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Região de Saúde: CENTRO/NORTE
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Município

PEDRO CANÁRIO
www.saude.es.gov.br/visa/pactuacao

Atividades econômicas fiscalizadas pela

VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL
CNAE

DESCRIÇÃO

1122-4/04

Fabricação de alimentos dietéticos e complementos
alimentares
Fabricação de outros produtos alimentícios não
especificados anteriormente
Fabricação de bebidas isotônicas

2014-2/00

Fabricação de gases industriais

2093-2/00

Fabricação de aditivos de uso industrial

2110-6/00

Fabricação de produtos farmoquímicos
Fabricação de medicamentos alopáticos para uso
humano
Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso
humano
Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso
humano
Fabricação de preparações farmacêuticas
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com
manipulação de fórmulas
Comércio varejista de produtos farmacêuticos
homeopáticos

1099-6/07
1099-6/99

2121-1/01
2121-1/02
2121-1/03
2123-8/00
4771-7/02
4771-7/03

8129-0/00

Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente

8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto prontosocorro e unidades para atendimento a urgências

8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e
unidades hospitalares para atendimento a urgências

8630-5/07

Atividade médica ambulatorial com recursos para
realização de procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial com recursos para
realização de exames complementares
Atividades de reprodução humana assistida

8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

8640-2/04

Serviços de tomografia
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de
radiação ionizante, exceto tomografia

8630-5/01
8630-5/02

8640-2/05

OBSERVAÇÃO

Desde que o gás fabricado seja utilizado para fins
terapêuticos e/ou para gaseificação de bebidas
Desde que o resultado do exercício da atividade seja
aditivo alimentar ou insumo farmacêutico

Desde que haja no exercício da atividade o procedimento
de esterilização de produtos relacionados à saúde; e/ou a
prestação de serviços de reprocessamento por gás óxido
de etileno (E.T.O) ou suas misturas; e/ou a prestação de
serviços de esterilização por gás óxido de etileno ou suas
misturas em hospital ou entidade a ele assemelhada; e/ou
a prestação de serviços de irradiação de alimentos por
radiação ionizante; e/ou a prestação de serviços de
esterilização através de óxido de etileno (E.T.O) ou
radiação ionizante; e/ou a prestação de serviços de
eliminação de micro-organismos nocivos por meio de
esterilização em equipamentos médico-hospitalares e/ou
outros

Desde que haja no exercício da atividade o uso de
equipamentos de radiação ionizante
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8640-2/06

Serviços de ressonância magnética

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

8640-2/11

Serviços de radioterapia

8640-2/12

Serviços de hemoterapia

8640-2/13

Serviços de litotripsia

8640-2/14

Serviços de bancos de células e tecidos humanos

8650-0/07

Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

8690-9/01
8690-9/02
8690-9/99
8712-3/00

8720-4/99

Atividades de práticas integrativas e complementares
em saúde humana
Atividades de bancos de leite humano
Outras atividades de atenção à saúde humana não
especificadas anteriormente
Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio
e assistência a paciente no domicílio

OBSERVAÇÃO

Desde que haja no exercício da atividade a realização de
procedimentos invasivos
Desde que haja no exercício da atividade a realização de
procedimentos invasivos

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental
e dependência química e grupos similares não
especificadas anteriormente

Base legal:
Resolução CIB nº 075/2021, de 17/05/2021 (publicada no DIO/ES de 19/05/2021)

