
Explicação do Dr Robert Young sobre a “Água Alcalina e o estômago Ácido.”

Para as pessoas que duvidam sobre a efetividade da água alcalina, a 
pergunta mais importante que elas fazem é: O que acontece com a água 
alcalina quando chega ao estômago que é ácido por natureza? 

As pessoas que possuem conhecimento do corpo humano, entre eles 
médicos, insistem nesta pergunta. Permita-me responder de uma vez por 
todas esta questão e assim eliminar qualquer dúvida que exista sobre os 
beneficios da água alcalina. 
 
Com a finalidade de digerir os alimentos e eliminar todo tipo de bacteria e de 
vírus que vem com a comida, o interior do estômago é ácido por natureza. A 
acidez média do estômago está entorno de 4.0 pH. 
Quando comemos e bebemos água, especialmente água alcalina, o pH do 
estômago aumenta e o mecanismo automático do corpo o detecta e 
imediatamente dá a ordem de produzir mais ácido clorídrico para manter o 
pH 4.0. Desta maneira o estômago regressa ao seu estado ácido. Quando 
bebemos mais água alcalina volta a acontecer o mesmo. Nos dá a impressão 
que é uma luta perdida. Quando compreendemos como se produz o ácido 
clorídrico nas paredes do estômago desaparecem as preocupações. 

Os médicos patologistas explicam que não existe um depósito de ácido 
clorídrico no corpo. Se houvesse o mesmo queimaria o organismo 
produzindo um buraco. As células do organismo produzem a medida que 
necessitamos os ingredientes necessários para produzir ácido clorídrico - 
HCI - no estômago são o dióxido de carbono - CO2, a água, H2O e o cloruro 
de sódio - NaCl, ou cloruro de potássio KCl.

NaCl + H2O + CO2 = HCl + NaHCO3 ó KCl + H2O + CO2 
= HCl + KHCO3  

Como podemos ver o producto derivado da produção de ácido clorídrico é o 
bicarbonato de sódio (NaHCO3) ou bicarbonato de potássio (KHCO3) que 
vão na corrente sanguínea. Estes bicarbonatos neutralizam o excesso de 
ácidos no sangue e fazem que as toxinas ácidas dissolvam-se para serem 
eliminadas. Ao neutralizar as toxinas ácidas produz-se excesso de monóxido 
de carbono que se elimina pelos pulmões. A medida que o corpo envelhece 
estes elementos alcalinos diminuem no organismo criando um estado de 
acidez, isto é um fator natural pois o organismo acumula mais toxinas ácidas. 



Existe uma relação importante entre o processo de acumulação de toxinas 
ácidas e do envelhecimento. 

Ao observar o valor do pH do estômago,aparentemente a água alcalina não 
chegou a todas as partes do corpo, mas quando levamos em consideração o 
organismo como um todo, detectamos um nivel de alcalinidade favorável 
como o resultado de beber a água alcalina, as células do corpo são  
ligeiramente alcalinas. 

Isto é conveniente para poder trabalhar a acidez e para produzir a 
alcalinidade necessária, o mesmo observamos em aparelhos de eletrólises  
de água que ao mesmo tempo que produz água alcalina também produz 
água ácida, a partir da água do abastecimento público a qual podemos 
considerar com pH neutro. Quando o valor do pH do estômago sobe mais de 
4.0, este sabe o que deve fazer para diminuir-lo, mas se acontece ao 
contrário, o estômago não sabe como atuar para subir o pH. Nesta situação  
a pessoa toma “Sal de Frutas”, o qual é alcalino e assim ajuda a melhorar a 
dor causada pelo gás da acidez, neste caso, o ácido clorídrico não se produz 
no estômago e então a corrente sanguínea não recebe nenhum beneficio 
alcalino. 

Outro exemplo que nos mostra a produção de ácido feita por um órgão em 
nosso corpo é o pâncreas. Depois de digerir os alimentos no estômago eles 
devem seguir para o intestino delgado. O bolo alimentar a esta altura do 
processo é tão ácido que queimaria as paredes intestinais, para resolver esta 
situação o pâncreas segrega o suco pancreático que é alcalino. Este suco 
está composto de bicarbonato de sódio e se mistura com o alimento ácido 
que procede do estômago, para produzir o bicarbonato de sódio, o pâncreas 
neutraliza em partes o ácido clorídrico que vai para a corrente sangüínea 
com seus respectivos beneficios.

Em geral, experimentamos sonolência depois de uma grande refeição e não 
durante o processo digestivo, mas quando o alimento esta passando do 
estômago ao intestino delgado, este é o momento em que o ácido clorídrico 
vai para o sangue. O ácido clorídrico é o ingrediente principal dos anti 
histamínicos e é a causa do estado de sonolência.

Tanto se o corpo produz ácido como alcalino, ao mesmo tempo o organismo 
produz sua contrapartida alcalina ou ácida, buscando sempre manter o 
equilibrio. Quando bebemos água alcalina o corpo alcanza um nivel alcalino 
saudável e melhora a saúde de todo o corpo.


