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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTO RISCO PARA ANÁLISE DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS BÁSICOS (PBA) PELA 
VISA MANAUS 

2025-5/00 Fabricação de desinfetantes domissanitários 
2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 
2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 
2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
3250-7/02 Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 
3250-7/03 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de, defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob 

encomenda 
3250-7/04 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob 

encomenda 
3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia 
3250-7/09 Serviço de laboratório óptico 
3600-6/02 Distribuição de água por caminhões 
4639-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento 

associada 
4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 
4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e 

acondicionamento associada 
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 
8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 



8511-2/00 Educação infantil – creche 
8621-6/01 UTI móvel 
8621-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 
630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 

8630-5/04 Atividade odontológica 
8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana 
8640-2/01 Laboratório de anatomia patológica e citológica 
8640-2/02 Laboratórios clínicos 
8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 
8690-9/02 Atividades de banco de leite humano 
8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas 
8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos 
8711-5/03 Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 
8712-3/00 Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 
8720-4/99 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e 

dependência química não especificadas anteriormente 
8730-1/01 Orfanatos 
8730-1/99 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente 

eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
9603-3/05 Serviços de somatoconservação 

 
 
 
 
 


