
Este estudo foi publicado somente a título de curiosidade, pois no Brasil não há estudos 
que conrmem a utilidade nem segurança do produto.
Pedimos atenção ao uso.

O bórax/borato de sódio é um sal mineral natural extraído de depósitos e é a fonte de outros 
compostos de boro fabricados. Os 
principais depósitos encontram-se na 
Turquia e na Califórnia. Os nomes químicos 
são tetraborato de sódio decahidratado, 
tetraborato dissódico decahidratado ou, 
simplesmente, borato de sódio. Isso 
signica que contém quatro átomos de 
boro como característica central 
combinados com dois átomos de sódio e 
dez moléculas (ou por vezes menos) de 
água de cristalização. Todo o bórax é 
extraído de depósitos naturais, não existe 
bórax sintético, a diferença reside apenas 
na quantidade de água de cristalização 
que contém – decahidratado signica 10 
moléculas de água, pentahidratado 
signica 5 e anidro signica 0 de água; 
quimicamente é tudo igual.
O bórax é o sal de sódio do ácido bórico fraco.O sódio é mais fortemente alcalino, isto faz 
com que uma solução de bórax seja fortemente alcalina com um pH entre 9 e 10 (o pH 7 é 
neutro). Quando ingerido, reage com o ácido clorídrico no estômago para formar ácido 
bórico e cloreto de sódio. O teor de boro do bórax é de 11,3% enquanto o do ácido bórico é de 
17,5% ou cerca de 50% mais elevado. Os compostos de boro ingeridos são rapidamente e 
quase completamente excretados com a urina. Antigamente, o ácido bórico era muito 
utilizado como conservante nos alimentos, mas atualmente é proibido para este efeito na 
maioria dos países e a sua venda ao público é também proibida na Austrália.

Segundo a medicina convencional, desconhece-se se o boro é essencial para os seres 
humanos, mas a investigação mostra que precisamos dele. A razão que tem dicultado a 
resposta a esta pergunta é a presença de boro em todas as plantas e alimentos não 
transformados (não industriais). A alimentação com uma quantidade razoável de fruta e 
legumes fornece cerca de 2 a 5 mg de boro por dia, mas isto também depende da região 
onde os alimentos foram cultivados e da forma como foram cultivados. 

Na realidade, a ingestão média nos países desenvolvidos é de 1 a 2 mg de boro por dia. Os 
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doentes institucionalizados podem receber apenas 0,25 mg de boro por dia. Os fertilizantes 
químicos inibem a captação de boro do solo: uma maçã orgânica cultivada num bom solo pode 
ter 20 mg de boro, mas se for cultivada com fertilizantes pode ter apenas 1 mg de boro. Os 
fertilizantes aliados a más opções alimentares reduziram imensamente ingestão de boro em 
comparação com o que acontecia há 50 ou 100 anos. 

Além disso, os métodos de cozinhar pouco saudáveis reduzem muito a disponibilidade do 
boro nos alimentos. A água de cozedura dos legumes que contém a maioria dos minerais 
muitas vezes deita-se fora quando se cozinha em casa ou durante a transformação 
comercial; o ácido fítico existente nos produtos de padaria, cereais e legumes cozinhados 
pode reduzir muito a disponibilidade, enquanto a sensibilidade ao glúten e o crescimento 
excessivo de Candida inibem a absorção de minerais. Tudo isto faz com que os problemas de 
saúde devidos à deciência de boro sejam atualmente muito frequentes.

Efeitos do boro na saúde
Devido ao seu teor de boro, o bórax e o ácido bórico têm basicamente os mesmos efeitos na 
saúde, com boas propriedades anti-sépticas, anti-fúngicas e anti-virais, mas apenas uma 
ligeira ação anti-bacteriana. Nas plantas e também nos animais, o boro é essencial para a 
integridade e o funcionamento das paredes das células e para a forma como os sinais são 
transmitidos através das membranas.
O boro é distribuído por todo o organismo com a concentração mais elevada nas glândulas 
paratiróides, seguindo-se os ossos e o esmalte dentário. É essencial para um 
funcionamento saudável dos ossos e das articulações, regulando a absorção e o 
metabolismo do cálcio, do magnésio e do fósforo através da sua inuência nas glândulas 
paratiróides. O boro está assim para as paratiróides como o iodo está para a tiróide.
A deciência de boro faz com que as paratiróides quem hiperativas, libertando demasiada 
hormona paratiróide que aumenta o nível de cálcio no sangue ao libertar cálcio dos ossos e 
dos dentes. Isto conduz depois a osteoartrite e outras formas de artrite, osteoporose e 
cáries dentárias. Com o avançar da idade, os níveis elevados de cálcio no sangue conduzem à 
calcicação dos tecidos moles provocando rigidez e contrações musculares; calcicação 
das glândulas endócrinas, especialmente a glândula pineal e os ovários; arteriosclerose, 
pedras nos rins e calcicação dos rins que acabam por provocar insuciência renal. A 
deciência de boro aliada à deciência de magnésio é especialmente prejudicial para os 
ossos e os dentes. 

O boro afeta o metabolismo das hormônios esteroides e, especialmente, das hormônios 
sexuais. Aumenta os baixos níveis de testosterona nos homens e os níveis de estrogénios 
nas mulheres na menopausa. Desempenha também uma função na conversão da vitamina D 
na sua forma ativa, aumentando assim a captação de cálcio e a deposição nos ossos e nos 
dentes em vez de provocar a calcicação dos tecidos moles. Foram referidos também 
outros efeitos benécos como, por exemplo, melhoria de problemas cardíacos, da visão, 
psoríase, equilíbrio, memória e cognição.
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, Dr. Paul-Gerhard Seeger, na Alemanha mostrou que o cancro/câncer começa 
frequentemente com a deterioração das membranas celulares. Como o boro é essencial 
para as membranas celulares e a deciência de boro é vasta, isto pode ser uma causa 
importante do início do crescimento dos tumores. Os compostos de boro têm propriedades 
anti-tumorais e são "potentes agentes anti-osteoporóticos, anti-inamatórios, 
hipolipémicos, anticoagulantes e antineoplásicos" (1).

A cura da artrite de Rex Newnham

Na década de 1960, Rex Newnham, Ph.D., D.O., N.D, contraiu artrite. Nessa altura, 
trabalhava como cientista de solos e plantas em Perth, na Austrália Ocidental. Como os 
fármacos não ajudavam, procurou a causa na química das plantas. Percebeu que as plantas 
nessa zona eram bastante decientes em minerais. Sabendo que o boro ajuda o 
metabolismo do cálcio nas plantas, decidiu experimentar. Começou a tomar 30 mg de bórax 
por dia e em três semanas todas as dores, inchaço e rigidez tinham desaparecido.
Na sequencia, publicou vários artigos cientícos sobre o bórax e a artrite. Um deles foi um 
ensaio duplamente cego realizado em meados da década de 1980, no Royal Melbourne 
Hospital, que revelou que 70% das pessoas que concluíram o ensaio melhoraram muito. 
Apenas 12% melhoraram com placebo. Não houve efeitos secundários negativos, mas 
algumas pessoas referiram que os seus problemas cardíacos também tinham melhorado e 
registavam melhorias ao nível da saúde em geral e menos cansaço.
A maioria da sua investigação posterior foi dedicada à relação entre os níveis de boro no solo 
e a artrite. Descobriu, por exemplo, que as ilhas tradicionais da cana-de-açúcar, devido à 
utilização pesada de fertilizantes por períodos prolongados, têm níveis muito baixos de boro 
no solo. A Jamaica tem o nível mais baixo e as taxas de artrite rondam os 70%. Reparou que 
até a maioria dos cães coxeava. A seguir vêm as Maurícias com níveis de boro muito baixos e 
50% de artrite. A ingestão diária de boro nestes países é inferior a 1 mg/dia. Uma 
comparação interessante é entre os indianos e os jianos de origem. Estima-se que os 
indianos têm uma taxa de artrite de cerca de 40% e comem muito arroz cultivado com 
fertilizantes, ao passo que os jianos de origem, com uma taxa de artrite estimada em 10%, 
comem principalmente raízes amiláceas cultivadas por particulares, sem fertilizantes.
O EUA, a Inglaterra, a Austrália e a Nova Zelândia têm em geral níveis médios de boro no 
solo, com uma ingestão estimada de 1 a 2 mg de boro e taxas de artrite de cerca de 20%. 
Mas Carnarvon, na Austrália Ocidental, tem elevados níveis de boro no solo e na água e a 
taxa de artrite é de apenas 1%. O mesmo se passa num local chamado Ngawha, na Nova 
Zelândia, com níveis muito elevados de boro na água termal que tem efeitos curativos na 
artrite. Efetivamente, todas as termas com fama de curar a artrite têm níveis muito 
elevados de boro. Estes são também elevados em Israel, com uma ingestão diária de boro 
estimada em 5 a 8 mg e apenas 0,5 a 1% de artrite.
A análise óssea revelou que as articulações artríticas e os ossos próximos das mesmas 
tinham apenas metade do teor de boro das articulações saudáveis. Igualmente, o líquido 
sinovial que lubrica as articulações e fornece nutrientes à cartilagem é deciente em boro 
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nas articulações artríticas. Após suplementação com boro, os ossos apresentavam-se 
muito mais duros do que o normal e os cirurgiões tiveram mais diculdades em os serrar. 
Com boro adicional, as fraturas ósseas curam em cerca de metade do tempo normal, tanto 
nas pessoas como nos animais. Os cavalos e os cães com pernas partidas, ou mesmo com 
fraturas da bacia, recuperaram completamente.
O bórax também é ecaz com outras formas de artrite, como a artrite reumatóide, a artrite 
juvenil e o lúpus (lúpus eritematoso sistémico). Por exemplo, o Dr. Newnham viu uma menina 
de 9 meses com artrite juvenil se curar em 2 semanas.
Escreveu que é frequente as pessoas conseguirem livrar-se das dores, do inchaço e da 
rigidez em cerca de 1 a 3 meses. Em seguida, podem reduzir o tratamento de 3 para 1 
comprimido de boro (cada um de 3 mg) por dia como dose de manutenção a m de evitarem a 
artrite no futuro. Armou também que os doentes com artrite reumatóide tinham 
geralmente uma reação de Herxheimer e que isso é sempre um sinal de bom prognóstico. 
Devem ser perseverantes e bastam mais 2 ou 3 semanas para que as dores, o inchaço e a 
rigidez desapareçam. 
A reação de Herxheimer é um agravamento inicial dos sintomas com aumento da dor. Deve-
se, frequentemente, às toxinas libertadas por Candida e micoplasmas mortos. Isto é muito 
frequente com a terapia anti-microbiana e o bórax é, denitivamente, um fungicida 
excepcionalmente bom e forte. O que  surpreende, porém, é que este efeito fungicida já se 
encontra presente nesta dose bastante baixa de 75 a 90 mg de bórax. Igualmente 
surpreendente é a descoberta de que também até 30% das pessoas com osteoartrite 
tiveram uma reação de Herxheimer, o que sugere que a fronteira entre osteoartrite e 
artrite reumatóide é bastante uida. Em casos prolongados e especialmente resistentes 
será aconselhável utilizar adicionalmente outros anti-microbianos.  

Osteoporose e hormonios sexuais

A deciência de boro faz com que se percam na urina muito maiores quantidades de cálcio e 
magnésio. Um suplemento de bórax reduz a perda diária de cálcio em cerca de 50%. Uma 
vez que este cálcio vem principalmente de osso reabsorvido e dos dentes, a deciência de 
boro pode ser o fator mais importante para a causa da osteoporose e das cáries dentárias.
Estima-se que 55% dos americanos com mais de 50 anos tenham osteoporose e destes 
cerca de 80% são mulheres. A nível mundial, 1 em 3 mulheres e 1 em 12 homens com mais 
de 50 anos podem ter osteoporose, sendo esta responsável por milhões de fraturas todos 
os anos. Durante 30 dias foi administrado um suplemento de boro a ratos com osteoporose 
e o resultado foi que a qualidade dos seus ossos se tornou comparável à do grupo de 
controlo saudável e de um grupo com um suplemento de estradiol .
O efeito benéco do bórax nos ossos parece dever-se a dois efeitos interelacionados: um 
teor mais elevado de boro dos ossos que os torna mais duros e uma normalização das 
hormonios sexuais que estimula o crescimento de osso novo. Pensa-se que os baixos níveis 
de estrogénios após a menopausa são a principal razão pela qual tantas mulheres mais 
velhas contraem osteoporose. Nos homens, os níveis de testosterona diminuem de forma 
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mais gradual, o que parece traduzir-se no aparecimento mais tardio de osteoporose neste 
grupo.
A investigação já mostrou que a suplementação de boro nas mulheres pós-menopausa 
duplica o nível sanguíneo da forma mais ativa de estrogénio, 17-beta estradiol, para o nível 
encontrado nas mulheres submetidas a terapêutica de substituição estrogénica. 
Igualmente, os níveis sanguíneos de testosterona mais do que duplicaram . Com a terapia de 
substituição hormonal (TSH) existe um risco mais elevado de câncer da mama ou do 
endométrio, o que não se constata com as hormonios produzidas pelo organismo nem com a 
suplementação de boro.
Algumas mulheres têm problemas pré-menstruais porque os níveis de estrogénio são 
demasiado elevados e a progesterona é demasiado baixa e, por conseguinte, poderão ter 
receio de utilizar boro. No entanto, não foi encontrada quaisquer provas de que o boro eleve 
o estrogénio acima de níveis saudáveis normais. O boro pode equilibrar os níveis de 
hormonais sexuais de uma forma semelhante à ação da raiz de maca em pó. A maca atua 
sobre a glândula pituitária não só para aumentar mas também para equilibrar os nossas 
hormonios sexuais e parece estimular a nossa própria produção de progesterona conforme 
necessário.
Um estudo recente realizado em homens jovens (29 - 50) revelou que o nível de 
testosterona livre (a forma que mais interessa) aumentou um terço após uma 
suplementação diária de cerca de 100 mg de bórax durante uma semana . Isto é de 
interesse especial para os sioculturistas.
Contrariamente à preferência médica de castrar quimicamente os homens com câncer da 
próstata, a investigação com boro revelou que os níveis elevados de testosterona são 
benécos ao diminuírem os tumores da próstata e os níveis de PSA, sendo o PSA um 
marcador para tumores e inamação na próstata. Além disso, a melhoria signicativa da 
memória e da cognição em indivíduos idosos pode dever-se em parte ao aumento dos níveis 
de hormonais sexuais e em parte à melhoria das funções das membranas das células 
cerebrais. 

Fungos e uoreto

Sendo um ótimo fungicida, não surpreende que o bórax esteja a sendo utilizado com sucesso 
no tratamento de Candida. Existe informação muito interessante num fórum da Earth Clinic 
chamado Borax Cures . 

Um estudo cientíco recente  conrma observações positivas com a candidíase vaginal. O 
ácido bórico na dose de uma cápsula cheia funcionou mesmo nos casos de Candida 
resistente aos fármacos e contra todas as bactérias patogénicas testadas. O bórax, 
devido à sua alcalinidade, foi mais ecaz do que o ácido bórico.
Em condições saudáveis normais, a Candida existe como células de levedura ovais 
inofensivas. Quando desaada, desenvolvem-se cadeias de células alongadas chamadas 
pseudohifas e, por último, lamentos longos e estreitos semelhantes a tubos, fortemente 
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invasivos, chamados hifas. Estes danicam a parede intestinal, causando inamação e 
síndrome do intestino permeável. As pseudohifas e hifas podem ser observadas no sangue 
de indivíduos com cancer e doenças autoimunes. A Candida pode também formar camadas 
resistentes de biolme. Este mesmo estudo mostra que o ácido bórico/bórax inibe a 
formação de biolmes e também a transformação de células de levedura inofensivas em 
forma hifal invasiva. Outros artigos mostra que este processo, frequentemente iniciado por 
antibióticos, é uma causa básica da maioria das nossas doenças modernas, e isto faz do 
bórax e do ácido bórico remédios para os cuidados de saúde primários. 
Uma análise cientíca em 2011 concluiu que: "... o ácido bórico é uma opção económica, 
alternativa e segura para as mulheres com sintomas recorrentes e crónicos de vaginite 
quando o tratamento convencional falha..." . 
Outro estudo da Turquia mostra o efeito protetor do ácido bórico em alimentos 
contaminados com micotoxinas, especialmente aatoxinas fúngicas. Entre estas, a 
aatoxina B1 (AFB1) causa danos extensos ao nível do ADN e é o carcinogéneo mais potente 
jamais testado, afetando especialmente o fígado e os pulmões, causando também defeitos 
de nascença, imunotoxicidade e mesmo a morte em animais de produção e nos seres 
humanos. O tratamento com ácido bórico foi protetor e suscitou o aumento da resistência 
do ADN aos danos oxidativos induzidos pela AFB1. A forte ação anti-fúngica do ácido bórico 
é a razão pela qual tem sido tradicionalmente utilizado como conservante alimentar.
O bórax, à semelhança da solução de iodo de lugol igualmente, também pode ser utilizado 
para remover os uoretos acumulados e os metais pesados do organismo . O uoreto não só 
provoca a deterioração dos ossos, mas também a calcicação da glândula pineal e a hipo-
atividade da tiróide. O bórax reage com os ions de uoreto para formar uoretos de boro que 
são depois excretados na urina.
Num estudo chinês, utilizou-se bórax para tratar 31 doentes com uorose esquelética. A 
quantidade foi gradualmente aumentada de 300 para 1.100 mg/dia durante um período de 
três meses, com uma semana de intervalo todos os meses. O tratamento foi ecaz com 50 
a 80% de melhoria.

Metabolismo do cálcio-magnésio

Existe antagonismo e também cooperação entre o cálcio e o magnésio. Cerca de metade do 
magnésio total do organismo encontra-se nos ossos e a outra metade no interior das 
células de tecidos e órgãos. Apenas 1% se encontra no sangue e os rins tentam manter 
este nível constante excretando mais ou menos com a urina.
Em contrapartida, 99% do cálcio encontra-se nos ossos e o resto no líquido no exterior das 
células. Os músculos contraem quando o cálcio entra para as células e relaxam quando o 
cálcio é novamente bombeado para fora e entra o magnésio. Esta bomba celular exige muita 
energia para bombear o cálcio para fora e, se as células estiverem com uma baixa de 
energia, o cálcio pode acumular-se dentro das células. A baixa energia celular pode dever-se 
a Candida, ao metabolismo deciente dos açúcares ou das gorduras, a deciências ou à 
acumulação de resíduos metabólicos e toxinas.
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Isto conduz depois à relaxação apenas parcial dos músculos com rigidez, uma tendência 
para cãimbras e má circulação sanguínea e linfática. O problema agrava-se quanto mais 
cálcio se move dos ossos para os tecidos moles. As células nervosas também podem 
acumular cálcio, conduzindo a uma transmissão nervosa deciente, no cristalino causa 
cataratas, a produção hormonal é cada vez mais reduzida à medida que as glândulas 
endócrinas calcicam cada vez mais e todas as outras células são afetadas nas suas 
funções normais. Além disso, causa deciência de magnésio intracelular. O magnésio é 
necessário para ativar inúmeras enzimas e a sua deciência faz com que a produção de 
energia seja inecaz e bloqueada.
Um outro problema é que o excesso de cálcio danica a membrana celular e torna mais difícil 
a entrada de nutrientes e a saída de resíduos. Quando o nível de cálcio intracelular ca 
demasiado elevado a célula morre.

Podemos ver aqui a importância do boro como regulador das funções das membranas 
celulares, especialmente no que diz respeito aos movimentos do cálcio e do magnésio. Com 
uma deciência de boro, entra demasiado cálcio para a célula ao passo que o magnésio não 
consegue entrar para o deslocar. Este é o problema da velhice e das doenças com deciência 
de boro que a ela conduzem.
Enquanto se está de boa saúde e especialmente quando se é mais novo, uma proporção de 
cálcio-magnésio de 2:1 é normal e benéca e fornecida com uma boa dieta. Mas à medida 
que a idade avança, com a deciência de boro e os problemas de doença daí resultantes, 
precisamos progressivamente de menos cálcio e de mais magnésio.
Para que o boro seja totalmente ecaz a inverter a calcicação dos tecidos, é necessária 
uma grande quantidade de magnésio. Para as pessoas idosas, é recomendado 400 a 600 
mg de magnésio juntamente com a suplementação diária de boro em intervalos durante o dia 
e, com problemas prolongados de articulações, magnésio transdérmico adicional. No 
entanto, o magnésio oral poderá ter de ser ajustado em função do seu efeito laxativo. Tenho 
dúvidas se os suplementos de cálcio são necessários e benécos, mesmo no caso de 
osteoporose. Na minha opinião, essas pessoas têm muito cálcio armazenado nos tecidos 
moles onde não deveria estar, e os suplementos de boro e magnésio irão voltar a depositar 
esse cálcio depositando nos ossos.

O que e quanto utilizar

Em certos países (por exemplo, a Austrália, a Nova Zelândia e o EUA) ainda é possível 
encontrar bórax nas seções de lavandaria e limpeza dos supermercados. Não está 
disponível nem é necessário bórax de "qualidade alimentar". Todo o bórax é igual e "natural" e, 
normalmente, extraído de depósitos na Califórnia ou na Turquia, independentemente de ter 
sido embalado na China ou em qualquer outro país. O rótulo normalmente indica que é 99% 
puro (ou 990 g/kg de bórax) o que é seguro de utilizar e é a norma legal para o bórax de 
qualidade agrícola. Permite-se até 1% de resíduos de exploração mineira e renação. O 
ácido bórico, caso esteja disponível, pode ser utilizado, mas não se encontra à venda ao 
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público na Austrália.

Em primeiro lugar, dissolver uma colher de chá ligeiramente arredondada (5 a 6 gramas) de 
bórax em 1 litro de água de boa qualidade. Esta é a sua solução concentrada, mantenha-a 
fora do alcance das crianças.

Dose padrão = 1 colher de chá (5 ml) de concentrado. Esta tem 25 a 30 mg de bórax e 
fornece cerca de 3 mg de boro. Tome 1 dose por dia misturada com bebidas ou alimentos. Se 
se sentir bem, tome uma segunda dose com outra refeição. Se não houver nenhum problema 
de saúde especíco ou para ns de manutenção, pode continuar indenidamente com 1 ou 2 
doses por dia.

Caso tenha um problema, como por exemplo artrite, osteoporose e doenças associadas, 
cãimbras ou espasmos, rigidez devida à idade, menopausa, e também para melhorar a baixa 
produção de hormonios sexuais, aumente a ingestão para 3 ou mais doses padrão 
intervaladas, durante vários meses ou mais tempo, até sentir que o seu problema melhorou 
sucientemente. Em seguida, volte a reduzir para 1 ou 2 doses por dia.

Para o tratamento de Candida, outros fungos e micoplasmas, ou para a remoção de 
uoretos do organismo – utilizando o seu frasco de solução concentrada:

Dose menor para peso baixo a normal - 100 ml (= 1/8 de colher de chá de bórax em pó ou 500 
mg); beber intervalado durante o dia.

Dose maior para pessoas mais pesadas - 200 ml (= 1/4 de colher de chá de bórax em pó ou 
1000 mg); beber intervalado durante o dia.

Começar sempre com uma dose menor e aumentar gradualmente para o máximo 
pretendido. Tomar as quantidades máximas durante 4 ou 5 dias por semana durante o 
tempo que for necessário ou, em alternativa, alternar periodicamente entre uma dose baixa 
e a sua dose máxima.

Para a candidíase vaginal, encher uma cápsula de gelatina grande com bórax e introduzi-la ao 
deitar durante uma a duas semanas. Com os fungos dos dedos dos pés ou pé de atleta, 
molhe os pés e esfregue-os com bórax em pó.

Pode tomar bórax misturado com alimentos ou bebidas. É bastante alcalino e, em 
concentrações mais elevadas, tem sabor de sabão. Pode disfarçar o sabor com sumo de 
limão, vinagre ou ácido ascórbico. 

Efeitos secundários possíveis
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Enquanto os efeitos secundários dos fármacos/drogas farmacêuticas tendem a ser 
negativos e muitas vezes perigosos, com a medicina natural como, por exemplo, a terapia 
com bórax, estes efeitos são geralmente reações de cura com efeitos benécos a longo 
prazo. O mais frequente é a reação de Herxheimer resultante da eliminação de Candida.

Foram relatadas melhorias rápidas ao m de alguns dias. Esta é sempre uma resposta 
funcional. Os níveis elevados de cálcio nas células provocam contrações musculares com 
cãimbras ou espasmos como uma causa frequente de dor. O boro, especialmente em 
conjunto com o magnésio, consegue relaxar rapidamente esses músculos e afastar a dor.

No entanto, com calcicações severas prolongadas não é possível redistribuir uma grande 
quantidade de cálcio em pouco tempo. Isto suscita o aumento dos níveis de cálcio na zona 
afetada, especialmente as ancas e os ombros, e pode causar problemas durante bastante 
tempo, como, por exemplo, a tendência para cãimbras e dores severas, ou problemas ao 
nível da circulação sanguínea ou da transmissão nervosa. Os efeitos relacionados com os 
nervos nas mãos e nos pés podem ser dormência ou sensibilidade reduzida na pele. A 
passagem pelos rins de quantidades mais elevadas de cálcio e uoreto pode causar dores 
temporárias nos rins. Estas reações de cura não podem ser evitadas quando se pretende 
um nível mais elevado de saúde.
Sempre que tiver um efeito desagradável, reduza ou suspenda temporariamente a 
ingestão de bórax até o problema desaparecer. Em seguida, comece a aumentar 
gradualmente outra vez. Outras medidas úteis são o aumento substancial da ingestão de 
líquidos, a utilização de mais ácidos orgânicos como sumo de limão, ácido ascórbico ou 
vinagre, e a melhoria do uxo linfático como sucede ao saltar, andar a pé ou fazendo 
posições invertidas.

Problemas de toxicidade

As agências de saúde governamentais estão preocupadas com a toxicidade do boro. É 
possível que também se preocupe se ler o seguinte que diz respeito ao cloreto de sódio ou 
sal de mesa: “Toxicidade oral aguda (LD50 – a dose à qual metade dos animais testados 
morre): 3000 mg/kg [rato]. Efeitos crônicos nos seres humanos: mutagénico para as 
células somáticas dos mamíferos. Ligeiramente perigoso em caso de contato com a pele, 
ingestão ou inalação. Menor dose oral letal no homem publicada: 1000 mg/kg. Causa 
efeitos adversos sobre a reprodução nos seres humanos (toxicidade fetal, aborto) por via 
intraplacentária, pode aumentar o risco de toxemia da gravidez em mulheres susceptíveis. 
Pode causar efeitos adversos sobre a reprodução e defeitos de nascença em animais, em 
especial em ratos e ratinhos - toxicidade fetal, aborto, anomalias musculos-queléticas e 
efeitos maternos (nos ovários, trompas de Falópio). Pode afetar o material genético 
(mutagénico). A ingestão de grandes quantidades pode irritar o estômago com náuseas e 
vômitos. Pode afetar o comportamento (espasticidade/contracção muscular, sonolência), 
os órgãos dos sentidos, o metabolismo e o sistema cardiovascular. A exposição contínua 
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pode produzir desidratação, congestão dos órgãos internos e coma.”

Agora compare a toxicidade do cloreto de sódio com a cha de dados de segurança dos 
materiais ou FDSM do bórax (18): “Baixa toxicidade oral aguda; LD50 em ratos 4500 a 
6000 mg/kg de peso corporal. Toxicidade para a reprodução/desenvolvimento: Estudos de 
alimentação animal no rato, ratinho e cão, com doses elevadas, demonstraram efeitos 
sobre a fertilidade e os testículos. Estudos com ácido bórico no rato, ratinho e coelho, com 
doses elevadas, demonstraram efeitos sobre o comportamento no feto, incluindo perda de 
peso do feto e variações esqueléticas menores. As doses administradas foram muitas 
vezes superiores àquelas a que os seres humanos seriam normalmente expostos. Não 
foram encontradas provas de carcinogenicidade nos ratinhos. Não foi observada atividade 
mutagénica num conjunto de ensaios sobre mutagenicidade de curta duração. Estudos 
epidemiológicos em seres humanos não revelam aumento de doença pulmonar em 
populações ocupacionais com exposições crônicas a poeiras de borato nem efeitos sobre a 
fertilidade.”
Aqui vê-se que o sal de mesa é 50 a 100% mais tóxico do que o bórax, altera o material 
genético e é mutagénico, ao passo que o bórax é inofensivo a este respeito. Os bebés são os 
que correm maior risco com a elevada ingestão de bórax. Estima-se que 5 a 10 gramas 
possam causar vómitos severos, diarreia, choque e mesmo a morte, mas também diz que 
as doses letais não estão bem documentadas na literatura.
Os dados de toxicidade seguintes foram retirados de documentos da Agência de "Protecção 
do Ambiente" do EUA e dos Centros de Controlo das Doenças (19, 20).

Numa análise de 784 envenenamentos acidentais de seres humanos com 10 a 88 gramas 
de ácido bórico não foram noticadas fatalidades, com 88% dos casos a serem 
assintomáticos, o que signica que não se notou nada. No entanto, foram observados 
efeitos gastrointestinais, cardiovasculares, hepáticos, renais e no sistema nervoso 
central, dermatite, eritema e morte em algumas crianças e adultos expostos a mais de 84 
mg de boro/kg, o que corresponde a mais de 40 gramas de bórax por 60 kg de peso corporal.

Estudos em animais identicaram a toxicidade reprodutiva como sendo o efeito mais 
sensível da ingestão de boro. A exposição de ratos, ratinhos e cães durante várias semanas 
revelou alguns danos ao nível dos testículos e do esperma com doses superiores a 26 mg de 
boro/kg, o que corresponde a 15 gramas de bórax/dia por 60 kg de peso corporal.

Quem corre maior risco é o feto em desenvolvimento e, nos animais estudados, os ratos 
foram os mais afetados. Num estudo, foram encontradas ligeiras reduções do peso 
corporal fetal com 13,7 mg de boro/kg/dia utilizado durante a gravidez. A dose sem efeitos 
foi estabelecida como sendo inferior a 13,7 mg/kg/dia, o que corresponde a cerca de 7 
gramas de bórax por dia por 60 kg de peso corporal. Com um fator de segurança 
acrescentado, foi calculado um valor sem efeitos de 9,6 mg de boro/kg/dia, o que 
corresponde a 5 gramas de bórax por 60 kg.

Pharmácia Cantinho da Terra 
Avenida 17 - 559
Rio Claro - São Paulo

Telefone:   19 3522 3522
Cel:   19 9 9628 5665
whatsapp:   19 9 99779 4877



No entanto, num estudo com ratos que se prolongou por 3 gerações não foram detectados 
efeitos nem toxicidade reprodutiva nos progenitores nem nas crias com 30 mg de 
boro/kg/dia. Esta dose corresponde a 17 gramas de bórax por 60 kg ingeridos para 3 
gerações! Noutro estudo envolvendo 3 gerações, não foram detetados problemas com 17,5 
mg de boro/kg/dia, o que corresponde a 9 gramas de bórax/60 kg, ao passo que a dose 
seguinte mais elevada testada de 58,5 mg/kg/dia, correspondente a 30 gramas de bórax/60 
kg, resultou em infertilidade. Assim, podemos admitir que a dose segura para a reprodução 
é até cerca de 20 gramas/60 kg/dia.

Estudos em seres humanos sobre a possível associação entre problemas de infertilidade e 
elevados níveis de boro na água, no solo e no pó numa população turca e em trabalhadores do 
setor de extração e transformação de boro, não detectaram efeitos. Um estudo chegou 
mesmo a relatar taxas de fertilidade elevadas em trabalhadores envolvidos na produção de 
bórax em comparação com a média nacional do EUA.

Tudo isto é importante porque a possível toxicidade reprodutiva é a razão ocial para o atual 
ataque ao bórax. A FDSM do cloreto de sódio acima referida indica também: "Embora o 
cloreto de sódio tenha sido utilizado como controle negativo em alguns estudos de 
reprodução, também tem sido utilizado como exemplo de que praticamente todos os 
produtos químicos podem causar defeitos de nascença em animais experimentais se forem 
estudados nas condições certas." Lembre-se disto quando ler o que se segue.
 

O ataque ao bórax

A artrite nas suas várias formas e o seu parente próximo, a osteoporose, afetam cerca de 
30% da população dos países desenvolvidos. A osteoporose é responsável por mais 
cuidados hospitalares prolongados do que qualquer outra doença individual. Tal deve-se à 
incidência muito elevada de fraturas e, especialmente, à natureza prolongada das fraturas 
da anca. Trata-se de uma das principais fontes de rendimento para o sistema médico-
farmacêutico. Se a cura destas doenças com boro-magnésio se tornasse muito conhecida, 
esta corrente de rendimento vital secaria e o sistema ruiria. Como esta é a indústria maior e 
mais lucrativa do mundo, não se pode deixar que isso aconteça.

Quando o Dr. Newnham descobriu a cura da artrite com boro, isto não constituiu um grande 
problema para as empresas farmacêuticas porque as notícias espalhavam-se lentamente e 
eram facilmente suprimidas. Agora é tudo muito diferente com a comunicação através da 
Internet. A maioria dos nanciamentos para a investigação vem da indústria farmacêutica e 
nada foi apresentado para duplicar as descobertas do Dr. Newnham e de outros estudos 
positivos sobre a osteoporose. Em vez disso, os nanciamentos vão para o desenvolvimento 
de medicamentos à base de boro patenteáveis para aplicação limitada, como na 
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quimioterapia, ou mesmo para desacreditar o boro. Numa experiência em tubo de ensaio 
descobriu-se que uma dose relativamente baixa de cerca de 4 gramas de bórax pode 
danicar os linfócitos, da mesma forma que um estudo anterior em tubo de ensaio revelou 
que os suplementos de vitamina C são "tóxicos". A maioria dos estudos positivos sobre o 
bórax vem atualmente da China, do Japão e da Turquia.

Além disso, a PubMed é uma ferramenta de pesquisa com nanciamento público, para 
publicações de investigação biomédica. Enquanto outros artigos relativos a Newnham R.E. e 
Zhou L.Y. continuam listados, as duas importantes publicações sobre o bórax anteriormente 
referidas – sobre o ensaio da artrite no Royal Melbourne Hospital e o tratamento de uorose 
esquelética na China – já não estão listadas, mas é aí que pertencem e, obviamente, 
estiveram aí originalmente. Suspeito que tenham sido removidas deliberadamente para 
impedir que sejam citadas noutros estudos de investigação.

Além disso, cada vez se fazem mais esforços para demonizar publicamente o bórax pela sua 
alegada toxicidade para a reprodução e para os bebés. Foi publicado recentemente um artigo 
de um “cientista sénior” do supostamente “verde” Grupo de Trabalho Ambiental. Nesse 
artigo, os perigos atribuídos ao bórax eram tão exagerados que a maioria dos comentários 
efetivamente dizia: "Obrigado por me abrir os olhos. Não sabia que o bórax era tão venenoso e 
perigoso, de certeza que não  vou utilizar mais para lavagem de roupa ou para limpeza da 
casa de banho e da cozinha".

Trata-se, obviamente, de uma campanha deliberada para fazer com que as pessoas se 
sintam gratas pela proibição da venda de bórax ao público. Para ns de lavagem de roupa e de 
limpeza, um substituto do Bórax substitui agora o produto anteriormente vendido como 
Bórax. A UE encabeçou esta campanha. Em Junho de 2010, o bórax e o ácido bórico foram 
reclassicados como “tóxicos para a reprodução de categoria 2“, o que sugere que podem 
ser nocivos para as funções reprodutivas dos seres humanos em doses elevadas, devendo a 
embalagem do produto apresentar o símbolo da caveira e dos ossos cruzados. A partir de 
Dezembro de 2010, estes produtos deixaram de estar disponíveis para venda ao público na 
UE. Embora esta classicação se aplique atualmente a toda a Europa, os países não 
pertencentes à UE ainda têm alguma margem de manobra no que diz respeito às vendas ao 
público. Esta iniciativa faz parte de um Sistema Mundial Harmonizado de Classicação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) que irá ser implementado logo que possível. A 
Austrália está bem avançada na preparação de regulamentos para implementação do GHS 
para os produtos químicos industriais, estando previstos novos regulamentos em 2012 
(21).

A Agência Europeia dos Produtos Químicos apresentou como motivo para a reclassicação 
dos produtos de boro (parafraseado):

“Os dados disponíveis não indicam grandes diferenças entre os animais de laboratório e os 
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seres humanos, pelo que se deve admitir que os efeitos observados nos animais podem 
ocorrer nos seres humanos uma vez que os estudos epidemiológicos em seres humanos são 
insucientes para demonstrar a ausência de um efeito adverso dos boratos inorgânicos na 
fertilidade. Foi determinado o valor de 17,5 mg de boro/kg/dia como um NOAEL (nível sem 
efeitos adversos observados) relativamente à fertilidade masculina e feminina. Para o rato, 
a diminuição do peso fetal ocorreu com 13,7 mg de boro/kg/dia e foi determinado um limite 
seguro de 9,6 mg/kg/dia.” (22)

O que eles estão de fato dizendo é o seguinte: “Embora não tenhamos dados sobre os seres 
humanos, os estudos em animais sugerem que, para as funções reprodutivas adultas, é 
segura uma ingestão diária de cerca de 2 colheres de chá de bórax. Mas para ter a certeza 
absoluta de que ninguém é afetado, vamos proibi-lo totalmente.” O que é importante é que 
esta decisão não está relacionada com o bórax nos alimentos ou suplementos onde já é 
proibido, mas apenas para uso geral como em produtos de lavandaria ou de limpeza ou como 
inseticidas. Uma vez que o bórax não é imediatamente inalado ou absorvido através da pele 
intacta, é difícil ver como é que mesmo alguns miligramas por dia poderiam entrar para o 
organismo com a utilização convencional. Se o mesmo padrão fosse aplicado a outros 
produtos químicos, não caria nenhum de fora.

O estudo principal desta avaliação foi publicado em 1972. Por que é que este estudo está 
agora sendo desenterrado para justicar a proibição do bórax quando não interessou 
durante os últimos 40 anos? Não faz qualquer sentido cientíco, especialmente se 
considerarmos que o principal produto químico existente no novo substituto do bórax, o 
percarbonato de sódio, é cerca de três vezes mais tóxico do que o bórax. Os valores orais 
agudos (LD50) para os animais vão de 1034 a 2200 mg/kg/dia (23). Mesmo o vulgarmente 
utilizado bicarbonato de sódio, com uma LD50 nos animais de 3.360 mg/kg, é quase duas 
vezes mais tóxico do que o bórax (24). Ambos estes produtos químicos não foram testados 
relativamente à toxicidade reprodutiva a longo prazo com as doses elevadas que causaram 
problemas de fertilidade nos ratos e ratinhos.

O mesmo se aplica aos pós de lavar, foi indicado que não é de prever toxicidade se forem 
utilizados da forma aprovada ou que não foram realizados testes de reprodução. Os 
componentes destes produtos são mais tóxicos do que o bórax, por que motivo podem ser 
utilizados da forma aprovada mas o bórax não? E quanto aos produtos verdadeiramente 
tóxicos como a soda cáustica e o ácido clorídrico? Por que motivo se mantêm à disposição 
do público quando um dos produtos químicos de uso doméstico mais seguros é proibido 
apesar de ser absolutamente impossível que cause qualquer dano na reprodução com a 
utilização aprovada?

Independentemente da falta de qualquer credibilidade cientíca, estão criadas as condições 
para remover globalmente o bórax e o ácido bórico da venda ao público a curto prazo ou sem 
aviso. Mesmo os comprimidos de boro de baixo nível e menos ecazes são agora 
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rigorosamente controlados pela indústria farmacêutica e poderão ser restringidos em 
qualquer altura através dos regulamentos do Codex Alimentarius. Com isto, o sistema 
médico-farmacêutico neutralizou de forma segura qualquer situação de perigo potencial 
que o bórax/borato de sódio representasse para a sua rentabilidade e sobrevivência.
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