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1. Identificação do produto e da empresa 

 
Identificação da substância/preparação 
Referência do produto:  

Nome do produto: CLORANFENICOL 
 
Identificação da sociedade/empresa 
Empresa:  CONTROL LAB COM. DE PROD. P/LAB. LTDA 

Rua Niterói, 81, CEP 83010-600 – São Jose dos Pinhais - Paraná - Brasil  
Tel (0xx41) 32821090 - Fax (0xx41) 32821090 e-Mail: contato@ctrl-lab.com.br 
 

 
2. . Identificação de perigos 

 
 
Classificação da substância ou mistura: Carcinogenicidade: Categoria 1ª 
 
Pictogramas:  
 

 
 
Palavra de advertência: Perigo  
Frase(s) de perigo: H350 - Pode provocar câncer . 
Frase(s) de precaução: 
• Geral: Não apropriadas  
 
• Prevenção: P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as 
precauções de  
segurança.  
 
• Resposta à emergência: P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: 
Consulte um médico.  
 
• Armazenamento: P405 - Armazene em local fechado à chave.  
 
• Disposição: P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em acordo com a legislação local.  
 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: Nenhum (a) 
 

 

 

3. Composição e informação sobre os ingredientes 

 
Tipo de produto: Substância  
 
Nome químico comum ou nome técnico: Acetamide, 2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4- nitrophenyl)ethyl]-, [R-(R*, 
R*)]- 
 
Sinônimo: Cloranfenicol Chloramphenicol 
 
CAS N°: 56-75-7 
 
 Esta substância não contém impurezas que contribuam para o perigo 
 

 
4. Medidas de primeiros socorros 
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Medidas de primeiros socorros  
• Inalação: Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, dar respiração artificial. Consultar um médico.  
• Contato com a pele: Lavar meticulosamente com água e sabão, Em caso de irritação persistente, procurar um centro 
toxicológico/médico.  
• Contato com os olhos: Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo 
menos 15 minuto, mantendo as pálpebras bem abertas.  
• Ingestão: Enxaguar a boca com água., Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água. 
Consultar um médico. , Não induza ao vômito. 
 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Náusea, Dor de cabeça, Vômitos Até onde sabemos, as propriedades 
químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente investigadas.  
 
Notas para o médico: O tratamento da sobredosagem deve ser sintomático e de suporte e pode incluir o seguinte:, 1. Administrar 
carvão ativado como uma pasta e soro fisiológico catártico., 2. Obtenha um CBC de base e ABG (ou gás sanguíneo venoso), e 
monitore o paciente de perto., 3. Administrar as vitaminas B6 e B12 para a neurite., 4. Para hipotermia, rewarm lentamente usando 
cobertores, fluidos quentes IV, e / ou inalação de névoa aquecida., 5. Gerir a anafilaxia por medidas sintomáticas e de suporte 
convencionais., 6. Para os efeitos tóxicos da medula óssea, a L-fenilalanina foi administrada experimentalmente., 7. Para remover o 
cloranfenicol do plasma, use hemoperfusão de carvão., 8. A hemodiálise não é eficaz na remoção do cloranfenicol. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 

 
Meios de extinção apropriados: Agua. Espuma. Produto químico seco ou CO2. 
Meios de extinção inadequados: Nenhuma limitação de agentes extintores é dada para essa substânica. Perigos específicos da 
substância ou mistura: Óxidos de carbono, Óxidos de azoto (NOx), Cloreto de hidrogênio gasoso Medidas de proteção da equipe de 
combate a incêndio: Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 

 
Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência  
 
• Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Controle de Poeiras: Proteção de vias respiratórias e olhos. 
Evitar formação de pós.  
 
• Para o pessoal do serviço de emergência: Providenciar uma adequada ventilação em locais onde se formem poeiras, Medidas 
usuais de proteção preventiva contra incêndio. 
 
Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos de água e rede de esgotos. 
Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Apanhar os resíduos sem levantar poeiras. Varrer e apanhar com uma 
pá. Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação. 
 
Isolamento da área: Não aplicável. Métodos e materiais para a limpeza: Varrer e apanhar com uma pá. 
 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 

 
Precauções para manuseio seguro 
 
• Prevenção da exposição do trabalhador:  
Providenciar uma adequada ventilação em locais onde se formem poeiras.  
 
Medidas usuais de proteção, Evitar o contato com a pele e os olhos. Evitar a formação de pó e aerossois.  
• Prevenção de incêndio e explosão: Não diponível.  
 
• Precauções e orientações para o manuseio seguro: Instalações sanitárias adequadas devem estar disponíveis o tempo todos e 
devem estar localizados perto da área de manipulação.  
 
• Medidas de higiene  
• Apropriadas: Lavar as mãos após o uso e remover as roupas contaminadas e equipamento de proteção antes de entrar em áreas 
destinadas à alimentação.  
• Inapropriadas: Comer, beber e fumar deve ser proibido durante o manuseio. Condições de armazenamento seguro  
 
• Condições adequadas: Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.  
 
• Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade: Evitar calor e umidade.  
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• Materiais para embalagem  
 
• Recomendados: Deve ser armazenado em recipientes à prova de vazamento, rígidas e claramente rotulados  
• Inadequados: Não disponível. 
 

 
8. Controle de exposição e proteção individual 

Parâmetros de controle  
 
• Limites de exposição ocupacional: Cloranfenicol - Tipo: TWA - Valor: 0.5 mg/m³  
 
•Não há limites de exposição biológicos anotado para o ingrediente (s).  
 
• Outros limites e valores: Não disponível. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 

• Aspecto Estado físico: Sólido; Forma: Pó cristalino; Cor: Branco 
 
• Odor: Inodoro 
 
• Limite de odor: Não disponível 
 
• pH: 5,0 - 6,0 
 
• Ponto de fusão / ponto de congelamento: 149 - 153 °C 
 
• Ponto de ebulição inicial: Não disponível 
 
• Pressão de vapor: < 0.0000001 kPa at 25 °C 1 mm Hg a 20 ° C 
 
• Densidade de vapor: Não disponível  
 
• Densidade relativa: Não disponível 

 
10. Estabilidade e reatividade 

 
Estabilidade química: Estável em suas condições normais  
Reatividade: Sem perigos de reatividade conhecida.  
Possibilidade de reações perigosas: Nenhuma reação perigosa nas condições normais de utilização. Condições a serem evitadas:  
Evitar ar e luz., Evitar umidade 
 
 
11. Informações toxicológicas 

 
•  TOXICIDADE AGUDA  
 
Toxicidade aguda: DL50 - Camundongo - 200 mg/kg, DL50 - Rato - 170 mg/kg  
Corrosão/irritação da pele: Não disponível. 
Lesões oculares graves/irritação ocular: Não disponível.)  
Sensibilização respiratória ou à pele: Não disponível  
 
Mutagenicidade em células germinativas: Suspeita de causar defeitos genéticos. Cloramfenicol induziu aberrações cromossômicas 
em osso Células de medula óssea de ratinhos mas não de ratos tratados in vivo. Induziu aberrações cromossômicas em plantas e, 
Em células meióticas de ratinhos machos, trocas de cromátides irmãs em hamsters sírios, mutações genéticas em Células de linfoma 
de ratinho e pequenas mutações em leveduras haplóides. O cloranfenicol não induziu trocas de cromátides irmãs nem aberrações 
cromossómicas Células humanas, danos ao DNA em células de hamster ou mutações letais recessivas ligadas ao sexo em 
Drosophila. Na maioria dos estudos, também não foi mutagênico e não causou danos ao DNA em S. Typhimurium ou E. coli e não 
causou danos ao DNA em bactérias.  
Carcinogenicidade: Pode causar câncer. IARC: Grupo 2A; Provavelmente carcinogênico para humanos. NTP: Razoavelmente Ser 
um carcinógeno humano.  
Toxicidade à reprodução: Pode danificar a fertilidade ou o feto. A exposição materna ao cloranfenicol pode Toxicidade ou depressão 
da medula óssea em recém-nascidos. Os descendentes de ratos grávidos tratados com cloranfenicol com doses de 2000 mg / kg 
Defeitos na parede abdominal ou hérnia umbilical, com fusão de costelas. Aumento da incidência de pernas, Pélvica e 5ª 
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malformações de esternebra foram observadas nos fetos de ratas prenhes tratadas Com 1000 mg / kg ou 2000 mg / kg oralmente e 
camundongos grávidas tratados com 1000 mg / kg por via oral. Os coelhos grávidos também tiveram filhos que apresentaram 
malformação da 500 mg / kg de cloranfenicol durante a gravidez. Cloranfenicol injetado em Ovos de pinto em doses de 0,5 mg 
resultou em malformações de bico, olho e perna 
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Não disponível 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Não disponível 
Perigo por aspiração: Não disponível 
 

 
12. Informações ecológicas 

 
Ecotoxicidade: EC50 - Crustacea - Shrimp (Penaeus stylirostris) - >0.05 mg/L, 48 horas  
Persistência e degradabilidade: Não existem dados disponíveis sobre a degradabilidade deste produto.  
Potencial bioacumulativo: Não disponível. Não disponível.  
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 

 

Métodos recomendados para destinação final  

 

• Produto: Propor a entrega de soluções excedentes e não recicláveis a uma empresa idónea de tratamento de resíduos. 

• Embalagem usada: Descarte de embalagens vazias pode ser feita em um incinerador aprovado para produtos 

químicos.  
 
 
14. Informações sobre transporte 

 
Nome Técnico: Cloranfenicol 
  
Observação: As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de 
transportes. 
 
Regulamentações adicionais: O mesmo não está enquadrado no Decreto nº 96044, de 18/05/88 – Regulamento Transporte 
Rodoviário de Produtos Químicos Perigosos e Portaria nº 204, de 20/05/97 do Ministério dos Transportes, como carga não perigosa, 
não possuindo número de ONU  
 
 
15. Regulamentações 

 
NORMA ABNT NBR 14725-4:2014 
 
 
16. Outras Informações 

 
As informações acima foram obtidas de fontes confiáveis. Embora estas não sejam totalmente abrangentes, apresentam   um   vasto   
conhecimento   referente   às   características   do   produto,   devendo   ser   usadas   como   um guia.   A   Control Lab   não   deverá   
ter   responsabilidade   legal  por   quaisquer   danos   resultantes   do   manuseio   ou   do contato com o produto acima. 
 
 


