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PHOSPHORIC ACID 
 
Constituição - fosfórica 
Estado - ácido 
 
É um composto oxigenado de fósforo, que se encontra no estado 
de combinação nos três reinos, pp nos ossos dos mamíferos. 
Alopaticamente usado como reconstituinte cerebral. 
 
AÇÃO GERAL 
 
Radical ácido - 2 ações 
A) Ação metabólica - ação sobre o metabolismo ácido do orga-

nismo. Os ácidos são resultantes das quebras metabólicas, e 
sua alteração implica em desordenas catabólicas. 

B) Ação tóxica - quando é liberado em excesso tem ação tóxica. 
Essa dupla ação se reflete em dois grupos de sinais :- 
• Sinais clássicos de acidose -  
1- Sinais sobre o  sistema nervoso - depressão, fraqueza irritável 

até o coma. 
2- Sinais sobre o sistema digestório - náuseas, vômitos e diarréia 

ácida. 
3- Sinais sobre sistema respiratório - dispnéia até respiração de 

Kussmaul. 
• Sinais decorrentes da experimentação patogenética - 
1 - Causticidade sobre pele e mucosas 
2 - Hemorragia por ulceração dos vasos sangüíneos 
3 - Atonia muscular por fadiga muscular 
4 - Agravação noturna ou matinal, pela hipoexcitabilidade do cen-
tro respiratório durante o sono  acúmulo de CO 2 ou pela intoxi-
cação ácida do organismo. 
 
Radical fósforo - 
O ácido fosfórico distingue-se dos outros ácidos por - 
1 - Falta de causticidade, pp sobre os vasos. Pouca tendência à 
hemorragia. 
2 - A presença do radical fósforo que polariza sua ação sobre o 
sistema nervoso, aparelho genital, sistema ósseo e sistema diges-
tório. 
 
O conjunto dos dois radicais - predomínio da depressão a qual-
quer nível. 
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Tipo - pessoas fracas, esgotadas, atingidas por grande astenia 
nervosa e muscular (das pernas), com suores noturnos, queda de 
cabelos e branqueamento precoce. Jovens que cresceram rapi-
damente ou se esgotaram física e intelectualmente. Sensação de 
cérebro vazio. 
 
Causalidades - causas prolongadas e repetitivas - 
1. Choques morais e decepções amorosas  
2. Sobrecarga intelectual ao extremo 
3. Vigílias prolongadas 
4. Excessos sexuais 
5. Perda de líquidos orgânicos , como amamentação 
6. Afecções graves e adinâmicas. 
 
Sintomas Mentais  
Desenvolve sua doença a partir do mental para o físico. 
A depressão se traduz por - indiferença a tudo, por apatia intelec-
tual, incapacidade de reunir duas idéias em conjunto, não conse-
gue pensar ou falar. 
Perda de memória para fatos cotidianos. 
Estado de estupor com delírio (estados febris prolongados). 
 
Sintomas Gerais 
Grande depressão física e mental, com fraqueza, apatia e cefaléia 
em peso. 
Sonolência à tarde com insônia à noite. 
Depressão sexual com espermatorréia, sem ereção, pior à noite, 
após excessos sexuais ou onanismo. 
 
Modalidades de agravação - por todo esforço, físico ou mental, 
estando em pé. 
Modalidades de melhora - pelo calor, mantendo-se tranqüilo, só, 
por dormir, repousar. 
 
Sintomas Locais - 
Fermentação intestinal com cólicas passageiras e pouco intensas. 
Diarréia profusa aquosa, indolor, que jamais esgota o paciente. 
Urina clara, abundante, com fosfatos.  
Respiração entrecortada com sensação de fraqueza no peito. 
Tosse com expectoração esverdeada abundante, < por esgota-
mento sexual ou intelectual.  
Dores neuríticas em cotos de amputação.  


