

química destes 

compostos 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE 

EMBALAGENS PARA 

ALIMENTOS 

2093-2|00 

Fabricação de 

aditivos de uso 

industrial 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

**** 

Desde que o 

resultado do exercício 

da atividade não seja 

aditivo alimentar ou 

insumo farmacêutico 

ou insumo para 

cosméticos, perfumes 

e produto de higiene 

ou insumo para 

indústria de produto 

para saúde ou 

insumo para 

saneantes 

Alto risco 

INDÚSTRIA DE 

ADITIVOS PARA 

ALIMENTOS 



2121-1|02 

Fabricação de 

medicamentos 

homeopáticos para 

uso humano 

III – Risco 

alto 
  

INDÚSTRIA DE 

MEDICAMENTOS 

2121-1|03 

Fabricação de 

medicamentos 

fitoterápicos para 

uso humano 

III – Risco 

alto 
  

INDÚSTRIA DE 

MEDICAMENTOS 

3250-7|01 

Fabricação de 

instrumentos não 

eletrônicos e 

utensílios para uso 

médico, cirúrgico, 

odontológico e de 

laboratório 

III – Risco 

alto 

  

INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE 

3250-7|02 

Fabricação de 

mobiliário para uso  

médico, cirúrgico, 

odontológico e de 

laboratório 

 

 

III – Risco 

alto 

  

INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE 

3250-7|03 

Fabricação de 

aparelhos e 

utensílios para 

correção de defeitos 

físicos e aparelhos 

ortopédicos em geral 

sob encomenda 

III – Risco 

alto 
  

FABRICAÇÃO DE 

ÓRTESES E PRÓTESES 

SOB MEDIDA 

3250-7|04 

Fabricação de 

aparelhos e 

utensílios para 

correção de defeitos 

físicos e aparelhos 

III – Risco 

alto 
  

INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE 



ortopédicos em 

geral, exceto sob 

encomenda 

3250-7|07 

Fabricação de artigos 

ópticos 

I - Risco 

baixo, 

inexistente ou 

irrelevante 

Desde que não haja 

fabricação de  produto 

para saúde 

Alto risco 

 

INDUSTRIA DE 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE 

4632-0|03 

Comércio atacadista 

de cereais e 

leguminosas 

beneficiados, 

farinhas, amidos e 

féculas, com 

atividade de 

fracionamento e 

acondicionamento 

associada 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

**** 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade a realização 

de fracionamento, 

acondicionamento, 

embalagem e/ou 

rotulagem, 

consideradas etapas 

do processo 

produtivo 

Alto risco 

ATACADISTA DE 

CEREAIS, AMIDOS, 

FARINHAS E FÉCULAS 

4633-8|01 

Comércio atacadista 

de frutas, verduras, 

raízes, tubérculos, 

hortaliças e legumes 

frescos 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  

ATACADISTA DE 

VEGETAIS E 

PRODUTOS DE 

FRUTAS 

4634-6|01 

Comércio atacadista 

de carnes bovinas e 

suínas e derivados 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  

ATACADISTA DE AVES 

VIVAS E OVOS E 

ATACADISTA DE 

CARNES EM GERAL 

4634-6|02 

Comércio atacadista 

de aves abatidas e 

derivados 

I - Risco 

baixo, 

inexistente 

ou irrelevante 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade o abate de 

aves 

Alto risco 

(Registro e 

fiscalização: 

ADAGRO) 

COMÉRCIO VAREJISTA 

DE CARNES E PEIXES 

4634-6|99 
Comércio atacadista 

de carnes e 

II - Risco 

médio ou 
  

COMÉRCIO VAREJISTA 

DE CARNES E PEIXES 



derivados de outros 

animais 

moderado 

4635-4|03 

Comércio atacadista 

de bebidas com 

atividade de 

fracionamento e 

acondicionamento 

associada 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

**** 

Desde que não haja a 

realização de 

atividade de 

engarrafamento e/ou 

rotulagem, 

consideradas etapas 

do processo 

produtivo, de água 

mineral 

Alto risco 

COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS NÃO 

ESPECIFICADOS 

4637-1|02 
Comércio atacadista 

de açúcar 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  
ATACADISTA DE 

AÇÚCAR 

4637-1|03 
Comércio atacadista 

de óleos e gorduras 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  

ATACADISTA DE 

ÓLEOS E GORDURAS 

VEGETAIS 

4637-1|05 

Comércio atacadista 

de massas 

alimentícias 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  

ATACADISTA DE PÃES, 

BOLOS, BISCOITOS E 

SIMILARES 

4637-1|06 
Comércio atacadista 

de sorvetes 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  

ATACADISTA DE 

GELADOS 

COMESTÍVEIS 

4637-1|99 

Comércio atacadista 

especializado em 

outros produtos 

alimentícios não 

especificados 

anteriormente 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  

ATACADISTA DE 

ALIMENTOS NÃO 

ESPECIFICADOS 

4639-7|02 
Comércio atacadista 

de produtos 

III – Risco 

alto 

   



alimentícios em geral  

com atividade de 

fracionamento e 

acondicionamento  

associada 

4645-1|01 

 

Comércio atacadista 

de instrumentos e 

materiais para uso 

médico, cirúrgico, 

hospitalar e de 

laboratórios 

III – Risco 

alto 
  

DISTRIBUIDOR DE 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE 

4649-4|08 

 

Comércio atacadista 

de produtos de 

higiene, limpeza e 

conservação 

domiciliar 

III – Risco 

alto 
  

DISTRIBUIDORA DE 

COSMÉTICOS, 

PRODUTOS DE 

HIGIENE E PERFUMES 

4649-4|09 

 

Comércio atacadista 

de produtos de 

higiene, limpeza e 

conservação 

domiciliar, com 

atividade de 

fracionamento e 

acondicionamento   

associada 

III – Risco 

alto 
  

DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS 

SANEANTES 

DOMISSANITÁRIOS 

4664-8|00 

Comércio atacadista 

de máquinas, 

aparelhos e 

equipamentos para 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

Desde que o 

resultado do 

exercício da atividade 

não compreenda a 

Alto risco 

DISTRIBUIDOR DE 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE 



uso odonto-médico- 

hospitalar; partes e 

peças 

comercialização 

de produtos para a 

saúde 

4721-1|03 
Comércio varejista 

de laticínios e frios 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  

COMÉRCIO VAREJISTA 

DE LATICÍNIOS, FRIOS 

E CONSERVAS 

4722-9|02 Peixaria 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  
COMÉRCIO VAREJISTA 

DE CARNES E PEIXES 

4771-7|03 

Comércio varejista 

de produtos 

farmacêuticos 

homeopáticos 

 

 

III – Risco 

alto 

  FARMÁCIA/DROGARIA 

4930-2|01 

Transporte 

rodoviário de carga, 

exceto produtos 

perigosos e 

mudanças, municipal 

I – Risco 

baixo, 

inexistente 

ou 

irrelevante 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade o 

transporte e/ou 

armazenamento de 

medicamento, 

cosmético, perfume, 

produto de higiene, 

saneante, produto 

para saúde, sangue, 

produtos que 

necessitam de 

condições especiais 

de temperatura e 

umidade 

Alto risco 

TRANSPORTADORA DE 

MEDICAMENTOS, 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE, COSMÉTICOS 

OU SANEANTES 

4930-2|02 

 

Transporte 

rodoviário de carga, 

exceto produtos 

I – Risco 

baixo, 

inexistente 

ou 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade o 

transporte e/ou 

Alto risco 

TRANSPORTADORA DE 

MEDICAMENTOS, 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE, COSMÉTICOS 



perigosos e 

mudanças, 

intermunicipal, 

interestadual e 

internacional 

irrelevante armazenamento de 

medicamento, 

cosmético, perfume, 

produto de higiene, 

saneante, produto 

para saúde, sangue, 

produtos que 

necessitam de 

condições  especiais 

de temperatura e 

umidade 

OU SANEANTES 

5211-7|01 

 

Armazéns gerais - 

emissão de warrant 

 

I – Risco 

baixo, 

inexistente 

ou 

irrelevante 

Desde que não haja, 

no exercício da 

atividade, o 

armazenamento de 

medicamento, 

cosmético, perfume, 

produto de higiene, 

saneante, produto 

para saúde, sangue 

e/ou produtos que 

necessitem de 

condições especiais 

de temperatura e 

umidade 

 

Alto risco 

ARMAZENADORA DE 

MEDICAMENTOS, 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE, COSMÉTICOS 

OU SANEANTES 

 

 

5211-7|99 

 

 

Depósitos de 

mercadorias para 

terceiros, exceto 

armazéns gerais e 

guarda-móveis 

 

I – Risco 

baixo, 

inexistente 

ou 

irrelevante 

Desde que não haja, 

no exercício da 

atividade, o 

armazenamento de 

medicamento, 

cosmético, perfume, 

produto de higiene, 

 

 

Alto risco 

ARMAZENADORA DE 

MEDICAMENTOS, 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE, COSMÉTICOS 

OU SANEANTES 



saneante, produto 

para saúde, sangue 

e/ou produtos que 

necessitem de 

condições especiais 

de temperatura e 

umidade 

5510-8|01 
 

Hotéis 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  
HOTÉIS, MÓTEIS E 

CONGÊNERES 

5510-8|02 Apart-hotéis 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  
HOTÉIS, MÓTEIS E 

CONGÊNERES 

5510-8|03 Motéis 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  
HOTÉIS, MÓTEIS E 

CONGÊNERES 

5620-1|01 

Fornecimento de 

alimentos 

preparados 

preponderantemente 

para empresas 

III – Risco 

alto 
  

FORNECIMENTO DE 

ALIMENTOS PARA 

EMPRESAS, 

CONCESSIONÁRIAS 

 

 

8129-0|00 

 

 

Atividades de 

limpeza  não 

especificadas 

anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade o 

procedimento de 

esterilização de 

produtos relacionados 

à saúde; não haja a 

prestação de serviços 

de reprocessamento 

por gás óxido de 

etileno (E.T.O) ou 

 

 

 

 

 

 

Alto risco 

 

 

EMPESA DE 

ESTERILIZAÇÃO E 

REPROCESSAMENTO 

DE ART. MÉDICOS 



suas misturas; não 

haja a prestação de  

serviços de 

esterilização por gás 

óxido de etileno ou 

suas misturas em 

hospital ou entidade 

a ele assemelhada; 

não haja a prestação 

de serviços de 

irradiação de 

alimentos por 

radiação ionizante; 

não haja a prestação 

de serviços de 

esterilização através 

de óxido de etileno 

(E.T.O)  ou radiação 

ionizante; e não haja 

a prestação de 

serviços de 

eliminação de 

microorganismos 

nocivos por meio de 

esterilização em 

equipamentos 

médico- hospitalares 

e/ou outros 

8292-0|00 

Envasamento e 

empacotamento sob 

contrato 

 

Desde que não haja, 

no exercício  da 

atividade, o 

envasamento, 

Alto risco 
INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS 



fracionamento e/ou 

empacotamento de 

produtos relacionados 

a saúde, tais como: 

engarrafamento de 

produtos líquidos, 

incluindo  alimentos e 

bebidas, 

empacotamento de 

sólidos, envasamento 

em  aerossóis ou 

empacotamento de 

preparados 

farmacêuticos 

8610-1|02 

Atividades de 

atendimento em 

pronto-socorro e 

unidades 

hospitalares para 

atendimento a 

urgências 

III – Risco 

alto 
  

HOSPITAL 

ESPECIALIZADO 

8621-6|01 UTI móvel 
III – Risco 

alto 
  

UNID. MÓVEIS 

TERREST. PARA 

TRANSP. DE 

PACIENTES 

8622-4|00 

Serviços de remoção 

de pacientes, exceto 

os serviços móveis de 

atendimento a 

urgências 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  

UNID. MÓVEIS 

TERREST. PARA 

TRANSP. DE 

PACIENTES 

8630-5|02 

Atividade médica 

ambulatorial com 

recursos para 

III – Risco 

alto 
  AMBULATÓRIO 



realização de exames 

complementares 

8630-5|03 

Atividade médica 

ambulatorial restrita 

a consultas 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade a realização 

de procedimentos 

invasivos 

Alto risco AMBULATÓRIO 

8630-5|04 
Atividade 

odontológica 

III – Risco 

alto 
  

CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA 

8630-5|99 

Atividades de 

atenção ambulatorial 

não especificadas 

anteriormente 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade a realização 

de procedimentos 

invasivos 

 

 

Alto risco 

 

 

 

AMBULATÓRIO 

 

8640-2|02 Laboratórios clínicos 
III – Risco 

alto 
  

LABORATÓRIO DE 

ANÁLISES CLINICAS 

8640-2|05 

Serviços de 

diagnóstico por 

imagem com uso de 

radiação ionizante, 

exceto tomografia 

III – Risco 

alto 
  

SERVIÇO DE MEDICINA 

NUCLEAR 

8640-2|07 

Serviços de 

diagnóstico por 

imagem sem uso de 

radiação ionizante, 

exceto ressonância 

magnética 

III – Risco 

alto 
  

SERVIÇO DE 

RADIODIAGNÓSTICO 

MÉDICO 

8640-2|08 

Serviços de 

diagnóstico por 

registro gráfico - ECG, 

EEG e outros exames 

III – Risco 

alto 
  

SERVIÇO DE 

RADIODIAGNÓSTICO 

MÉDICO 



análogos 

8640-2|09 

Serviços de 

diagnóstico por 

métodos ópticos 

endoscopia e outros 

exames análogos 

III – Risco 

alto 
  

 

SERVIÇO DE 

RADIODIAGNÓSTICO 

MÉDICO 

 

8640-2|13 
Serviços de 

litotripsia 

III – Risco 

alto 
  Serviços de litotripsia 

8640-2|99 

Atividades de 

serviços de 

complementação 

diagnóstica e 

terapêutica não 

especificadas 

anteriormente 

III – Risco 

alto 
  Sem classificação 

8650-0|01 
Atividades de 

enfermagem 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

**** 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade a realização 

de procedimentos 

invasivos 

Alto risco 
ATIVIDADES DE 

ENFERMAGEM 

8690-9|03 
Atividades de 

acupuntura 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  
SERVIÇO EXEC. PROF. 

EM ACUPUNTURA 

8690-9|04 
Atividades de 

podologia 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  
Atividades de 

podologia 

8690-9|99 

Outras atividades de 

atenção à saúde 

humana não 

especificadas 

anteriormente 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade a realização 

de procedimentos 

invasivos 

Alto risco Sem classificação 

8711-5|03 Atividades de III – Risco   Sem classificação 



assistência a 

deficientes físicos, 

imunodeprimidos e 

convalescentes 

alto  

8712-3|00 

Atividades de 

fornecimento de 

infraestrutura de 

apoio e assistência a 

paciente no domicílio 

III – Risco 

alto 
  

SERVIÇO DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA 

DOMICILIAR 

8720-4|99 

Atividades de 

assistência 

psicossocial e à 

saúde a portadores 

de distúrbios 

psíquicos, deficiência 

mental e 

dependência química 

e grupos similares 

não especificadas 

anteriormente 

III – Risco 

alto 
  SAÚDE MENTAL 

8730-1|02 
Albergues 

assistenciais 

I - Risco 

baixo, 

inexistente 

ou 

irrelevante 

Desde que a 

atividade não atenda 

idosos e 

incapacitados 

físicos ou mentais 

 Sem classificação 

 

8730-1|99 

* 

Atividades de 

assistência social 

prestadas em 

residências coletivas 

e particulares não 

especificadas 

anteriormente 

III – Risco 

alto 
  

CLINICA DE 

TRATAMENTO DE 

DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA 



9601-7|01 Lavanderias 

I - Risco 

baixo, 

inexistente 

ou 

irrelevante 

Desde que o exercício 

da atividade não 

compreenda 

lavanderia, 

autônoma e 

independente de 

outro 

estabelecimento, que 

processa roupa 

hospitalar 

Alto risco 
LAVANDERIA 

HOSPITALAR 

9602-5|02 

Atividades de 

estética e outros 

serviços de cuidados 

com a beleza 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

**** 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade a realização 

de procedimentos 

invasivos 

Alto risco Atividades de estética 

9603-3|02 Serviços de cremação 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  

CEMITÉRIO, 

NECROTÉRIO E 

CREMATÓRIO 

9603-3|04 
Serviços de 

funerárias 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  FUNERÁRIA 

9603-3|05 
Serviços de 

somatoconservação 
III – Risco alto   

CLINICA DE 

EMBALSAMENTO E 

PREPARAÇÃO DE 

CORPOS 

9603-3|99 

Atividades funerárias 

e serviços 

relacionados não 

especificados 

anteriormente 

II - Risco 

médio ou 

moderado 

  

CLINICA DE 

EMBALSAMENTO E 

PREPARAÇÃO DE 

CORPOS 

8630-5|01 
Atividade médica 

ambulatorial com 
III – Risco alto   HOSPITAL DIA 



recursos para 

realização de 

procedimentos 

cirúrgicos 

8610-1|01 

Atividades de 

atendimento 

hospitalar, exceto 

pronto-socorro e 

unidades para 

atendimento a 

urgências 

III – Risco alto   

 

 

HOSPITAL DIA 

CENTRO DE SAÚDE 

UNIDADE MISTA 

 

 

8690-9|02 
Atividades de bancos 

de leite humano 
III – Risco alto   

BANCO DE LEITE 

HUMANO 

8720-4|01 

Atividades de centros 

de assistência 

psicossocial 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

COMUNIDADE 

TERAPÊUTICA 

8650-0|99 

Atividades de 

profissionais da área 

de saúde não 

especificadas 

anteriormente 

II - Risco médio 

ou moderado 

Desde que não haja 

no exercício da 

atividade a realização 

de procedimentos 

invasivos 

Alto risco Sem classificação 

8630-5|07 

Atividades de 

reprodução humana 

assistida 

III – Risco alto   

BANCO DE CÉLULAS E 

TECIDOS 

GERMINATIVOS 

8650-0|07 

Atividades de terapia 

de nutrição enteral e 

parenteral 

III – Risco alto   

SERVIÇO DE 

NUTRIÇÃO ENTERAL E 

SERVIÇO DE 

NUTRIÇÃO 

PARENTERAL 

8711-5|04 

Centros de apoio a 

pacientes com câncer 

e com AIDS 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

CASA DE APOIO P/ 

PORTADORES DE 

VÍRUS HIV 



CASA DE APOIO P/ OS 

PORT. DE DOENÇAS 

CRÔNICAS 

8711-5|01 
Clínicas e residências 

geriátricas 
III – Risco alto   

INST. DE LONGA 

PERMANÊNCIA P/ 

IDOSOS 

4635-4|99 

Comércio atacadista 

de bebidas não 

especificadas 

anteriormente 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

ATACADISTA DE ÁGUA 

MINERAL NATURAL, 

ÁGUA ADICIONADA 

DE SAIS E BEBIDAS 

 

4637-1|01 

Comércio atacadista 

de café torrado, 

moído e solúvel 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

ATACADISTA DE CAFÉ, 

CEVADA, ERVA MATE 

E PRODUTOS 

SOLÚVEIS 

4632-0|01 

Comércio atacadista 

de cereais e 

leguminosas 

beneficiados 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

ATACADISTA DE 

CEREAIS, AMIDOS, 

FARINHAS E FÉCULAS 

E ATACADISTA DE 

VEGETAIS E 

PRODUTOS DE 

FRUTAS 

4646-0|01 

Comércio atacadista 

de cosméticos e 

produtos de 

perfumaria 

III – Risco alto   

IMPORTADORA / 

DISTRIBUIDORA DE 

INSUMO COSMÉTICOS 

4632-0|02 

Comércio atacadista 

de farinhas, amidos e 

féculas 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

ATACADISTA DE 

CEREAIS, AMIDOS, 

FARINHAS E FÉCULAS 

4631-1|00 
Comércio atacadista 

de leite e laticínios 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

ATACADISTA DE LEITE 

E PRODUTOS DO LEITE 

4644-3|01 Comércio atacadista III – Risco alto   DISTRIBUIDOR DE 



de medicamentos e 

drogas de uso 

humano 

MEDICAMENTOS 

4634-6|03 

Comércio atacadista 

de pescados e frutos 

do mar 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

ATACADISTA DE 

CARNES EM GERAL, 

PESCADOS E FRUTOS 

DO MAR 

4646-0|02 

Comércio atacadista 

de produtos de 

higiene pessoal 

III – Risco alto   
DISTRIBUIDOR DE 

COSMÉTICO 

4645-1|03 

Comércio atacadista 

de produtos 

odontológicos 

III – Risco alto   

DISTRIBUIDOR DE 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE 

4645-1|02 

Comércio atacadista 

de próteses e artigos 

de ortopedia 

III – Risco alto   

DISTRIBUIDOR DE 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE 

4771-7|02 

Comércio varejista 

de produtos 

farmacêuticos, com 

manipulação de 

fórmulas 

III – Risco alto   
FARMÁCIA DE 

MANIPULAÇÃO 

4771-7|01 

Comércio varejista 

de produtos 

farmacêuticos, sem 

manipulação de 

fórmulas 

III – Risco alto   

FARMÁCIA/DROGARIA 

FARMÁCIA BÁSICA 

FARMÁCIA 

HOSPITALAR 

8711-5|05 

Condomínios 

residenciais para 

idosos 

II – Risco 

médio ou 

moderado 

  Sem classificação 

3600-6|02 
Distribuição de água 

por caminhões 
III – Risco alto   

Transportador  DE 

ÁGUA  POTÁVEL 

 Fabricação de açúcar III – Risco alto   INDÚSTRIA E REFINO 



1072-4|01 de cana refinado DE AÇÚCAR 

1072-4|02 

Fabricação de açúcar 

de cereais (dextrose) 

e de beterraba 

III – Risco alto   
INDÚSTRIA E REFINO 

DE AÇÚCAR 

1099-6|06 

Fabricação de 

adoçantes naturais e 

artificiais 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE 

ADITIVOS PARA 

ALIMENTOS 

1099-6|07 

Fabricação de 

alimentos dietéticos 

e complementos 

alimentares 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS PARA 

FINS ESPECIAIS 

1099-6|03 

Fabricação de 

fermentos e 

leveduras 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE CAFÉ, 

CEVADA, CHÁ, ERVA 

MATE, E PRODUTOS 

SOLÚVEIS 

3250-7|05 

Fabricação de 

materiais para 

medicina e 

odontologia 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS PARA 

SAÚDE 

2121-1|01 

Fabricação de 

medicamentos 

alopáticos para uso 

humano 

III – Risco alto   
INDÚSTRIA DE 

MEDICAMENTOS 

1099-6|02 
Fabricação de pós- 

alimentícios 
III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE PÓS OU 

MISTURA PARA O 

PREPARO DE 

ALIMENTOS E BEBIDAS 

2123-8|00 

Fabricação de 

preparações 

Farmacêuticas 

(farmácia de 

manipulação) 

III – Risco alto   
FARMÁCIA DE 

MANIPULAÇÃO 



2110-6|00 

Fabricação de 

produtos 

farmoquímicos 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE 

INSUMOS 

FARMACÊUTICOS 

1082-1|00 

Fabricação de 

produtos à base de 

café 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE PÓS OU 

MISTURA PARA O 

PREPARO DE 

ALIMENTOS E BEBIDAS 

2062-2|00 

Fabricação de 

produtos de limpeza 

e polimento 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS 

SANEANTES 

DOMISSANITÁRIOS 

1091-1|01 

Fabricação de 

produtos de 

panificação industrial 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE PÃES, 

PRODUTOS DE 

CONFEITARIA, BOLOS, 

BISCOITOS, BOLACHAS 

E SIMILARES 

2061-4|00 

Fabricação de sabões 

e detergentes 

sintéticos 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS 

SANEANTES 

DOMISSANITÁRIOS 

1053-8|00 

Fabricação de 

sorvetes e outros 

gelados 

comestíveis 

III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE 

GELADOS 

COMESTÍVEIS 

9603-3|01 

Gestão e 

manutenção de 

cemitérios 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

CEMITÉRIO, 

NECROTÉRIO E 

CREMATÓRIO 

8122-2|00 

Imunização e 

controle de pragas 

urbanas 

III – Risco alto   
CONTROLADORA DE 

PRAGAS URBANAS 

8711-5|02 
Instituições de longa 

permanência para 
III – Risco alto   

INST. DE LONGA 

PERMANÊNCIA P/ 



idosos IDOSOS 

8640-2|01 

Laboratórios de 

anatomia patológica 

e citológica 

III – Risco alto   

LABORATÓRIO DE 

ANATOMIA 

PATOLÓGICA 

8730-1|01 Orfanatos III – Risco alto   ORFANATO 

 

3250-7|09 

Serviço de 

laboratório óptico 
III – Risco alto   LABORATÓRIO ÓTICO 

8640-2|14 

Serviços de bancos 

de células e tecidos 

humanos 

 

III – Risco alto 
  

BANCO DE CÉLULAS E 

TECIDOS 

GERMINATIVOS 

BANCO DE TECIDOS 

MÚSCULO-

ESQUELÉTICO 

BANCO DE OLHOS 

BANCO DE MEDULA 

ÓSSEA 

BANCO DE CÉLULAS 

DE CORDÃO 

UMBILICAL 

8640-2|03 
Serviços de diálise e 

nefrologia 
III – Risco alto   

DPA/DPAC/DPI OU 

HEMODIÁLISE OU 

HEMODIÁLISE 

EXTERNA 

8640-2|12 
Serviços de 

hemoterapia 
III – Risco alto   

AGÊNCIA 

TRANSFUSIONAL 

HEMOCENTRO 

REGIONAL 

NÚCLEO DE 

HEMOTERAPIA 

8640-2|10 
Serviços de 

quimioterapia 
III – Risco alto   

SERVIÇO DE 

QUIMIOTERAPIA 

8640-2|11 Serviços de III – Risco alto   SERVIÇO DE 



radioterapia RADIOTERAPIA 

8640-2|06 

Serviços de 

ressonância 

magnética 

III – Risco alto   

SERVIÇO DE 

RADIODIAGNÓSTICO 

MÉDICO 

9603-3|03 
Serviços de 

sepultamento 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

CLÍNICA DE 

EMBALSAMENTO E 

PREPARAÇÃO DE 

CORPOS ou 

CEMITÉRIO, 

NECROTÉRIO E 

CREMATÓRIO 

9609-2|06 

Serviços de tatuagem 

e colocação de 

piercing 

III – Risco alto   

ESTABELECIMENTO DE 

TATUAGEM E 

PIERCING 

8640-2|04 
Serviços de 

tomografia 
III – Risco alto   

SERVIÇO DE 

RADIODIAGNÓSTICO 

MÉDICO 

8630-5|06 

Serviços de 

vacinação e 

imunização humana 

III – Risco alto   

CLÍNICAS DE 

VACINAÇÃO E 

IMUNIZAÇÃO 

HUMANA 

8621-6|02 

Serviços móveis de 

atendimento a 

urgências, exceto por 

UTI móvel 

 

III – Risco alto 
  

UNID. MÓVEIS 

TERREST. PARA 

TRANSP. DE 

PACIENTES 

1081-3|02 
Torrefação e 

moagem de café 
III – Risco alto   

INDÚSTRIA DE CAFÉ, 

CEVADA, CHÁ, ERVA 

MATE, E PRODUTOS 

SOLÚVEIS 

4711-3|01 

Comércio varejista 

de mercadorias em 

geral, com 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

SUPERMERCADOS EM 

GERAL 



predominância de 

produtos 

alimentícios - 

hipermercados 

4711-3|02 

Comércio varejista 

de mercadorias em 

geral, com 

predominância de 

produtos 

alimentícios - 

supermercados 

II - Risco médio 

ou moderado 
  

SUPERMERCADOS EM 

GERAL 

 


