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OXIGÊNIO MEDICINAL O2 
 

1. Identificação do Produto e da Empresa  

 

Produto: Oxigênio Medicinal 

Nome Comercial: Oxigênio Medicinal 

Sinônimo: Oxigênio Medicinal Comprimido 

 

Dados da Empresa Fabricante: 

 

Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda EPP. 

Av. Guido Aliberti nº. 3005 – São Caetano do Sul – São Paulo 

Cep: 09581-680 

Site: www.lumiarsaude.com.br 

SAC: sac@lumiarsaude.com.br 

 

Telefone de Emergência: (11) 3775-0822 

 

2. Composição e Informações sobre os Ingredientes 

 

Natureza Química: Este produto é uma substância pura. 

Ingredientes 

Ativos 

Fórmula 

Molecular 
Concentração Nº. CAS 

 

Oxigênio 
O2 

99,0 %          

(% Mínima) 
7782-44-7 

 

Grupo Químico: Não Aplicável. 

 

http://www.lumiarsaude.com.br/
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3. Identificação de Perigos 

 

EMERGÊNCIA: 

AUMENTA A INTENSIDADE DO FOGO. 

AS MISTURAS DE OXIGÊNIO GASOSO E QUALQUER COMBUSTÍVEL 

SÃO ALTAMENTE EXPLOSIVAS. 

OS RECIPIENTES PODEM EXPLODIR NO FOGO. 

 

Efeitos do Produto 

 

Efeitos Adversos a Saúde Humana 

A inalação de 80% ou mais de oxigênio em pressão atmosférica por mais 

do que algumas horas podem causar irritação nasal, tosse, dor de 

garganta, dor no tórax e dificuldade de respiração. A inalação de oxigênio a 

alta pressão aumenta a probabilidade de efeitos adversos dentro de um 

curto período de tempo. A inalação de oxigênio puro e sob pressão pode 

causar dano ao pulmão e também efeitos ao sistema nervoso central, 

resultando em tontura, coordenação fraca, sensação de formigamento, 

distúrbios visuais e de audição, dores musculares, inconsciência e 

convulsão.  A inalação de oxigênio sob pressão pode causar prolongação 

de adaptação à escuridão e visão periférica reduzida. 

 

Efeitos Ambientais 

Não tóxico, dilui no ar atmosférico. O vapor do gás é mais pesado que o ar. 

Solubilidade em água: Ligeiramente solúvel. 

 

Efeitos Específicos 

O produto não queima, mas mantém a combustão. O Oxigênio acelera a 

combustão. Alguns materiais que não são combustíveis no ar, queimarão 

na presença de uma atmosfera rica em oxigênio (maior do que 23%). 
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Vestuário resistente a fogo pode queimar e não oferece nenhuma proteção 

em atmosferas ricas em oxigênio. O Oxigênio pode formar compostos 

explosivos quando expostos a materiais combustíveis como: óleo, gordura e 

outros materiais hidrocarbonetos. Pode haver aumento de pressão no 

cilindro devido ao aquecimento e pode ocorrer ruptura se o equipamento de 

alívio de pressão falhar. Sob exposição a aquecimento intenso ou chama, o 

cilindro irá liberar o gás rapidamente e/ou romperá violentamente. 

 

4. Medidas de Primeiros Socorros 

 

Inalação:  

Se ocorrer uma exposição de 3 a 7 atms., até os casos mais severos, 

recuperam-se rapidamente, após uma rápida redução da pressão de 

oxigênio.O tratamento de suporte deve incluir sedação imediata, repouso e 

terapia anticonvulsiva, se necessário. 

 

Contato com a pele  

Não aplicável por tratar-se de um constituinte natural do ar atmosférico. 

 

Contato com os olhos 

Não aplicável por tratar-se de um constituinte natural do ar atmosférico. 

 

Ingestão 

Não aplicável por tratar-se de um constituinte natural do ar atmosférico. 

 

Informações ao Medico 

A obstrução das vias aéreas durante alta exposição de oxigênio pode 

causar colapso alveolar seguido de absorção de oxigênio, similarmente, a 

oclusão dos tubos de Eustáquio, pode causar retração do tímpano e a 
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obstrução das paredes paranasais produzindo uma dor de cabeça “tipo 

vácuo”. Todos os indivíduos expostos, por longos períodos a oxigênio em 

alta pressão e que exibir alto nível de toxicidade de oxigênio, deve passar 

por exames oftalmológicos. 

 

Observações 

As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se 

descritas exclusivamente no envelope para transporte. 

 

5. Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio 

 

      Meios de Extinção  

       Espuma, CO2, pó químico e água em último caso. 

 

Procedimentos em caso de Vazamento 

 Isole a área e afaste os curiosos.  

 Mantenha materiais combustíveis (madeira, papel, óleo, graxa, etc.) 

afastados da área onde o vazamento esta ocorrendo. Fechar a fonte de 

saída de oxigênio, se possível. Aumentar a ventilação na área de 

liberação de produto.  

 Pessoas que tenham sido expostas a altas concentrações de oxigênio, 

devem ficar em área bem ventilada ou aberta por 30 minutos antes de 

entrar em ambiente confinado ou próximo a uma fonte de ignição.  

 Caso o vazamento seja proveniente do cilindro ou sua válvula, ligar para 

o telefone de emergência da Lumiar.  

 Caso o vazamento seja no sistema do usuário, fechar a válvula do 

cilindro e liberar pressão antes de iniciar reparos. 
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Procedimentos em caso de Fogo 

 Evacuar toda a área. Se possível, fechar o fluxo de oxigênio que está 

mantendo o fogo.  

 Imediatamente, resfriar os cilindros com spray d’água a uma distância 

máxima possível. 

  Após resfriados, remover os cilindros da área do fogo, se possível e 

sem risco.   

 Bombeiros devem usar equipamento de respiração autônoma e roupas 

apropriadas de combate ao fogo. 

 

6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 

 
Precauções pessoais  

Utilizar EPI – Equipamento de respiração autônoma com pressão positiva, 

roupas de puro algodão no caso de resgate. Em caso de incêndio roupas 

apropriadas de combate ao fogo. 

 
Medidas de emergência contra vazamento 

 Evacuar o pessoal da área  

 Se possível cortar o fornecimento principal de energia elétrica. 

 Não fumar. 

 Usar equipamento de proteção adequado. 

 Contatar o fornecedor. 

 
Precauções para evitar danos ao ambiente 

 
Não aplicável por se tratar de um componente do ar atmosférico. 

 
 

Métodos de limpeza 
 
Não aplicável 
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Métodos de Eliminação   
 
Não aplicável 

 
 
7. Manuseio e Armazenamento 

 

Condições de Armazenamento 

 Possuir instalações elétricas na parte externa dentro de eletrodutos ou 

internamente à prova de explosão; 

 Armazenar os recipientes em local livre de risco de incêndios e longe de 
fontes de calor e de ignição. 
 

 Os recipientes não devem ser armazenados em condições que 
favoreçam a corrosão.  

 

 Manter afastado de materiais combustíveis. 
 

 Ter espaço para manuseio; 

 Ter ventilação natural; 

 Delimitar solo com pintura amarela, conforme o gás armazenado;  

 Separar cilindros vazios de cheios; 

 Estar atento à etiqueta; 

 Não permitir que a temperatura ultrapasse 50ºC. 

 

Condições de Manuseio 

 Mantenha as mãos, válvula e cilindro limpos, livres de óleo ou graxa; 

 Não fumar durante manuseio do produto. 

 Transporte sempre com o capacete de proteção da válvula; 

 Nunca eleve os cilindros com cabo de aço ou eletroimã; 

 Utilize luvas de raspa de couro e sapatos com biqueira de aço; 
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 Ter borrachão de 50 cm (mínimo) de espessura para amortecer o 

contato do cilindro com chão quando caminhão não tiver elevador de 

carga; 

 Descarregue cuidadosamente.  Não deixe cair ou sofrer choques 

violentos; 

 Desconecte os reguladores com as mangueiras e outros equipamentos 

do cilindro e feche a válvula para transportá-lo; 

 Em último caso, cilindros de gases permanentes devidamente fixados 

podem ser transportados deitados. 

 Transporte cilindros sempre em veículos bem ventilados; 

 Descarregue tão logo chegue ao destino e coloque os cilindros em lugar 

seguro e bem ventilado; 

 Utilize sempre carrinhos para o transporte manual de cilindros a grande 

distância; 

 Carregue os cilindros de forma à não sobrepesarem nos veículos; 

 Não remover rótulos de identificação do conteúdo dado pelo fornecedor. 

 Válvulas danificadas devem ser imediatamente comunicadas ao 

fornecedor 

 Nunca tente reparar ou modificar as válvulas dos recipientes ou dos 
dispositivos de segurança. 

 

8. Controle de Exposição e Proteção Individual 

 

Proteção Respiratória 

Não requerida sob uso normal. Entretanto, máscaras com filtro químico são 

necessários quando se trabalha em espaços confinados com este produto. 

       

Ventilação  

Exaustão Local - Se necessário, utilizar sistema de exaustão local, a fim de 

evitar a elevação da concentração de oxigênio.  
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Luvas Protetoras 

São preferíveis luvas de raspa de couro para manuseio de cilindros. 

  

Proteção dos Olhos 

Óculos de segurança com lente incolor e proteção lateral.  

 

Outros Equipamentos Protetores 

Bota de segurança vulcanizada com biqueira de aço para manuseio de  

cilindro. 

 

9. Propriedades Físico-Químicas 

 

Características Físicas do Gás 

Estado Físico: Gás comprimido  
  
Cor: Incolor  
  
Odor: Inodoro 
 
pH: Não aplicável  
  
Peso molecular: 31,998  
  
Fórmula: O2  
  
Temperaturas que ocorrem mudanças do estado Físico 

Ponto de Ebulição, a 10 psig (68,9 kPa): -182,96 ºC   

Ponto de Fulgor (Método ou Norma): Não Aplicável  

Ponto de Congelamento a 1 atm: - 218,78 ºC  

     Temperatura de Auto-Ignição: Não Aplicável  
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Outras Características Importantes 

Limite de Inflamabilidade no Ar, % em Volume:  

Inferior: Não Aplicável  

Superior: Não Aplicável  

Densidade do Gás (ar = 1): 1,105 a 21,1 ºC  

Massa Específica: 1,326 kg/m3 (0.083279 lb/f 3) a 21,1 ºC  

      Solubilidade em Água, % em Peso: 0,491.  

Pressão do vapor: Gás, não aplicável.  

Gás ou vapor mais pesado que o ar. Pode acumular-se em espaços 
confinados, em especial ao nível ou abaixo do solo. 
 

NFPA (National Fire Protection Association)  

Perigo de Saúde (Azul): 3 

Inflamabilidade (Vermelho): 0 

Reatividade (Amarelo): 0 

Observação: OXY 

 

10. Estabilidade e Reatividade 

 

Estabilidade 

 Estável em condições normais. 

 

Instabilidade 

Produto estável à temperatura ambiente e ao ar sob condições normais de 

uso e armazenagem.   

  

Incompatibilidade (Materiais a Evitar) 

 Evitar materiais orgânicos e combustíveis, bem como óleo, graxa, pó de 

carvao, etc.  

 Se ignizadas, estas misturas podem explodir.  
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 Baixa temperatura pode causar fragilidade em alguns materiais. 

 

Reações perigosas 

Oxida violentamente as substâncias orgânicas. 

  

Produtos perigosos após a decomposição 

Atualmente não são conhecidos produtos perigosos da decomposição do 

Oxigênio. 

 

Polimerização 

 Não ocorre. 

 

Neutralização e disposição final 

Liberar para a atmosfera.  

Recomenda-se o acompanhamento por um especialista do órgão ambiental. 

 

11. Informações Toxicológicas 

 

Informações sobre intoxicação humana 

 

 Evitar contato com o líquido; 

 Manter as pessoas afastadas;  

 Parar o vazamento se possível. 

 

Formas de Contato e Tratamento 

 

Vapor: Se inalado causará tontura ou dificuldade respiratória. 

Tratamento: Pessoas que tenham sido expostas a altas concentrações de 

oxigênio, devem ficar em área bem ventilada ou aberta por 30 minutos. 
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Líquido: causará enregelamento (exposição excessiva ao frio). 

Tratamento: Lavar as áreas afetadas com muita água.  

                     Não esfregar as áreas afetadas. 

                     Tratar similarmente a queimaduras a quente. 

 

Intoxicação Aguda 

A substância inalada em altas concentrações pode causar irritação do trato 

respiratório, e pode causar efeitos nos olhos, pulmões e sistema nervoso 

central.   

 

Intoxicação Crônica 

 Efeitos nos pulmões podem ser observados na inalação a altas 

concentrações. Substância não cancerígena. 

 

12. Informações Ecológicas 

 

      Efeitos e Impactos 

Não é esperado nenhum efeito ecológico. Pois, o Oxigênio é uma 

substância constituinte natural do ar atmosférico. 

 

13. Considerações sobre Tratamento e Disposição 

 
Método de eliminação residual do produto 

Somente o fornecedor está autorizado a eliminar resíduos. 

 

Eliminação embalagens contaminadas 

 Somente o fornecedor está autorizado a eliminar embalagens 

contaminadas. 
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 Devolver as embalagens claramente identificadas. 

 

14. Informações para Transporte 

 

Para produto classificado como perigoso para o transporte:  

  

 Número ONU: 1072  

 Nome apropriado para embarque: Oxigênio Comprimido  

 Classe/Subclasse de risco: 2.2  

 Número de risco: 25  

      Risco subsidiário: 5.1  

    

Informações Adicionais para Embarque: 

 

 Os cilindros de oxigênio medicinal são pintados na cor verde. 

 Os cilindros devem ser transportados em posição segura, em veículo 

bem ventilado. 

 

15. Regulamentações 

 

 Leis que regulamentam o manuseio e transporte do Oxigênio: 

 

 Decreto Lei 96044 

 Portaria 204 

 NBR 7500 – aplicam-se os seguintes símbolos: 
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16. Outras Informações 

 

 A Lumiar adverte que o manuseio de qualquer substância química 

requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário.  

 Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus 

empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do 

produto.  

 Aplica-se ao produto nas condições que se especificam, salvo menção 

ao contrário.  

 Informamos aos usuários os possíveis perigos adicionais quando o 

produto for utilizado em outras aplicações, além daquelas previstas.  

 

As informações contidas nesta folha de informações de segurança são 

fornecidas sem ônus para nossos clientes. Todas as informações 

técnicas e recomendações aqui contidas são baseadas em testes e 

dados provenientes de publicações técnicas especializadas. 

A Lumiar não se responsabiliza por qualquer dano resultante de 

manuseamento incorreto desse produto. O usuário do produto é 

Responsável pelo Cumprimento das Leis e das Determinações 

Existentes. 
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Limitações e garantias: 

 

As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do 

conhecimento técnico – científico Nacional e Internacional deste produto.  

As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, 

cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos 

federais, estaduais e locais pertinentes. 

 

http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Legislacao/Normas/
http://www.abntcatalogo.com.br/abiquim/

