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Terapia Marinha 
como fonte de vida

Desde as primeiras formas de vida até às mais 

complexas no presente, são devidas a um meio 

marinho com o qual é fundamental estar em 

equilíbrio, para o correto funcionamento de todos os 

organismos. Este meio marinho, o originário e 

perpétuo da vida na Terra, pelas características da 

água e dos solventes em que nela se encontram, 

devem ser uma constante e são os elementos  

necessários para o armazenamento e manutenção da energia. A energia obtém-se dos princípios 

imediatos fundamentalmente, mas é o caldo primordial que contem e distribui o seu fluxo, para 

que desta forma possam acontecer diferentes reações eletroquímicas que originaram e 

perpetuaram a vida na Terra. 

René Quinton, quem conseguiu mostrar tão claramente uma relação entre o meio marinho e 

o meio celular (o meio interno), comprovou como as características de ambos eram 

extraordinariamente semelhantes e partiu da origem da vida no mar, postulou as leis da 

constância marinha, pelas quais se pode inferir que a vida, ainda que por um lado siga os 

princípios evolutivos darwinistas, também manteve certos equilíbrios, situações constantes que 

facilitem a adaptação aos diferentes meios de mudança. 

Possivelmente podem-se encontrar todos ou quase todos os elementos da tabela periódica na 

água do mar, para além de que existem compostos orgânicos que convivem com a vida e são 

potencializadores da mesma, produzindo uma dinâmica e homeostasia celular que revitaliza os 

organismos. 



Mas quem foi René 
Quinton?

René Quinton nasceu a 15 de Dezembro de 1866, filho de Paul Quinton e Marie Amyot. Aos 22 

anos de idade, centrou os seus estudos em biologia, geologia e paleontologia no Museu 

Nacional de História Natural. O seu grande interesse pela biologia e as suas meticulosas 

observações fazem com que desenvolva a sua primeira teoria sobre a temperatura dos 

organismos vivos aos 29 anos de idade, o que se converteria na lei da constância térmica. 

Devido à sua paixão pela vida, narrativa e rigor nas suas investigações, fez despertar o 

interesse da comunidade científica. Etienne-Jules Marey, presidente da Academia de Ciências 

de França, apaixonado pelos seus trabalhos, abriu as portas do seu laboratório. 

Com o seu rigor e entusiasmo, René Quinton continuou as suas investigações na área da 

biologia. Claude Bernard, anos antes teria criado o termo “meio interno” e René, partindo das 

suas hipóteses, chamou a esse meio interno “meio vital” já que considerava que a água do mar 

e o líquido que banhava as células dos organismos era essencialmente igual. 

René Quinton paralelamente às suas investigações experimentais mais atrevidas, foi aplicando 

o tratamento marinho, que levou a culminar o seu trabalho em 1904 com a publicação do seu 

livro “l'eau de mer, milieu organique”, onde mostra a força do seu trabalho e apresenta 

cientificamente as virtudes terapêuticas da água do mar. 

Tais foram os resultados que o Plasma de Quinton acaba por ser reconhecido pelo Sistema de 

Saúde Francês, que para além de o reconhecer também o compra, usando-se até 1982. 

Esta publicação fez com que os estudos e teorias de René Quinton tenham tido um grande 

impacto na imprensa mundial, tendo sido apelidado de “Darwin Francês”. 



Que propriedades tem 
a Terapia Marinha?

 Quando se estuda a estrutura química da água 

marinha, entre muitos dos seus aspetos, destacam-se 

duas características significativas.   

Por um lado, a solubilidade de sais na água do mar é 

diferente dos mesmos sais dissolvidos em água 

destilada. Possivelmente causada pela imbricada inter- 

relação do ecossistema marinho e o seu meio, o mar, 

podendo falar de uma dinamização dos elementos que 

não aconteceriam em combinações de minerais 

inorgânicos com a água. 

O meio interno e a água do mar têm um paralelismo 

funcional, ambos são o meio em que organismos vivos se 

desenvolvem. 

Uma prova disso é a carta do Dr. Pierre Colinet, ex- 

diretor dos serviços de saúde do Alto Comissariado na 

Alemanha e ex-acessor da Organização Mundial de 

Saúde, que escreveu em 10 de Março de 1960 onde 

indica que o plasma de Quinton era um meio ótimo 

para o cultivo celular, permitindo a sobrevivência 

de células frescas entre o momento que sai do 

laboratório e a meia hora de espera até serem 

implantadas. 

Para além disso, é também mencionada uma dotação 

antibiótica polimórfica, opondo-se ao desenvolvimento 

de germes. 



Diversos estudos avaliaram os efeitos da Terapia Marinha em múltiplos processos patológicos, 

enumeraremos uns quantos para podermos ter uma noção do amplo leque de efeitos. 

Num estudo, o Dr. Hwuang e da sua equipa do departamento de Biotecnologia da Universidade de 

Daegu, cujo objetivo era ver os efeitos da água do mar na luta contra a obesidade e diabetes. 

Com dois grupo de ratos de laboratório ob/ob n 6 ratos por grupo. Depois de 84 dias, e com uma 

dieta ad libitum, o grupo de ratos que tomava água do mar, teve uma perca de peso em 7%, os 

níveis de glucose em 35%, com um melhor teste de tolerância à glucose, em comparação ao grupo 

controlo que tomava água da torneira. 

Observou-se que o consumo de água do mar modificava certos marcadores associados à obesidade 

e à diabetes mellitus tipo 2 (adiponectina AMPK, GLUT 4, resistina, FABP, PPARy). Mostrando que o 

efeito sobre tantos marcadores, dotava a água do mar de uma ação multifatorial. 

Noutro estudo (Sheu et al. 2013) constatou-se o efeito hipotensor sobre roedores e a diminuição do 

colesterol total no plasma e redução da acumulação de lípidos nos tecidos. 

Em particular a fração orgânica denominada C18-DOM, pela inibição da P-selectina e COX-1 

vinculadas à agregação plaquetária, de forma similar à aspirina. 

• Aumenta a expressão da heme-oxigenase-1 nas células do endotélio, cuja função é a de degradar 

o grupo heme. 

• Redução significativa da progressão da arteriosclerose cardiovascular. 

Neste último estudo é interessante salientar que os efeitos potencialmente protetores derivam da 

fração orgânica da água do mar e não da sua composição salina, por isso é tão importante ter 

em conta que a localização da água do mar e o seu método de extração devem ser muito 

cuidadosos. 

O efeito da Terapia Marinha 
nalgumas patologias



Porque é tão importante o 
tipo de água do mar?

Um dos elementos chave na qualidade da água do mar, está nos denominados vórtices 

oceânicos, de onde René Quinton recolhia a água que utilizava para a sua terapia. 

Os vórtices oceânicos são o produto de diferentes processos físicos e são de vital importância já 

que transportam energia (calor), sais, nutrientes e sedimentos nos ecossistemas marinhos e 

continentais. Os remoinhos ciclónicos, entre outros fenómenos, que encontramos nos vórtices, dão 

lugar a um considerável incremento de nutrientes, dando como consequência a um aumento da 

produção biológica. 

Esta produção biológica dá-se na capa superficial do oceano pela produção de fitoplâncton, do 

qual depende da disponibilidade de nutrientes ao longo do ano. No entanto, a variabilidade 

estacional do fitoplâncton está intimamente relacionada com a estratificação, a mistura e a 

irradiação dependente da latitude, por isso a importância dos vórtices e a sua situação fixa ou 

estacionária em relação ao crescimento do fitoplâncton e as suas consequências sobre a qualidade 

da água obtida. 

No oceano, estes vórtices têm uma energia cinética considerável, sendo muito importante no 

transporte de energia interna, sedimentos, sal e propriedades químicas como oxigénio e nutrientes 

que afetam a biota. 

Esta é uma das causas fundamentais pela qual a água do mar, que se obtém nos vórtices, é muito 

mais enriquecida que aquelas que se obtêm de lugares menos dinâmicos ou inclusivamente de áreas 

mortas. 

Por outro lado, para que não perca qualidades, a água do mar selecionada deve ser submetida a 

uma esterilização por microfiltração para assim conservar todo o seu potencial terapêutico. 



Conclusão

Como corolário de dizer que as medicinas tradicionais formaram e formarão parte importante da 

medicina do presente e do futuro, na atualidade tem-se demonstrado o que antigamente mediante 

uma boa analise observacional se concluía.  

Também é certo que devemos atuar com o 

máximo de rigor cientifico, mas entender que 

certas formas de medicina no entanto não se 

podem submeter aos critérios científicos e não é 

por isso que deixam de ser verdadeiras, da 

mesma forma que tudo aquilo que não é valioso 

não tem que ser verdade por regra ou crença. 

Devemos ser críticos nas nossas proposições e posições, e abrir as nossas mentes a novas 

possibilidades que conduzirão a novas formas de ver a realidade em que nos desenvolvemos, e 

assim, quando valorizamos um sucesso, elejamos o melhor sistema de estudo, tentando minimizar 

preconceitos. 

Temos na natureza uma fonte imensurável de informação, dela nascemos e nela nos 

converteremos, daí ser o nosso grande consultório de vida e evolução. 

Somos o resultado da ciência empírica da biologia, da seleção natural, e as constantes universais 

indicam claramente que existe uma ordem tática, para nos ajudar a compreender o melhor e com 

maior profundidade a nossa natureza. 

Por isso, todas as medicinas são necessárias e é nosso dever eleger com critério, qual 

empregar a cada momento, a OMS chama a atenção para que atuemos da forma que mais 

beneficie a humanidade.  



https://www.fundacionrenequinton.org/
https://www.facebook.com/quintonptoficial
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