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CÓDIGO DESCRIÇÃO
ATUALIZAÇÃO

CMVSVIGILÂNCIA EM SAÚDE
CNAE FISCAL

27 OUTRAS ATIVIDADES
RELACIONADAS À SAÚDE

DEMAIS ATIVIDADES
RELACIONADAS À SAÚDE
Subgrupo C – Atividades relacionadas à saúde

GRUPO III

SERVIÇOS DE PROTESE 
DENTÁRIA

COMÉRCIO VAREJISTA 
DE ARTIGOS MÉDICOS E 
ORTOPÉDICOS

COMÉRCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS DE ÓTICA

ATIVIDADES DE 
CONDICIONAMENTO 
FÍSICO

LAVANDERIAS

OUTRAS ATIVIDADES 
DE TRATAMENTO DE 
BELEZA

SERVIÇOS DE
TATUAGEM 
ECOLOCAÇÃO 
DE PIERCING

Compreende: 
Atividades exercidas em laboratórios de prótese dentária. 

Compreende:
• Comércio varejista de aparelhos auditivos, produtos para tatu-

agem, agulhas de acupuntura e kits diagnóstico;
• Comércio e locação de equipamentos para terapia respiratória;
• A fabricação de:

• Próteses ortopédicas, sob encomenda, prescritas por médicos;
• Calçados ortopédicos sob medida. 

Não Compreende: 
A fabricação de cadeiras de rodas (3092-0/00).

Compreende: 
• As óticas com montagem de lentes oftálmicas com grau sob 

prescrição médica que comercializem lentes de contato;
• Comércio de artigos ópticos, inclusive os de lentes de contato 

descartáveis. 

Não Compreende: 
A fabricação de lentes de contato e lentes intra-oculares (3250-7/07).

Compreende: 
Academias: 
• De ginástica aeróbica;
• De yoga;
• Para a prática de pilates;
• De musculação e Centros de musculação;

Atividades de:
• Condicionamento físico 
• Condicionamento físico, não  anteriormente;
• Hidroginástica;
• Instrutores de educação física.

Não Compreende:
• Atividades de  (8650-0/04);
• Clínicas de emagrecimento e de massagem estética (9609-2/01);
• Atividades realizadas por  legalmente habilitado, 

exercidas de forma independente.

Compreende: 
Lavanderias que processam exclusivamente roupas hospitalares (lavande-
rias hospitalares autônomas e independentes de outro estabelecimento).

Compreende: 
Serviços de:
• Manicures e pedicuros;
• Barbearia;
• As atividades de: lavagem, corte, penteado, tingimento e outros 

tratamentos de cabelo;
Atividades de:
• Limpeza de pele, massagem facial, maquiagem, etc;
• Depilação com cera;
• Drenagem linfática; 
• Bronzeamento  sem uso de câmara de bronzeamento. 

Não Compreende: 
• Atividades de podólogos (8690-9/99);
• Clínicas de emagrecimento e de massagem estética (9609-2/01). 

Compreende:
• Atividades de piercing exercidas por  habilitado, em 

consultório isolado;
• Serviços de tatuagem exercidos por  habilitado, em 

consultório isolado;
• Maquiagem  exercida por  habilitado, em 

consultório isolado.


