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MSMA

ANCOSAR 720

para embarque

Aspecto: Líquido (viscoso), amarelo, odor característico. Incompatibilidades: agentes oxidantes, agentes redutores 
fortes e ácidos minerais.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Capacete, roupas de proteção, botas de 
borracha, luvas impermeáveis, óculos de segurança para produtos químicos e máscara de proteção com filtro 
apropriado.

RISCOS

Fogo: O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos como arsênico e óxido de sódio.

Saúde: O produto é nocivo se ingerido. A ingestão aguda de arsênico geralmente produz sinais e sintomas dentro 
de 30 minutos, mas os sintomas podem se iniciar depois de diversas horas, se ingerido com alimento. Hálito e fezes 
com odor de alho e gosto metálico na boca ajudam a identificar a intoxicação. Efeitos adversos gastrointestinais são 
predominantes e incluem vômito, dor abdominal e diarreia. O sistema nervoso central também pode ser afetado 
durante a exposição aguda e os sinais são dor de cabeça e confusão, dentre outros. Esses sinais podem progredir 
para fraqueza muscular, espasmos, hipotermia, letargia, delírio, coma e convulsão. A inalação do produto pode 
provocar irritação do trato respiratório superior. Em contato com a pele e com os olhos, pode causar irritação

Meio Ambiente: Solubilidade: solúvel em água. Evite a contaminação de bueiros, drenos e corpos d'água.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Utilize EPI. Isole e sinalize a área contaminada. Não toque nem caminhe sobre o produto 
derramado. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Piso pavimentado: absorva o produto derramado 
com areia, terra seca ou outro material absorvente inerte não combustível. Recolha o material com auxílio de uma pá 
e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente para descarte posterior. O produto derramado não deverá 
mais ser utilizado. Consulte a empresa Sipcam Nichino Brasil S/A para devolução e destinação final. Em caso de 
contaminação do solo, retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e proceda 
conforme indicado acima.

Fogo: Utilize pó químico seco, dióxido de carbono (CO2), jato d'água ou espuma normal. Confine as águas 
residuais em um dique para posterior destinação apropriada. Utilize roupas protetoras adequadas no combate ao 
fogo e equipamento autônomo de respiração.

Poluição: Evite a contaminação de cursos d'água e o escoamento para esgotos. Em caso de contaminação, 
comunique o Órgão de Proteção Ambiental mais próximo e a empresa Sipcam Nichino Brasil S/A.
Envolvimento 
de Pessoas:

INALAÇÃO: Remova a vítima para local arejado. PELE: Remova roupas e sapatos contaminados. 
Lave as áreas atingidas com água corrente em abundância. OLHOS: Retire lentes de contato, se 

presentes. Lave os olhos com água corrente em abundância por 15 minutos elevando as pálpebras ocasionalmente. 
INALAÇÃO: NÃO PROVOQUE VÔMITO. Lave a boca com água corrente em abundância. Em caso de vômito 
espontâneo, mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, 
para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procure um serviço de saúde levando a embalagem, o rótulo, a bula e/ou 
o receituário agronômico do produto.
Informações 
ao Médico: de dimercaprol (BAL) em intoxicações sintomáticas com arsenicais; 

Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. É indicada a administração 

d-1,2,3-dimercaptopropanosulfonato de sódio (DMPS), quando disponível, pode ser um melhor antídoto. Monitore a 
excreção do MSMA pela urina. Efeitos indesejáveis acompanham o uso do BAL tais como náusea, dor de cabeça, 
dor nas costas, dores abdominais, tremor, taquicardia, hipertensão e febre.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no 
envelope para transporte. 
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